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ABSTRAKT

Tato práce se zabývá rozborem možností automatizace dokončovacích 
operací při výrobě těl vodovodních baterií a výběrem její optimální varianty.  
Cílem  je  návrh  takového  pracoviště  pro  podmínky  konkrétního  výrobního 
závodu a ověření rentability jeho provozu. Součástí práce je návrh pracoviště 
včetně návrhu výrobních strojů a kompletní technologie výroby dílů v prostředí 
výrobního závodu. Dále pak částečné ověření navržené technologie reálným 
testem.

Klíčová slova
Náklady, broušení, leštění, robot, automatizace

ABSTRACT 

The  aim  of  this  thesis  is  possibilities  analyse  of  automatization  of 
finishing operations by producing bodies of plumbing fittings and selection it’s 
optimal  version.  The  objective  is  project  of  workplace  for  conditions  of 
concrete production plant and verification of return of it’s operating. A part of 
thesis is design of workplace and design of production machines and komplete 
technology of prodicing of parts in setting of production plant. Than there is 
partial verification of profected technology by real testing.
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ÚVOD

Globalizace jako pojem je dnes jedním z neužívanějších slov. Není divu, 
protože  nás  zasahuje  ve  všech  odvětvích  života,  i  když  si  to  občas  ani 
neuvědomujeme. Potraviny,  oblečení i  domy ve kterých bydlíme jsou často 
výrobkem  zahraniční  firmy,  nebo  firmy  domácí,  ovšem  se  zhraničním 
majitelem. Určitě je to přirozený vývoj, který se nedá zastavit, dá se ale určitě 
ovlivnit. To vše ovšem za předpokladu, že chceme pracovat na rozkvětu naší 
společnosti,  že chceme, aby hodnoty a peníze u nás vytvořené se také na 
našem hospodářství odrazily.

Argumenty proti boji s tímto stavem jsou jistě velmi silné. Ať už se jedná 
o zbržděný vývoj za bývalé politické éry, nebo nástup ekonomického rozvoje 
zemí dálného východu. Takže jak bojovat s levnou pracovní silou? Tradicí a 
zázemím  kvalitního  školství.  Co  s přetlakem  levných  výrobků  z dovozu..? 
Kvalitou a trvanlivostí… a tak bychom mohli pokračovat. Jsem přesvědčen, že 
jsme schopni reagovat na všechny tyto argumenty. 

V současné době zažíváme následky ekonomické krize,  která neblaze 
dopadla  na  životy  mnoha  lidí,  dostala  dokonce  některé  země  na  pokraj 
bankrotu. Má ale i své dobré stránky. Trh se očistí a zprůhlední, firmy začnou 
tlačit více na nákladovou stránku výroby a v neposlední řadě, je dobrá dobrá 
doba k investicím.

Pokud tedy česká firma hodlá úspěšně podnikat nejen na českém trhu, 
musí  nabídnout  především  komplexní  službu,  zahrnující  kvalitní  funkční 
výrobek podpořený dobrým servisem zákazníkovi. A přesně touto cestou se 
rozhodla jít firma Novaservis, a.s.  Firma vyrábí a prodává vodovodní baterie a 
koupelnové doplňky jak vlastní výroby, tak prodává i produkty od jiných firem. 
Díky kvalitní kontrole a dodržování předepsaných postupů a platných norem 
lze  konstatovat,  že  vyrábí  produkty  kvalitativně  více  než  srovnatelné  se 
známějšími značkami. Problém dalšího rozvoje je zdá právě v budování jména 
společnosti. Tohoto se dá dosáhnout pouze dvěma způsoby a to budováním 
obchodní  sítě,  zlepšováním servisu a zejména vývojem nových produktů a 
technologií, zvyšováním kvality a produktivity jejich výroby.

Jako  jedna  z mnoha,  spolupracuje  společnost  z firmami  z ČLR,  tuto 
situaci  se  ale  rozhodla  změnit  a  to  zejména  z důvodu  zvýšení  prestiže 
vlastního jména a kvůli možnosti  lépe reagovat na dění na trhu a na vývoj  
nových  produktů.  Toto  se  rozhodla  řešit  realizací  automatizovaného 
robotického pracoviště pro broušení a leštění těl vodovodních baterií. Pokud 
by se podařilo technologii dobře začlenit do výrobního procesu, znamenalo by 
to zvýšení produkce ve vlastním závodě ve Znojmě, ale zejména první krok 
celkovému rozšiřování výroby. Dalším by pak byla automatizace obrábění a v 
závěru zbudování vlastní slévárny. Tím by se podařilo naplnit výše zmíněnou 
myšlenku o návratu práce a kvality na domácí půdu. 

Tato  práce  vznikla  z důvodu  prověření  možností  pořízení  robotického 
pracoviště pro broušení a leštění. K dnešnímu dni je nachystaná kompletní 
instalace aplikace, včetně cenových nabídek a konečné kalkulace.
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1. TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Broušení  a  leštění  jsou  historicky  velmi  staré  a  hojně  používané 

technologické operace. Dnes můžeme v obou kategoriích hovořit o zaběhlých 
postupech,  které  se  jen  málo  mění.  Vývoj  se  ubírá  zejména  zlepšováním 
technologie  výroby  brusných  prostředků,  vývojem  nových  druhů  brusiv  a 
doprovodné chemie, jako jsou různé přetěry atd. Co se týče strojů, zvyšuje se 
přesnost a spolehlivost, konstrukce zůstává prakticky zachována.

1.1 Technologie úběru materiálu - broušení
Broušení jako takové je jednou z posledních dokončovacích operací a 

ovlivňuje v konečné fázi přesnost a jakost povrchu. Broušení může sloužit jako 
přípravná  operace  např.  pro  povrchovou  úpravu,  nebo  může  být  operací 
poslední. Lze ho zjednodušeně rozdělit na:

-  broušení přesné:  kde základním parametrem je zejména dosažená 
přesnost a chartakter povrchu.

-  broušení  přípravné:  jako  podklad  pro  další  operace,  zejména 
povrchovou úpravu, kde rozhodující je zejména charakter povrchu.

Pro potřeby získání vysokého lesku povrchu, tedy nízké hodnoty drsnosti 
není možné použít broušení jako poslední operaci. I při použití velmi jemných 
zrnitostí (P1600) nemá struktura povrchu uspokojivé vlastnosti pro následnou 
úpravu galvanickým pokovením.

Brusný proces je v zásadě závislý na souhře několika technologických 
faktorů  a  složení  soustavy  stroj-nástroj-obrobek.  Mezi  nejdůležitější  faktory 
ovlivňující výkon soustavy patří druh brusiva a použité podložky která slouží 
jako nosič, tvrdost a perforace mezivrstvy kontaktního kola, řezná rychlost a 
další.

1.1.1 Brusivo – používané druhy 

V současné době existuje celá řada brusných materiálů vytvořených na 
různé bázi. Při bližším zkoumání však zjistíme, že základem jsou stále stejné 
materiály a jen tu a tam se objeví něco nového.

Mezi nejvíce rozšířené patří:

Oxid hlinitý ( Al2O3 ) – umělý korund [14]
Umělý korund je jednoznačně nejrozšířenějším brusivem. Hodí  se pro 

broušení  většiny  kovů,  kdy  zejména  při  broušení  měkčích  kovů  je  jeho 
výkonnost velmi dobrá. V součinnosti s chladícím přetěrem pak jeho efektivita  
předčí i značně lepší nové brusné materiály. Je vhodný pro broušení z ruky,  
protože nevyžaduje velký přítlak. Na druhou stranu je náchylnější k přehřátí a 
proto je nutné dobře volit řeznou rychlost.
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Zirkon – korund [14]
Zirkonkorund  se  vyrábí  roztavením  směsi  dioxidu  zirkonu  (ZrO2)  a 

kysličníku  hlinitého  (Al2O3)  v  přesně  definovaném  směšovacím  poměru. 
Zirkonkorund je tužší než umělý korund a proto se hodí zejména k broušení 
ušlechtilých ocelý,  ale  take tvrdších  barevných kovů.  Je vhodný pro strojní 
broušení, protože vyžaduje větší přítlak a zejména takzvané otevření brusiva. 

Karbid křemíku (SiC) [14]
Tvrdá,  ostrohranná  a  drsná  struktura  –  to  jsou  vlastnosti,  které  SiC 

předurčují  k  opracovávání  tvrdých  a  houževnatých  materiálů  jako  je  šedá 
litina, titan a další.

V  praxi  se  dále  používá  řada  kombinací,  nebo  modifikací  výše 
zmíněných materiálů. Mezi nové progresivní materiály patří například použití 
diamantového  prášku,  nebo  kubického  nitridu  bóru.  Zajímavé  varianty 
zejména  co  se  týče  technologie  nanášení  zrna  a  jeho  orientace  pak 
představují  materiály Trizact a Cubitron firmy 3M, nebo Norax firmy Norton 
(obr. 2,3) a další.

1.1.2 Zrnitost

Zrnitost  je  kromě  vlastností  brusiva  jediným  charakteristickým 
ukazatelem brusiva. Popisuje se jím velikost použitých brusných zrn v matrici 
brusného nástroje. V minulosti se zrnitost popisovala velikostí brusného zrna v 
mikrometrech  děleno  deseti.  Dle  tohoto  čím  větší  číslo,  tím  hrubší  zrno. 
Například 200 znamenalo zrno o velikosti přes 2000 mikrometrů = 2mm, tedy 
velice hrubé brusivo. 

Dnešní normy ale vycházejí ze starších norem, kde je zrnitost popsána 
jako číslo  udávající  počet  ok  síta  na  jeden palec  (25,4  mm),  kterým ještě 
brusivo  při  prosívání  propadne.  Tedy čím větší  číslo,  tím hustší  síto  a  tím 
jemnější  brusivo.  Dnes  platí  mezinárodní  normy  FEPA  (Federation  of 
European  Producers  of  Abrasives),  které  vycházejí  z  druhého  popsaného 
principu. viz tabulka (1):

Tab. 1 Označení zrnitostí dle instituce FEPA [14]
ZRNITOST dle FEPA SLOVNÍ NÁZEV

7,8,10,12 velmi hrubá
14,16,20,22,24,30 hrubá
36,40,46,54,60 střední
70,80,90,100,120 jemná
150,180,220,240 velmi jemná
280,320,400,500,600 zvlášť jemná
800,1000,1200 extrajemná
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1.1.3 Tvar a orientace brusného zrna

Broušení  je  v  zásadě  velmi  podobné  frézování  s  tím  rozdílem,  že 
nedokážeme  definovat  řezný  úhel  jednotlivých  zrn  brusiva.  Toto  je  dáno 
zejména rozdílným tvarem jednotlivých zrn. Zásadní vliv na orientaci zrna má 
způsob jeho nanášení na podložku. Z hlediska maximálního výkonu je dnes 
používaná zejména metoda antistatického nanášení,  kdy jsou zrna brusiva 
nabita  průchodem  elektromagnetického  pole  a  dále  pod  požadovanou 
orientací nanášena na podložku. Celková skladba brusného plátna (obr. 1).

Obr. 1 Skladba brusného pásu [14]

Materiál NORaX firmy NORTON využívá 

technologii jednotlivě nanášených vrstev 

brusiva na bázi Al2O3, které je postupně 

nanášeno do dle speciálního vzoru. Tím je 

zaručen vynikající výkon.

Obr. 2 Vícenásobná abrasivní vrstva NORAX [16]

Trizact 237 - detail Trizact 237 - pás Trizact 939 - pás

Obr. 3 Ukázka variant nanášení u materiálu Trizact firmy 3M [17]

Jiný přístup zvolila firma 3M u svého materiálu Trizact (obr. 3). U varianty 
237  slouží  jako  zrna  brusiva  mikroskopické  pyramidy,  ktreré  mají  jasně 
definovanou velikost a orientaci. V průběhu celé životnosti nástroje jsou tak 
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zaručeny prakticky konstantní podmínky broušení.  Jiným typem je Trizact s 
označením 939, kdy jsou jednotlivá zrna vytvořena ve formě rakviček. Princip 
uložení je stejný jako u typu 237.  Trizact je vhodný zejména pro broušení  
ocelí,  významný přínos je potom u nerezových ocelí,  kde dosahuje značně 
vyšší efektivity oproti standartním brusivům. Nehodí se pro měkké materiály, 
při jejichž broušení dochází k zalepování svrchní vrstvy brusiva.

1.1.4 Nosič

Nosič brusiva je nedílnou součástí brusného nástroje a do značné míry 
ovlivňuje dosažené výsledky. Použitý nosič úzce souvisí s danou technologií 
broušení. Rozlišujeme zejména požadovanou dosaženou přesnost rozměru, 
dále potom dodržení tvarové přesnosti – tvarové plochy.

Pro  přesné  a  efektivní  broušení  (0,01  –  0,001mm)  lze  použít  pouze 
pevných brusných kotoučů s různýmu druhy pojiv. Nejběžnější jsou umělé 
pryskyřice,  keramika,  nebo  kovová  vazba.  Tyto  nosiče  jsou  používány 
zejména ve strojírenství  pro broušení přesných ploch na hotovo, nebo jako 
operace před leštěním, honováním apod. Metodu je možno použít pouze pro 
broušení základních geometrických ploch, jako je rovina a válcová plocha.

Dalším hojně užívaným nosičem je plátno, nebo papír (nebo další průžné 
materiály). Ty se často používají ve smyslu nekonečného pásu, pro možnost 
dosažení potřebné řezné rychlosti. V tomto případě hovoříme o nosiči jako o 
podložce. Brusivo je naneseno na pás, který se nařeže na potřebnou šířku a 
po jeho slepení do “kruhu” vznikne tzv. nekonečný pás. Jako podložka může 
sloužit papír (dřevozpracující průmysl), ve strojírenství potom zejména přírodní 
tkaná  textilie  (bavlna),  nebo  syntetické  textilie  (polyester),  nebo  různé 
kombinace těchto a dalších materiálů.  Nekonečný pás se hodí  v omezené 
míře pro velmi přesné broušení, kde musí jako podklad pohybujícího se pásu 
sloužit pevné těleso – grafitová deska,  nebo kolo s pryží vyšší tuhosti.

Nekonečný  pás  je  potom  nejužívanějším  prostředkem  pro  broušení 
obecných tvarů. Můžeme využít broušení na “volném pásu” (obr. 4). 

H01 50 – univerzální pásová bruska 

s volným pásem mezi dvěma kladkami 

umožňujícím volný přístup a možnost 

deformace tvaru pásu dle geometrie 

obrobku

Obr. 4 Bruska pro broušení na volném pásu firmy Haim Přerov [18]

U  podložky  brusných  pásů  je  hlavním  rozlišovacím  prvkem  kromě 
materiálu jejich tuhost. Ta má zásadní význam právě pro tvarové broušení, 

2010 - Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur



     FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE strana   14

protože  určuje  do  jaké míry  bude pás schopen kopírovat  tvar  broušeného 
povrchu.

Existují samozřejmě další druhy nosičů, mezi nejznámější patří například 
Scotch-BriteTM  firmy 3M [17] a jeho různé modifikace. Zde je brusný material 
umístěn v  syntetickém rouně,  které je  pak různě nanášeno do lamelových 
kotoučů, pásů atd. Dále jsou hojně využívány pryžové kotouče, kde jsou zrna 
brusiva uložena do pryžové matrice.

1.1.5 Kontaktní prostor procesu broušení

Místo,  kde se brusný prostředek setkává s obrobkem,  může být  bod, 
přímka, nebo plocha. Zásadní pro vyvinutí  přítlaku je tvar a druh použitého 
přítlačného prostředku.  Je důležitou součástí soustavy stroj-nástroj-obrobek. 
V tomto případě je součástí stroje a má zásadní vliv na funkci a výkonnost  
brusného pásu.

Zde rozlišujeme v zásadě tři možnosti a to:

1)  Přítlačná  deska –  používaná  v podstatě  pouze  pro  broušení 
rovinných  ploch.  Většinou  je  pokryta  vrstvou  grafitu  nebo  keramiky,  pro 
snížení tření. Nezřídka bývá take vnitřně chlazena. 

2)  Kontaktní  kolo –  zřejmě  nejčastěji  používaný,  zejména  pro  svoji 
univerzálnost. Kontaktní kotouč sestává vždy z pevného jádra – jedná se o 
kovový kotouč (hliník, ocel), který je přesně soustružen a vyvážen. Po obvodu 
kotouče je nalepena pryž nebo pěnová hmota (PUR, PVC apod.) Tato je v 
celistvé vrstvě, nebo ve formě lamel. Zásadní pro správnou funkci kotouče je 
potom tuhost  materiálu na obvodu a jeho struktura. Dle broušeného materiálu 
a tvrdosti podložky se používají různé druhy perforace, nařezání a tvarování 
jednotlivých lamel (obr. 5).

3) Volný pás – přítlak je zde vyvinut přímo velikostí napnutí brusného 
pásu. Toto se využívá pouze pro volné broušení, kde je potřeba brousit různé 
na sebe navazující tvarové plochy. Přesnost je zde značně omezena, což je 
ale kompenzováno možností opracování téměř jakéhokoli konvexního tvaru. 
Čím  větší  je  poloměr  zaoblení  plochy,  tím  více  musí  být  pás  napnut, 
v takovém případě ovšem hrozí nežádoucí zařezávání okrajů pásu.

2010 - Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur



     FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE strana   15

Kemper Elax Go 01 – pro 

jemné broušení, nebo jako 

hancí kolo

Kemper Ela VR 01 – pro 

všeobecné broušení, větší 

úběr

Kemper Ventiflex HH01 – 

kombinace PU pěny a obyč. 

pěny pro extra tvarové 

broušení

Obr. 5 Ukázka různých mezivrstev kontaktních kotoučů, firma Kemper [19]

1.1.6 Stroj – bruska

Ve strojní praxi se používá celá řada druhů brusek, lišících se zejména 
podle použitého nosiče brusiva (kotouč, pás). Ty se dále liší uspořádáním – 
pro ruční, nebo automatické broušení, pro použití v buňkách, délkou pásu atd. 
V podstatě neexistuje jednotné rozdělení. Pro tvarové broušení se používá s 
málo vyjímkami pouze pásových brusek. 

Jedním  z  faktorů  ovlivňujícím  uspořádání  stroje  je  skutečnost,  zda 
sledování potřebné trajektorie broušeného povrchu zajišťuje bruska, tedy zda 
se pohybuje  kontaktní  podložka (kotouč)  a  obrobek je pevně fixován nebo 
opačně.  Toto  je  ovlivněno  zejména  velikostí  obrobku,  kdy  u  těch  malých 
preferujeme z konstrukčního hlediska pohyb obrobkem a pevně uchycenou 
brusnou podložku. 

Uspořádání pásové brusky je dáno z velké části délkou pásu. Ta určuje v 
jakém intervalu bude muset být pás vyměněn, vzhledem ke své životnosti. Ta 
je  dána jednak plochou,  závislou právě na délce,  ale  také mírou chlazení,  
která vychází lépe u dlouhých pásů (3 a vice metrů). V takovém případě je  
možno částečně zvýšit řeznou rychlost a zvýšit tak produktivitu práce.

Konstrukce  vedení  pásu  sestává  vždy  minimálně  ze  dvou  rotačně 
uložených  kotoučů,  přes  které  je  napnut  pás  (obr.  6).  Jeden  slouží  jako 
napínací kladka, druhý potom jako kontaktní kotouč pro broušení. Stroj může 
být doplněn přítlačnou deskou, pro broušení ploch. Další variantou je bruska 
pro broušení na volném pásu. Ta má vždy minimálně dvě vodící  kladky,  z 
nichž jedna může sloužit jako kontaktní kolo a kolo hnací (obr. 6). Speciální 
brusky s odpruženou kontaktní plochou, eventuelně brusky pro brousící buňky 
jsou pak vybaveny větším počtem kladek (obr. 6). 
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Obr. 6 Typická dvoukotoučová pásová bruska pro ruční broušení (vlevo) [20], speciální 

brusky s odpruženými koly (vpravo) [21]

Povrch kladek je ve většině případů vybaven pogumovaným povrchem, 
stejně jako u kontaktních kol.  U hnacích kol je toto požadováno kvůli  lepší 
trakci,  u “vodících” kladek potom kvůli  lepší možnosti  jejich tvarování a tím 
vedení, eventuelně profilování pásu.

Každá pásová bruska je  vybavena napínáním pásu.  To je  prováděno 
většinou přes napínací kladku. Může být buď mechanické, nebo pneumatické. 
U  strojů  vyšší  generace  je  možno  přímo  sílu  odměřovat.  Ta  má  spolu  s 
geometrií  kladek  zásadní  vliv  na  správnou  funkci  pásu,  zejména  potom u 
broušení  na  volném pásu.  Napínací  síla  je  přímo  úměrná  použitému typu 
podložky a technologii. 

Jako  pohon  se  dnes  používá  zásadně  asynchroních  elektromotorů,  v 
součinnosti s frekvenčním měničem. Díky tomu je vyvinut potřebný výkon a 
zejména pak umožněna přesná kontrola obvodové rychlosti pásu důležitá pro 
jeho správnou funkci.
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1.2 Leštění

Vzhledem k vysoké   požadované kvalitě konečné struktury povrchu by 
nebylo efektivní snažit se tohoto stavu dosáhnout pouze broušením, i když to 
není nemožné. Mnohem efektivnější je využít technologie leštění.   Leštění je 
do  značné míry  podobné broušení  s  tím rozdílem,  že zrna brusiva  nejsou 
pevně ukotvena v nosiči.

1.2.1 Brusivo

Pro leštění lze použít stejné druhy materiálů jako pro broušení v případě, 
že  budeme  schopni  dosáhnout  požadované  velikosti  zrna.  Vzhledem  k 
požadavkům na spojení nosiče s nosným médiem  se ale většinou používají 
speciální  materiály  jako  jsou  například  tavený  kysličník  hlinitý,  kalcinovaný 
kamenec, kysličník železitý, přírodní tripoli a další [15]. Tak jako u broušení, 
vyžaduje i každý leštěný materiál specifické podmínky a vhodný druh brusiva. 
Toto je dáno zřejmě soudržností povrchu materiálu a jeho celkovou mřížkovou 
stavbou.

1.2.2 Nosné medium 

Jako  nosné  medium  brusiva  se  používají  různé  pasty.  Je  nezbytně 
nutné, aby bylo brusivo naneseno do leštícího kotouče rovnoměrně, s jistou 
schopností ulpění, která nesmí být příliš malá, ale také ne příliš velká. Toto je 
do  značné  miry  ovlivněno  použitým matriálem leštícího  kotouče,  tedy jeho 
schopností “nasát” leštící pastu.  Zde neexistuje obecná poučka a většinou se 
postupuje dle zkušenosti a zkoušením jednotlivých variant pasta – kotouč [15].

1. Pasty rozdělujeme podle konzistence na:
- tuhé
- polotuhé
- tekuté
2. Polotuhé rozdělujeme na:
- vodou rozpustné „W“
- mastné rozpustné ropnými nebo minerálními produkty „T“
3. Dle zrnitosti
4.  Dle  obráběného  materiálu  vhodné  na  ocel,barevné  a  drahé  kovy, 

umělé hmoty aj.

Konzistence  pasty  je  rozhodující  pro  systém  nanášení  na  kotouč  a 
možnost  automatizace,  kdy  např.  použití  tekuté  pasty  přiváděné  z 
velkoobjemového barelu může zajistit dluhodobé automatické podávání pasty.

Jako  dělení  tuhých  past  je  potom  dále  možné  použít  rozdělení  dle 
“mastnoty”  jednotlivých  typů  –  mastná,  polomastná,  suchá.  Toto  dělení  je 
zásadní zejména pro součinnost s jednotlivými druhy leštících kotoučů (druh 
leštěného materiálu) a pro konkrétní dokončovací kroky.
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Obr. 7 Tuhé leštící pasty pro ruční leštění

Pro větší přehlednost se pasty rozlišují 

různými barevnými odstíny

Nejčastěji se prodávají na váhu cca 0,5 – 

1kg na jeden špalek pasty [22]

1.2.3 Leštící kotouče

Leštící  kotouč má naprosto zásadní  vliv  na kvalitu  a  efektivitu  celého 
procesu leštění. Zejména při ručním leštění lze rozeznat i jemné rozdíly např. 
v gramáži použité textilie, která se pak velmi výrazně projeví na celém procesu 
leštění. 

Obr. 8 Ukázky leštících kotoučů [22]

Řasené bavlněné kotouče různých 

průměrů (vlevo nahoře)

Sisálový ktouč vhodný pro leštění mosazi 

a nerezi (vpravo nahoře)

Ukázky různého prošití bavlněných 

kotoučů (vlevo)
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Konstrukce  leštícího  kotouče  je  v  zásadě  vždy  stejná.  Jedná  se  o 
sestavu několika kusů kruhových výseků z daného materiálu ve tvaru kruhu. 
Ty jsou dle potřebné šířky leštěné plochy vrstveny na sebe a prošity pevnou 
nití (obr. 8). Hustota prošití má vliv zejména na tuhost kotouče a liší se dle 
průměru  kotouče  a  tvaru  leštěného  předmětu.  Jednotlivé  vrstvy  textilie  na 
sebe mohou být kladeni jednoduše, nebo mohou být různě řaseny (obr. 8) .  
Pro zvětšení tuhosti, ale take úběru se pak některé druhy kotoučů napouští 
pryskyřicemi. Na hřídel stroje se kotouč upíná pomocí přírub, jejichž velikost je 
dána velikostí  kotouče.  Co se týče velikosti,  zde záleží  na použitém stroji, 
leštěném předmětu a požadované obvodové rychlosti. Ta má velký vliv na celý 
proces a jeho efektivitu. Zcela běžné jsou kotouče s průměrem kolem jednoho 
metru, pro ruční leštění se pak nejvíce užívá průměrů 350 – 450mm.

V zásadě lze pro leštění použít jakýkoli materiál, který je schopný nést 
brusnou pastu i když ani toto není pravidlem, protože pro některé druhy leštění  
je možno použít samotný kotouč.

Dle použitých materiálů lze leštící  kotouče rozdělit  na plstěné, textilní, 
sysalové a speciální. Zastoupení jednotlivých druhů je závislé na dostupnosti 
materiálu,  použité technologii  a celkové ekonomické efektivitě procesu. Pro 
jednotlivé aplikace lze přibližně navrhnout kombinaci leštící  kotouč – pasta, 
tuto je poté nutno odzkoušet při testech.

Kromě leštících kotoučů se v menší míře využívá take leštících pásů a 
dalších nosičů brusiva. Tyto se používají buď pro speciální aplikace, nebo v 
případě nevhodnosti použití kotoučů.

1.2.4 Stroj – leštička

U leštiček neexistuje tolik možných variant uspořádání jako u brusek. Je 
to  dáno  zejména  jednoduchostí  celého  procesu  a  relativní  geometrickou 
stálostí nosiče brusiva – leštícího kotouče.  Rozdíly jsou pouze v materiálu 
konstrukce,  kde  se  jako  jednoznačně  nejlepší  jeví  litina,  která  je  schopna 
pohltit  vibrace  nevyváženého  kotouče.  Další  rozdíl  může  být  v  pohonu.  U 
malých leštiček se používá přímý náhon, u větších strojů potom řemenového 
převodu. 

Velký význam má stejně jako u brusek zakrytování  kotouče a kvalitní 
odsávání. Rozdíl oproti bruskám nastavá v nutnosti nanášení brusné pasty na 
kotouč.

To může probíhat různými způsoby, dle použitého druhu pasty a to:

1)  Ručně  –  při  ručním  leštění  nanáší  brusič  pastu  přímo  na  rotující 
kotouč při  pracovních otáčkách a to zejména v tuhé, vyjímečně v polotuhé 
formě. Výhoda spočívá v dobré kontrole úběru, kdy může brusič na základě 
momentálních podmínek a dle zkušenosti přimazávat kotouč.

2) Automaticky – automatické přimazávání se používá výhradně pro plně 
automatizovaná leštící pracoviště. 
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Obr. 9 Typická leštička pro ruční leštění - 2x kotouč o max. průměru 600mm, 2x 

nezávislý pohon 3kW, frekvenční měniče (Novaservis)

1.3 Používané technologie
V současnosti existují v podstatě tři hlavní technologické větvě vedoucí k 

dosažení  požadované  geometrie  a  kvality  povrchu  polotovaru  vodovodní 
baterie.  Rozšíření jednotlivých větví  je svým použitím v zásadě podmíněno 
geografickou polohou a strukturou vedení firmy, zejména pak sofistikovaností 
technologické sekce.

1.3.1 Ruční broušení a leštění

Ruční  broušení  a  leštění  je  jednoznačně  nejrozšířenější  formou 
dokončování povrchu polotovarů vodovodních armatur. Hlavním důvodem je 
její  jednoduchost,  nenáročnost  na velikost  investice  a snadné zavedení  do 
výroby.  Největší  nevýhodou  je  obrovská  spotřeba  lidské  pracovní  síly.  
Všeobecným problémem pak může být  také migrace pracovníků.  Udržet  si 
kvalitní a spolehlivé pracovníky je někdy nelehký úkol.

Za  největším  rozmachem ruční  práce  stojí  jednoznačně  rozvíjející  se 
čínský  trh,  částečně  potom zbylé  asijské  země,  které  se  ovšem na  tomto 
rozmachu  podílejí  minimální  měrou.  Síla  čínské  hospodářské  politiky  a 
zejména potom nízké náklady na lidskou pracovní sílu způsobili, že i slibně se 
rozvíjející  nové  technologie  používané  zejména  v  USA  a  Evropě  byly 
zakonzervovány a firmy přesunuly svoji výrobu právě do ČLR.

Technologické  pracoviště  ručního  broušení  a  leštění  v asijských 
zemích

V současné době má takové pracoviště v podstatě jeden ustálený ráz, 
který vzešel z léty prověřené praxe. Základem je kvalitní, dobře dimenzované 
odsávání  odbroušeného  materiálu.  To  svým  uspořádáním  vytváří  liniový 
system  umístění  jednotlivých  pracovních  pozic.  Pracovník  má  k  dispozici 
jednu poháněnou osu, na které provádí jak technologie broušení, tak leštění.

V případě broušení je použit jednoduchý kotouč který se opásá brusným 
pásem,  ten  se  jednoduše zajistí  do  zářezu  v  kotouči.  Toto  je  v  zásadním 
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rozporu  s  běžně  požívanou  evropskou  praxí,  kde  se  používají  výhradně 
pásové brusky s nekonečným pásem.

Pro operace leštění pracovník vymění brusný kotouč za leštící, není tedy 
potřeba dvou speciálních strojů jako v případě evropské praxe. Celá výměna 
velice jednoduchá vzhledem k tomu, že poháněná hřídel je vybavena závitem 
na  kuželu,  funguje  tedy jako samosvorná  a  není  potřeba  používat  dalších 
pojistných prvků.  Celá výměna se pak koná v řádu sekund, je tudíž velice 
efektivní.

Pracovní postup:
Broušení polotovaru zrnitostmi P180, P240, P320
výměna nosiče brusného pásu za leštící kotouč
Leštění I. stupeň – úběrové leštění (předleštění) - střední zrno
- výměna kotouče
Leštění II. supeň – přeleštění - jemné zrno 

Z  výše  uvedeného  je  jasně  patrné,  že  pracovník  je  zodpovědný  za 
kompletní obrobení polotovaru. Toto však nemusí být pravidlem. Je to závislé 
zejména na systému řízení podniku a dělbě práce. Metoda má výhodu v tom, 
že pracovník je motivován možností ovlivnit výši svého platu, v závislosti na 
počtu dokončených kusů. Dalším případem, kdy toto není  možné použít  je 
opracování některých tvarově specifických dílů. Ve chvíli kdy je potřeba využít 
pro špatně přístupná místa např. broušení na volném pásu, eventuelně se na 
polotovaru  vyskytují  větší  rovinné  plochy,  kde  je  potřeba  využít  speciální 
brusky  “na  plocho”  se  polotovar  přesouvá  na  jiná  pracoviště,  která  jsou 
obsluhována zvláštním pracovníkem. 

Do procesu take často vstupuje použití svařovacího zařízení, kdy se při 
broušení  mohou  objevit  póry  v  povrchu  polotovaru.  Je  na  zkušenosti 
pracovníka  a  nastavení  úrovně kontroly  kvality,  zda bude takový  polotovar 
opraven  navařením  přídavného  materiálu.  V  tomto  případě  se  používá 
zejména efektivní metoda TIG. 

Obr. 10 Liniové uspořádání brusek ve firmě Keen - Novaservis. Všechna pracoviště 

mají společné odsávání, každý dělník má k dispozici jednu poháněnou osu 
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1.3.2 Poloautomatický proces

Poloautomatický  process  sestává  v  drtivé  většině  případů  z  ručního 
broušení,  které  probíhá  stejně  jako  ve  výše  uvedeném  případě. 
Automatizován  je  proces  leštění,  který  není  tak  náročný  na  vedení  dané 
trajektorie pohybu nástroje a obrobku pro dosažení dané geometrie. Zde se 
požívají  různá  uspořádaní  jednoúčelových  leštících  strojů  (obr.  11), 
eventuelně  částečně  přestavitelné  linky  vhodné  k  leštění  různých  druhů 
polotovarů. Vzhledem ke způsobu upnutí obrobku, které je pohyblivé většinou 
maximálně v jedné ose je nutné použít vícestupňové leštění (změna upnutí), 
nebo ruční doleštění.

Obr. 11 Poloautomatická NC leštička 

Puliprom firmy MEPSA [21]

Upínaní a odepínání obrobku se děje 

manuálně, leštění je pak plně 

automatické. Předcházející operace 

broušení je na jiném pracovišti. 

1.3.3 Automatický proces

Automatický  proces  broušení  a  leštění  je  v  současné  době  možno 
provádět pouze s použitím robotu, tedy pokud tím míníme samostatné upnutí 
obrobku, kompletní obrobení a jeho uložení zpět. Robot pracuje buď v pro něj  
navržené  speciální  buňce  doplněné  přímo  pro  tento  účel  zkonstruovanými 
bruskami  a  leštičkami,  nebo  je  doplněn  klasickou  (upravenou)  bruskou  a 
leštičkou.  Důraz  je  kladen  na  pokud  možno  bezobslužný  provoz,  tedy 
snižování nákladů na použití pracovní síly. Rozšíření “robotického” leštění je z 
těchto a jiných důvodů patrné zejména v USA a Evropě. Ovšem ani v tomto 
uspořádání není možné lidskou sílu úplně eliminovat. Jde zejména o kontrolu 
dokončených  kusů  a  jejich  eventuelní  přeleštění.  Zásadní  rozdíl  je  take  v 
přípravě obrobku, který musí být důkladně zkontrolován, protože další kontrola 
v průběhu dokončovacích operací není žádoucí.

1.4 Výrobní proces v prostředí firmy Novaservis, a.s.

Vzhledem  k  vývoji  na  trhu  s  vodovodními  armaturami  a  celkové 
atmosféře ve světovém průmyslovém prostředí byla firma nucena přesunout 
své  výrobní  kapacity  do  ČLR.  Jelikož  základní  myšlenkou  společnosti  je 
zejména budování dobrého jména společnosti, bylo nutné opřít se zejména o 
prodej kvalitních výrobků. Za tímto účelem se společnost rozhodla vybudovat 
vlastní výrobní závod, společně v součinnosti s čínským partnerem. Vzhledem 
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k letitým zkušenostem byl osloven jeden z dodavatelů, výrobce vodovodních 
armatur.  Za  základní  požadavek  byla  zvolena  myšlenka  zavedení  výroby 
v evropském  pojetí.  Tedy  výrobní  proces  s neustálou  kontrolou  kvality, 
s detailním  přehledem o  okamžitém stavu  výroby.  Zavedení  jednoduchého 
podnikového informačního systému k zjednodušení sledování stavu zakázek, 
eventuelně k možnosti částečné vzdálené kontroly.

Celková  koncepce  a  kapacita  výrobních  zařízení  byla  kalkulována 
zaměstnanci  firmy  Novaservis,  čínský  partner  se  potom  staral  zejména  o 
zbudování  závodu  jako  takového.  Závod  firmy  Taizhou  Keen  Clean  Ware 
Co.,LTD umístěný ve městě SanMen má rozlohu asi 25.000m2, z toho výrobní 
plochy  tvoří  celkem  12.000m2.  Kapacita  je  kalkulována  na  výrobu  cca 
250.000kusů  vodovodních  baterií  mesíčně.  Závod  je  vybaven  kompletním 
technologickým  zařízením,  kromě  galvanické  linky.  Výběr  strojů,  jejich 
osazování  a  celkový  náběh  výroby  byl  prováděn  za  účasti  a  vedení 
zaměstnanců firmy Novaservis  z ČR.  Zavádění  výroby  se  účastnilo  vedení 
firmy,  technologické  oddělení  a  také  zkušení  odborníci  v daných  odvětvích 
výroby z mateřského podniku ve Znojmě. 

V současné době výrobní  podnik vyrábí  asi  125.000kusů vodovodních 
armatur měsíčně, z toho cca 60.000kusů pro firmu Novaservis, a.s. Na výrobu 
neustále  dohlížejí  dva  zaměstnanci  firmy  Novaservis,  pracující  na  pozici 
Quality control, kteří jsou nezávislí na straně dodavatele. Jedná se o zkušené, 
technicky  dobře  vybavené  pracovníky,  kteří  mají  pravomoce  vedení  firmy 
Novaservis  k eventuelnímu  zastavení  produkce  v případě  výroboy 
neshodných kusů.

1.4.1 Pracovní postup broušení a leštění těla vodovodní baterie
Praxe výrobního závodu Znojmo

Postup  broušení  těl  armatur  je  všeobecně  ustálený,  může  mít  ale 
samozřejmě  různé  odchylky  a  to  zejména  v zrnitosti  brusiva  a  počtu 
brousících operací.

Při ručním broušení v domácím závodě firmz Novaservis je všeobecně 
postup následující:

 
Broušení
1.stupeň  -  broušení  na  pásu  zrnitosti  P150,  nebo  P180,  dle  kvality 

povrchu obrobku a zvyklosti brusiče
2.stupeň - broušení na pásu zrnitosti P240
3.stupeň broušení na pásu zrnitost P320
(4.stupeň) - Může následovat broušení zrnitostí P400, ukazuje se ale, že 

nemá žádný zásadní vliv na zvýšení kvality, nebo snížení strojního času.

Podložka pásů a tvrdost kontaktního kola se volí dle geometrie broušené 
plochy.  Stejně tak obvodová rychlost  se může pro jednotlivé zrnitosti  lišit,  i 
když je spíše úměrná druhu (složení) brusiva. Používají se pásy délky 3500 – 
4000mm,  kdy  dělník  obrousí  celou  dávku  obrobků  na  1.stupni  pásu.  Poté 
vymění za pás druhého stupně a opět obrobí celou dávku atd. Pracuje tedy 
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stále  na  stejném  pracovišti.  Počet  výměn  pásu  je  úměrný  počtu  stupňů 
broušení, eventuelně životnosti pásů.

Účelem všech tří  kroků broušení je odstranění svrchní vrstvy obrobku, 
která  je  nestejnorodá,  často  obsahuje  nečistoty  a  póry.  Hlavně  je  však 
dosažení  požadované  drsnosti  povrchu  jako  základ  pro  operace  leštění. 
Broušení je také poslední operací, kde je možno korigovat geometrii povrchu, 
tedy výsledný tvar obrobku, má proto zásadní vliv na konečný vzhled obrobku.

Co do počtu kroků je možné jej snížit na dva, celý proces je poté ale 
méně efektivní, vzhledem k tomu, že jemné brusivo (P320), které potřebujeme 
jako  výchozí  pro  leštění  má  velký  problém  odbrousit  stopy  po  hrubším 
výchozím brusivu (běžně P150 – P180). Spotřeba pásů ve druhém kroku je 
tak neúměrně velká a celkový strojní čas je delší.

Lepšího efektu lze dosáhnout zvýšením počtu kroků na čtyři, zde ovšem 
vyvstává potřeba další výměny pásů, tedy nárůst vedlejších časů, potřeba více 
druhů brusiva atd.

Mohlo by se zdát, že na použitý druh brusiva a celkovou dobu broušení 
bude mít zásadní vliv výchozí povrch obrobku, toto však není zcela zjevné, 
tedy  při  ručním  broušení.  Písková  jádra  se  vytloukají  povětšinou 
v jednoduchých vytloukačkách tvaru ortáčejícího se bubnu, kde se na sebe 
odlitky s váhou i přes jedno kilo otloukají vzájemně o sebe, nebo o ocelové 
stěny bubnu. Povrch je po této operaci rozbitý, plný hlubokých vrypů. Odlitek 
vytlučený šetrným způsobem má naopak povrch odpovídající kvalitě povrchu 
kokily, tedy velmi jemný, lesklý. Paradoxně i přes tyto markantní rozdíly není 
časová úspora při broušení relevantní. Zdá se totiž, že při vytloukání v bubnu 
se částečně rozbije i  pórovitá povrchová vrstva,  kterou je nutno u druhého 
typiu stejně odbrousit. Neobjektivní může být také zvyk brusiče, který je zvyklý 
na odlitky vytlučené v bubnu.

Jednoznačný  přínos  úspory  času,  při  broušení  odlitků  vytlučených 
různými metodami bude možno určit právě při robotickém broušení, kde bude 
možno eliminovat vliv člověka. Dalším krokem je pak použití nízkotlakého lití, 
které dále zlepší povrch odlitků a zejména odstraní póry. 

Leštění
Leštění je v ručním provedení fyzicky poměrně namáhavou operací. Tak 

jako při  broušení je nutno použít  více kroků. Všeobecně se ustálilo leštění 
dvoustupňové.

1.stupeň  –  předleštění:  úběrové  leštění  slouží  k odstranění  stop  po 
posledním brusu.  Používá  se  pasta  stupně úběru  7-8,  st.lesku 5.  Materiál  
kotouče "technická tkanina".

2.stupeň -  přeleštění/dokončovací leštění: v podstatě bezúběrové leštění 
spíše  roztahuje  jednotlivé  stopy po  předchozím brusivu.  Používá  se  pasta 
stupně úběru 1-2, st. lesku 8-9. Materiál kotouče "Molino".
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1.5 Roboty 

Název „robot“,  ve  smyslu  nahrazení  lidské  činnosti,  byl  poprvé použit 
českým  spisovatelem  Karlem  Čapkem  v  jeho  velmi  známé  divadelní  hře 
„Rosssum´s Univerzal Robots“, neboli „R.U.R.“ z roku 1920, kde jím označil 
uměle vytvořené bytosti  vykonávající lidské  činnosti. Karel  Čapek však není 
jeho pravým autorem, tím je jeho bratr Josef Čapek. Oba bratři se totiž dlouho 
radili,  jak by toto slovo mělo vypadat.  Z původního návrhu „laboři“ (což má 
základ v latině) se přiklonili k českému slovu roboti. Toto slovo relativně rychle 
rozšířilo  v  mysli  laické  i  odborné  veřejnosti.  Nadále  se  pak  používalo  pro 
pojmenování  různých  automatických  a  mechanických  strojů  a  zařízení.  V 
současnosti  se  slovo  robot  používá  v  celosvětovém měřítku  a  v  průmyslu 
označuje obecně automatizované stroje, které zaujímají ve výrobě své pozice 
místo lidí a plně nebo částečně je dokáží nahradit.

Tato diplomová práce se zabývá průmyslovými roboty, a proto zmíníme 
definici průmyslového robotu, která byla publikována Prof. P. N. Beljaninem 
[7]:

„Průmyslový robot je autonomně fungující stroj – automat, který je určen 
k reprodukci některých pohybových a duševních funkcí člověka při provádění 
pomocných a základních výrobních operací bez bezprostřední účasti  člověka 
a  který  je  k  tomuto  účelu  vybaven  některými  jeho  schopnostmi  (sluchem, 
zrakem, hmatem, pamětí apod.), schopností samovýuky,  samoorganizace a 
adaptace, tj. přizpůsobivostí k danému prostředí.“

1.5.1 Roboty a manipulátory – průmyslové nasazení [8]

Průmyslové  roboty  a  manipulátory  můžeme  rozdělit  a  pro  lepší 
pochopení vysvětlit podle tabulky rozdělení manipulačních zařízení Tab. [2].

Tab. 2 Rozdělení manipulačních zařízení [8]
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Pro  využití  v technologii  bezobslužného  broušení  a  leštění  připadají 
v úvahu kategorie robotů:

1.5.1.1 Manipulátory s pevným programem

Řídící  program  u  těchto  manipulátorů  je  během  pracovního  procesu 
neměnný. Řídící ústrojí má jednoduché provedení. Tento typ manipulátoru je 
velmi často používán a nazýván jako jednoduchý průmyslový robot.

1.5.1.2 Manipulátory s proměnlivým programem

Řídící jednotka těchto manipulátorů má možnost omezeně přepínat nebo 
měnit pracovní program během procesu, a tím reagovat na určité změny ve 
výrobním  procesu.  Tímto  způsobem  projevují  již  značnou  samostatnost,  a 
proto jsou právem nazývány průmyslovými roboty.

1.5.1.3 Kognitivní roboty

Jsou to manipulátory, které se vyznačují určitým stupněm samostatného 
vnímání  a  vyhodnocování  situace  (kognitivní  proces  =  proces  vnímání  a 
racionálního myšlení), bez citového a volního jednání .

Vzhledem  ke  způsobu  jakým  se  vykoná  konečná  operace,  můžeme 
rozdělit jednotlivé typy manipulátorů na funkční bloky:

Důležitou  vlastností  průmyslových  robotů  a  manipulátorů  je  zejména 
počet stupňů  volnosti,  který  nám zjednodušeně říká, že  čím má stroj  více 
stupňů  volnosti,  tím se může lépe pohybovat  a pracovat  ve svém prostoru 
(manipulační a manévrovací vlastnosti). Vezmeme-li jako příklad lidskou ruku, 
myšleno od ramenního kloubu po konce všech prstů, ta disponuje 27mi stupni 
volnosti. Naproti tomu dnešní angulární roboty,  které jsou na vývojové špici  
mají běžně 6 – 7 stupňů volnosti. Už z tohoto je jasně patrné, jak dokonalý a 
složitý nástroj je právě lidská ruka.

1.5.1.4 Třídění PRaM dle úrovně inteligence
Podle  úrovně  inteligence  můžeme  průmyslové  roboty  rozdělit  do 

vývojově  generačních  skupin.  Toto  rozdělení  není  jednoznačně  určeno, 
jednotlivé generace se často prolínají a mají určité vlastnosti společné.

S rychlým vývojem robotizace a automatizace v dnešní  době  se  část 
výše zmíněné roboty označují hromadně jako roboty „0-té generace“ a jejich 
nástupci se už  řadí do vyšších generací. Toto rozdělení lze pochopit, jelikož 
nové integrované systémy a celkově  počítačová technika je také o generaci 
dále než v minulém desetiletí. Zde však bude použito generační dělení, které 
je nejznámější a nejčastěji používané. Rozdělení do tří vývojových generací:
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1. vývojová generace – do této první generace patří roboty s pevným 
programem, který je neměnný. 

2. vývojová generace – roboty v této generaci se vyznačují již určitým 
stupněm vnímání, kterého je dosaženo především pomocí senzorů  (optické, 
hmatové,…) a snímačů (polohy, tlaku,…). 

3.  vývojová  generace –  tyto  roboty  jsou  vybaveny  již  prvky  umělé 
inteligence. Dokáží reagovat, hodnotit a v jisté míře se i přizpůsobit okolí nebo 
se učit. Aby toto mohlo být docíleno, je zapotřebí složitějšího řídícího systému 
oproti předchozím generacím.

Jak již bylo zmíněno, jednotlivé generace se prolínají, takže můžeme i 
popisovat 1,5.generace a 2,5. generace.

1.5.2 Základní typy PRaM 

1.5.2.1 Řízení v pracovním prostoru
Jedním z hlavních kritérií použitelnosti PRaM, je i to, do jakých poloh se 

pracovní rameno dostane a ve kterých dokáže ještě manipulovat s objektem. 
Je nutné si proto definovat pojmy jako pracovní prostor a manipulační prostor.

Pracovní prostor je prostor, ve kterém dokáže PRaM pracovat a plnit 
požadavky kladené výrobou (obr. 12).

Manipulační prostor neboli také operační bývá zpravidla vetší a to o 
část, která je dána pohybem PRaM jako hmoty samotné. Je to prostor,  do 
kterého  robot  při  práci  může  zasáhnout  jakoukoliv  svojí  částí  (včetně 
manipulovaného předmětu).  Pohyb PRaM je v dnešní době  velice rychlý  a 
proto z bezpečnostních důvodů  by měl být tento prostor přesně  vymezen a 
hlídán některými snímači.

Obr. 12 Typický pracovní prostor lehkého 

robotu typu „A“ [10]
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Základní  typy  PRaM jsou  odvozeny  od  kinematických  dvojic  řetězce, 
který je použit jako základní pohybové ústrojí. Pohyb průmyslových robotů  a 
manipulátorů je založen na dvou pohybech – translace (T) a rotace (R). Jejich 
vzájemná kombinace umožňuje různé způsoby pohybu v pracovní  prostoru 
(nejčastěji hovoříme o trojrozměrném prostoru).

Rozeznáváme čtyři základní typy:

1)  typ  „K“  (TTT) –  používá  pravoúhlý  (kartézský  -  K)  souřadnicový 
systém.  Je  založen  na  pohybu  pomocí  trojnásobné  translace  pro  pohyb 
v trojrozměrném prostoru, který nejčastěji bývá krychle nebo kvádr. Hlavními 

představiteli jsou PRaM, které splňují tuto 
podmínku  a  předmět,  s  kterým  je 
manipulováno, nemění svoji orientaci vůči 
základním souřadnicím.

 

 osa X – horizontální p. 
(doprava/doleva)
osa Y – vertikální pohyb
osa Z – horizontální p. (vpřed/vzad)

Obr. 13 Přímočarý (kartézský) robot

2)  typ  „C“  (RTT) –  používá  válcový  (cylindrický  -  C)  souřadnicový 
systém.  Je  založen  na  pohybu  dvojnásobné  translace  a  jedné  rotaci  v 
trojrozměrném  prostoru.  Pracovní  prostor  má  tvar  válce.  Nejtypičtější 

představitel  je  robot,  který  koná  rotaci 
kolem své osy a jeho rameno umožňuje 
pohyb  vertikální  a  horizontální  (rameno 
se  vysouvá  nebo  naopak)  –  například 
průmyslový robot VERSATRAN 500.
osa X – horizontální rotace 360° 
(vlevo/vpravo)
osa Y – vertikální pohyb
osa Z – horizontální pohyb (vpře/vzad)

    Obr. 14 Válcový (cylindrický) robot
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3) typ „S“ (RRT) – používá kulový (sférický - S) souřadnicový systém. U 
robotů  tohoto typu je  hlavní  pohyb založen na dvojnásobné rotaci  a  jedné 

translaci.  Pracovní  prostor  je  část 
nebo celý válcový prstenec. Translace 
zde  bývá  nejčastěji  jako  vysouvání 
(zasouvání)  hlavního  ramene.  Robot 
dále  rotuje  kolem  vertikální  osy  a 
přitom se  může  naklápět  kolem této 
osy. 

osa X –horizontální rotace 
360°(vpravo/vlevo)
osa Y – vertikální rotace 270° 
(nahoru/dolů)
osa Z – horizontální pohyb (vpřed/vzad)

          Obr. 15 Sférický robot

4) typ „A“ (RRR) – používá složený kulový (jinak nazýván také torusový, 
antropomorfní,  multiúhlový  nebo  angulární)  souřadnicový  systém.  Základní 
kinematické  pohyby  jsou  odvozené  od  trojnásobné  rotace.  Pracovním 
prostorem je kulový segment. Výhodou těchto robotů je dobrý pohyb ve svém 
pracovním prostoru s možností práce i blízko své konstrukce. Díky kinematice 
se dokáží snadno vyhýbat v prostoru překážkám. 

osa X – horizontální rotace 
360°(vlevo/vpravo)
osa Y – vertikální rotace 270° 
(nahoru/dolů) 
osa Z - horizontální a vertikální rotace 
90° - 180°(vpřed/vzad) – poslední osa 
až 720°
Obr. 16 Angulární robot

Od  základních  typů  PRaM  můžeme  odvodit  další,  pokročilejší  typy. 
Většinou  dochází  ke  kombinaci  jednotlivých  typů  za  vzniku  robotizované 
jednotky, která má lepší pohybové vlastnosti ve svém dimenzovaném prostoru 
a následné přidání  dalších kinematických dvojic,  což vede k zvýšení  počtu 
stupňů volnosti.

Odvozeným typem robotu je například robot „SCARA“ (obr.17), který je 
kombinací od typu „C“ (RTT) a typu „A“ (RRR). Používá kulový souřadnicový 
systém, ve kterém se pohybuje pomocí trojnásobné rotace a jedné translaci. 
Pracovním prostorem je prstenec. Tento typ robotu je využívám především na 
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aplikace,  jako  jsou  například  montáž,  balení  a  manipulace  s  menšími 
součástkami (tzv. „uchop a ulož“).

Další  odvozeným  typem  robotu  je  „Paralelní“  PRaM  (obr.18).  Jeho 
kinematika je založena na pohybu pomocí určitého počtu pracovních ramen 
(nejčastěji 3-ramenný, 4-ramenný), které jsou pevně spojeny v místě akčního 
členu robotu. Aplikace, ke kterým je využívám, jsou především paletizace a 
manipulace s materiálem.

V minulosti  byl  rozvoj  některých  typů  PRaM  limitován  právě  typem 
souřadného  systému  a  řízení  v něm.  V současné  době,  kdy  je  rychlost 
výpočetních  členů  moderních  počítačů  na  prahu  nové  generace  je  tento 
problém zdá se vyřešen a není tudíž nutné hledat různá zjednodušení výše 
uvedených výpočtů.

                   

Obr. 17 – „SCARA“ robot (Motoman) [10] Obr. 18 – paralelní robot [10]

Vývojem a výrobou PRaM se na celém světě zabývá mnoho firem. Tyto 
firmy se snaží zdokonalit  nynější  typy a vyvíjet  další,  které budou splňovat 
stále náročnější požadavky na výrobu (provádění operací s vyšší přesností, 
rychlejší polohování, vyšší opakovatelností apod.). Mezi nejvýznamnější patří:

- ABB Automation Technologies Robotics
- KUKA Robot Group
- FANUC Robotics 
- YASKAWA Electronics Corporation Robotics Automation div.
- KAWASAKI Robot
- Mitsubishi Electric Europe B.V.
    a další…

1.5.2.2 Využití dle technologie

Podíl  jednotlivých  typů  na  poli  průmyslovích  aplikací  je  značně 
nerovnoměrný. Je to samozřejmě dáno primárním určením typu a dále jeho 
univerzálnostní.
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1) TYP “A” – artikulární (článkový) robot
Na prvním místě jsou s velkým náskokem článkové roboty,  které jsou 

také nejvíce známy laické veřejnosti. 
Velké rozšíření tohoto typu je dáno právě jeho univerzálností. Konstrukce 

s  pohybem v  šesti  až  sedmi  osách  je  standardem,  s  nosností  od  1  –  do 
1000kg  (pokusně  2000kg)  potom  bezpečně  pokrývají  potřeby  prakticky 
jakékoli  technologie.  Za  největší  rozšíření  vděčí  tento  typ  zejména 
automobilovému průmyslu,  který by v současné podobě nemohl bez těchto 
pomocníků  vůbec  existovat.  Zde  pokrývají  roboty  snad  veškeré  pracovní 
operace od manipulace přes bodové a tavné svařování, povrchovou úpravu 
atd.  Dalším  významným  nasazením  je  těžký  průmysl  –  kovárny  a  lisovny 
pracující v krátkém taktu a v lidskému zdraví nevhodných podmínkách jsou 
dnes standartně osazeny roboty tohoto typu.

2) TYP “K” – kártézský (gantry, lineární) robot
Na pomyslné druhé příčce žebříčku stojí roboty typu “K”. Jejich hlavní 

výhodou je téměř neomezená nosnost.  Oproti  předchozímu typu jsou však 
omezeni  zejména  polohovatelností  koncového  bodu  a  svojí  rychlostí.  Tyto 
roboty  jsou  využívány  zejména  v  manipulační  technice,  dále  například  ke 
svařování velkých dílců. V poslední době se take oběvují obráběcí aplikace, 
kde robot nese obráběcí hlavu. Takto je možno obrábět prakticky neomezeně 
velké obrobky.

3) SCARA – roboty (kombinace typu „C“ (RTT) a typu „A“ (RRR))
Roboty SCARA doznávají v poslední době velké obliby a jejich celkové 

prodeje  rychle  rostou.  Je  to  dáno  zejména  nasazením  v  elektrotechnice, 
obalové technice, potravinářství a podobných odvětvích. Žádný jiný typ robotu 
nepracuje s takovým zrychlením a v takovém taktu. Roboty SCARA jsou sice 
do značné míry  omezeny svým dosahem a univerzálností,  tyto  nedostatky 
však bohatě kompenzují právě vysokou rychlostí.
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2. NÁVRH PROGRESIVNÍ TECHNOLOGIE BROUŠENÍ
2.1 Výrobková základna

Současná výrobková základna společnosti Novaservis čítá asi 40 typů těl 
vodovodních armatur a to v nejprodávanějších řadách Titania Iris, Metalia 55, 
56 a 57. Ve vývoji jsou potom řady Metalia 58 a další řada Titania což může 
být ve výsledku až 60 typů odlitků. 

V drtivé  většině  se  jedná  o  odlitky  zhotovené  gravitačním  litím  do 
měděných forem. Jádra jsou požita písková, zhotovená systémem Hot-Box. 
Zbytek těl je pak vykován, tyto by zatím byly broušeny a leštěny ručně. Stejně 
tak v počáteční fází odlévaná ramena armatur a tvarově atypické díly. 

Rozdělení dle typu a kartuše
Přes rozdílnost vnějších tvarů v jednotlivých seriích mají jednotlivá těla 

vždy některé společné prvky. Základním je použitá kartuš, tedy přesněji její  
vnější  průměr.  Firma  Novaservis  používá  kartuše  průměru  35milimetrů  a 
40milimetrů.  Vzhledem k tlaku na unifikaci  se používají  stejné typy  kartuší, 
tudíž  i  zástavbové  prostory  mají  stejné  parametry.  Toto  je  základním 
východiskem pro jednotné upínání obrobku (obr. 19).

Dalším společným prvkem je rozdělení dle typu montáže, tedy armatura 
nástěnná,  nebo  stojánková.  Nástěnná  armatura  je  vřdy  definována  roztečí 
150milimetrů (osa-osa), nebo 100milimetrů. 

Třetím základním prvkem je společná základna u stojánkových armatur, 
konkrétně vrtání pro přívodní hadičky.  Toto tředí pravidlo ovšem neplatí na 
rozdíl od výše uvedených univerzálně (obr. 20).

Co do tvaru se některé části  jednotlivých typů v  podobají,  nebo jsou 
zcela totožné. Například typy „20“ a „60“ mají stejnou základní „vtokovou“ část. 
Stejně tak typy „01“ a „11“, zde se jedná v podstatě o totožné odlitky. Toho lze 
s úspěchem využít při konstrukci 3D modelů.

Obr. 19 Prostor pro kartuš pr. 35mm Obr. 20 Vrtání vtoků
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2.2 Rozvoj firmy – stav trhu

Vzhledem  k  nastupujícímu  trendu,  totiž  stále  větší  poptávce  po 
designových armaturách a stale sílícímu tlaku ze strany čínských dodavatelů 
byla  firma  Novaservis  donucena  učinit  kroky,  které  pomohou  udržet  její 
postavení na trhu, eventuelně dále rozšiřovat její prodejní působiště. Neustále 
ovšem s důrazem na budování jména značky.

Požadavek zákazníka na kvalitní vodovodní armaturu se rozdělit na dvě 
části.  Tou  první  je  výrobní  zpracování  baterie,  včetně  kvality  použitých 
komponent  pro řízení průtoku atd. Tuto část je zákazník schopen posoudit 
pouze dle reference jiných zákazníků, eventuelně dle informací poskytnutých 
výrobcem.  Druhou  částí  je  potom  design  armatury.  Ten  je  zdá  se 
v současnosti rozhodující a to zejména v prostředí nově budovaných bytových 
jednotek, tedy nových toaletních zařízení. Kvalitní design je tedy podmínkou 
prodeje armatury. Zde vyvstává zásadní problém a to je povrchové zpracování 
vnejší  geometrie.  Trend  jde  směrem hranatých  baterií  s velkými  rovinnými 
plochami, přímými liniemi. Dosáhnout takového povrchu při ručním broušení je 
takřka  nemožné,  eventuelně  s velmi  kvalitními  pracovníky,  které  je  ovšem 
nutno zaplatit.

V podstatě byly tedy možné dvě cesty a to vytvoření vlastní obchodní 
sítě  s  větším  zaměřením  na  koupelnová  studia,  tedy  větší  se  přiblížení 
konkrétnímu zákazníkovi  (v současnosti  se většina prodeje děje přes velké 
řetězce),  nebo přesun výroby do České republiky,  do výrobního závodu ve 
Znojmě. Tímto záměrem je sledován zejména požadavek na výrobu baterií 
vyšší  střední  cenové  třídy  a  dále  pak  na  baterie  designové,  pro  které  je 
důležité dokonalé zpracování geometrie povrchu.

Pro rozvoj v nejbližším období byla zvolena kombinace obou řešení, kdy 
firma otevírá  svá  zastoupení  v  jiných  evropských  zemích a  dále  zavedení 
prvního robotizovaného pracoviště ve výrobním závodě ve Znojmě.

2.3 Navrhovaný proces výroby vodovodní baterie 

Plánovaný proces výroby vodovodní  baterie  ve  firmě Novaservis  a.s.. 
Realizací brousicího a leštícího pracoviště dojde k úpravě výrobního procesu. 
Ten by měl vypadat následovně:

1) Výroba a dodání odlitku ze slévárny Keen (ČLR)
2) Obrábění otvorů na stroji Vignotto (Novaservis Znojmo)
3) Automatické broušení a leštění obrobku (Novaservis Znojmo)
3a) Ruční broušení (Novaservis Znojmo)
4) Namátková tlaková kontrola na vzduchovém testeru
5) Galvanické pokovení povrchu obrobku (Novaservis Znojmo)
6) Kompletace a balení (Novaservis Znojmo)

1) Výroba a dodání odlitku ze slévárny Keen
Odlitky  jsou  dodávány  včetně  apretace,  tedy  bez  nálitků.  Na  všech 

odlitcích  je  provedena  základní  tlaková  zkouška  vzduchem.  Ta  sestává 
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z natlakování těla, které je uloženo ve vodní lázni. Zkouška je schopna odhalit 
pouze velké netěsnosti, odhalí tedy neopravitelné kusy, které se automaticky 
přetaví.

2) Obrábění otvorů na stroji Vignotto
Stroj Vignotto nese název svého výrobce, italské firmy Vignotto – nemá 

vlastní  označení.  Jedná  se  o  speciální  vícevřetený  NC  stroj  určený  pro 
hromadnou  výrobu  obrábění  otvorů.  V podstatě  se  jedná  o  vícevřetennou 
vrtačku, která je schopna na jedno upnutí obrobit celé tělo vodovodní baterie, 
přesněji všechny otvory. Vzhledem k tomu, že stroj obrábí současně pět pozic, 
strojní čas je tak velice krátký. Stroj je schopen vrtat, frézovat a závitovat

3) Automatické broušení a leštění obrobku
Broušení celého povrchu obrobku za použití robota viz text práce

3a) Ruční broušení
Ruční dobroušení a přeleštění tvarově složitých obrobků, které nebude 

možno  zpracovat  celé  v automatickém režimu.  Z praxe  vyplývá,  že  sice  je 
možné obrousit celý povrch prakticky všech obrobků, je to ale neefektivní. 

4) Namátková tlaková kontrola na vzduchovém testeru
Zjištění těsnosti obrobku proti mikroúnikům. Tato kontrola se v současné 

době neprovádí,  na základě cenové kalkulace výrobku je však do procesu 
navržena.  Vzhledem  k tomu,  že  operace  galvanické  povrchové  úpravy  je 
značně nákladná je logické, vyselektovat  vadné kusy,  které jsou v této fázi 
vždy neopravitelné! Náklady na kontrolu činí cca 5% ceny povrchové úpravy. 
Kontrola by probíhala namátkově u vybraných kusů. Jejich počet by se lišil dle 
kvality dodávek odlitků. 

5) Galvanické pokovení povrchu obrobku
Povrchová  úprava  obrobku   galvanickým  niklováním  a  dekorativním 

chromováním slouží jednak k ochraně povrchu obrobku před oxidací, dále pak 
jako  dekorativní  doplněk  podtrhující  celkový  design  těla  baterie. 
V automatickém  procesu  galvanické  linky  je  na  povrchu  vyloučena  vrstva 
minimálně 15μm niklu a 0,5μm chromu.

6) Kompletace a balení
Kompletace  výrobku,  testování  těsnosti  a  funkčnosti,  zabalení  do 

prodejních  obalů.  Na  středisku  kompletace  se  složí  jednotlivé  komponenty 
vodovodní  baterie.  Závitové  spoje  jsou  utaženy  kroutícím  momentem 
předepsaným  výrobcem  daného  dílu.  Poté  následuje  testování  na 
vzduchovém testeru. To probíhá v automatickém cyklu,  aby byla  vyloučena 
možná  chyba  lidského  faktoru.  Během  testu  se  jednotlivé  komory  tlakují 
vzduchem  tak,  aby  se  zjistily  možné  nětěsnosti  ve  stěnách  odlitku.  Může 
nastat  několik  případů,  kdy  dochází  například  k prolínání  mezi  studenou  a 
teplou vodou, nebo k úniku vody do ramínka při zavřené kartuši atd. Měří se 
v řádu jednotek milibarů což ve spojení s velikostí molekuly vzduchu zajišťuje 
dokonalé  prověření  těsnosti.  Celý  test  trvá  15  –  30vteřin  dle  typu  baterie 
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(nutnost  ustálení  vzduchu  v komorách  po  natlakování).  Firma  Novaservis 
testuje 100% prodávaných vodovodních baterií!

Po otestování je baterie zabalena do prodejního obalu, uložena na paletu 
a  přepravena  do  expedičního  skladu,  nebo  do  skladovacího  systému 
KARDEX.

Celý  proces  je  instalací  operace  automatického  broušení  značně 
ovlivněn.  Zejména  jde  o  nutnost  dokonalé  apretace  tak,  aby  odlitky  byly 
pokud  možno  tvarově  dokonale  shodné  což  klade  větší  nároky  jednak  na 
obsluhu strojů, zejména potom na výstupní kontrolu po této operaci.

Dále je podstatná logistika uvnitř firmy. V prvním kroku, před obráběním 
na  stroji  Vignotto  budou  obrobky  naskládány  do  upravených  plastových 
přepravních beden, které jsou vybaveny trny pro fixování polohy (obr. 21). Po 
obrobení se vrací do stejné bedny a uloženy na paletu. Po zpracování výrobní 
dávky se potřebný počet převeze do brusírny, zbytek do meziskladu.

Obr. 21 Přepravní bedny s fixačními prostředky (Novaservis)

Typ 55074 - středěno za kartuš (vlevo nahoře), typ 55020 - středěno za kartuš a 

přepínač (vpravo nahoře), typy 55001 a 55013 - středěno za vtoky (vlevo dole), 

paletizace přepravek - páky baterií v pěnové hmotě (vlevo dole) 
Obsluha robota přeskládá ručně obrobky na podávací paletu umístěnou 

mimo pracovní  prostor  stroje.  Poté  paletu  umístí  do  požadované  polohy a 
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spustí operaci. Robot z palety odebírá obrobky a opracované vrací zpět na 
původní  místo.  Po  zpracování  dávky  obsluha  vymění  paletu  za  další, 
osazenou neobrobenými kusy. Obrobené kusy putují dále na podávací paletě 
do galvanického provozu,  nebo jsou přeskládáný zpět do beden.

Nové palety se tedy budou používat pouze v brusírně a eventuelně jako 
přepravní  pak  na  galvanickou  linku.  Bylo  uvažováno  o  možnosti  použít 
podávací  palety  už  po  operaci  obrábění,  ukázalo  se  však,  že  díky  jejich 
velikosti  a délce výrobního taktu by bylo pro obsluhu stroje složité obrobky 
zakládat  na  určené místo.  Navíc  by  bylo  nutno  vyrobit  řádově  větší  počet 
palet, které nejsou primárně určeny jako skladovací, nebo přepravní.

2.4 Varianty dodávky realizace pracoviště

2.4.1 Přehled

Použití  robotu  pro  broušení  vodovodních  armatur,  eventuelně  jiných 
obrobků není ve světe žádnou novinkou. Existuje celá řada firem, které jsou 
schopny postavit zařízení na klíč, tedy zařídit kompletní dodávku pracoviště. 
Povětšinou  se  jedná  o  specializovanou  firmu,  která  se  zabývá  pouze 
implementací strojů a sprovozněním technologie, kromě doplňkových zařízení 
(manipulátory,  chapadla  atd.)  nejsou  výrobcem  zařízení.  Dále  se  jedná 
většinou  o  výrobce  brusek  a  leštiček,  kteří  jsou  schopni  dané  pracoviště 
sestavit.  Mezi  významné  dodavatele  patří  –  Pulimetal  Cittadini  s.r.l.  (IT), 
Mepsa (SP), DAN di de Antoni Technology (IT) a další.

Vzhledem  ke  strojnímu  vybavení  a  know-how  firmy  Novaservis  byly 
zvažovány dvě varianty a to kompletní dodávka pracoviště, nebo jeho vlastní 
sestavení, tedy výroba, eventuelně úprava brusek a leštiček, výroba periferií 
atd. V prvním kroku bylo rozhodnuto oslovit profesionální firmu na trhu a zjistit 
v jakých cenových relacích se dané zařízení pohybuje, pro možnost kalkulace 
návratnosti, dále pro možnost porovnání s variantou vlastní aplikace zařízení.

Příkladem je nabídka firmy Tiesse Robot Praha, která nacenila kompletní 
pracoviště na 9.600.000Kč.

2.4.2 Úskalí vlastní dodávky pracoviště

Pro variantu vlastní realizace bylo nutno zvážit, které části aplikace může 
firma  provést  ve  vlastní  režii  a  které  budou  provedeny  dodavatelsky.  
V následujícím  seznamu  je  stručný  výčet  nejdůležitějších  částí  projektu 
rozdělen dle výše uvedeného kritéria:

Vlastní režie - konstrukční a návrhové práce, výroba 
1) Kapacitní propočet pracoviště
2)  Návrh  pracoviště  –  prostorové  dispozice,  rozmístění  strojů, 

zabezpečení  pracoviště.  Osazení  pracoviště  –  usazení  robotu  a  strojů, 
usazení podávacích zařízení, montáž oplocení a bezpečnostních prvků

3)  Návrh  a  výroba  odkládacích  zařízení  –  palety  pro  odebírání  a 
zakládání obrobků
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4) Návrh a výroba strojů pro broušení a leštění včetně výběru nástrojů 
(částečně v kooperaci s dodavatelskou firmou)

5)  Návrh   a  výroba  periferií  –  přimazávání,  konstrukce  chapadla 
(chapadlo v kooperaci s dodavatelskou firmou)

6)  Návrh  a  provedení  elektroinstalace  pracoviště  (v  kooperaci 
s dodavatelskou firmou)

7) Návrh a dimenzování odsávání, výroba

Dodavatelsky:
1) Osazení pracoviště řídícím systémem, oživení pracoviště
2) Programování robota
3) Výroba rámu pro brusky a leštičky
4) Kooperace při návrhu a výrobě chapadla

2.4.3 Požadavky

Požadavky  na  robotizované  pracoviště  pro  broušení  a  leštění 
vodovodních armatur:

1) Pracoviště musí být plně bezobslužné a to ve fázích
- odebírání a upínání obrobku
- broušení kompletního povrchu armatury a to ve třech stupních
- leštění kompletního povrchu armatury a to ve dvou stupních
- uložení armatury zpět na paletu
2) Pracoviště musí být vybaveno bezpečnostními prvky, pro nemožnost 

vniknutí do pracovního prostoru za chodu stroje
3) Brusky a leštičky musí být vybaveny chybovými výstupy 
4)  Pracoviště  musí  být  schopno  pracovat  v nepřetržitém  provozu 

s nutnými technologickými přestávkami
5)  Musí  být  zajištěna  rychlá  a  jednoznačná  výměna  obrobků,  spolu 

s výměnou brousicích pásů a kotoučů
6) Pracoviště  musí  být  vybaveno  vzdáleným  výstupem  pro  kontrolu 

průběhu operací

2.5 Návrh a konstrukce výrobních strojů a podpůrných 
systémů

2.5.1 Návrh brusky

2.5.1.1 Celková koncepce
Na  základě  dlouholetých  zkušeností  s  ručním  boušením,  dále  pak 

studiem  různých  druhů  brusek  a  zejména  robotických  pracovišť  byly 
definovány požadavky na konstrukci stroje:
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1)  Pásová  bruska  s  jedním  pásem  a  vlastním  pohonem  vybavena 
kontaktním kotoučem, s možností použití kontaktní přítlačné desky

2)  Robustní  konstrukce  odolávající  vibracím a  nepřetržitému provozu, 
umožňující dodatečné konstrukční úpravy

3) Výška osy kontaktního kotouče cca 800 – 1000mm nad základnou
4) Volný prostor okolo kontaktního bodu do vzdálenosti min. 200mm ve 

všech směrech 
5) Rozměry pásu – šířka 10 – 100mm, délka 3500-4000mm
6) Obvodová rychlost pásu – cca 20 – 40m/sec, plynule regulovatelná v 

celém rozsahu
7)  Možnost  použití  horizontálně  odpruženého  kontaktního  kotouče 

(desky), nejlépe se sledováním velikosti přítlaku
8) Jednoduchá a rychlá výměna pásu s možností regulace předpětí pásu
9) Detekce přetržení pásu
10) Kompletní zakrytování pásu s napojením na odtah prachu
11) Výstup pro vzdálené ovládání parametrů stroje jako jsou – oběžná 

rychlost pásu, přítlak, detekce přetržení pásu
12) Použití rozvodu stlačeného vzduchu o p=6atm

Řešením  výše  zmíněných  poždavků,  byla  navržena  bruska  NB01 
s následujícími parametry:

Konstrukce  byla  zásadně  ovlivněna  požadavkem  na  možnost  použití 
odpruženého kotouče. Tím se totiž komplikuje napínání pásu. V zásadě lze 
použít dva druhy konstrukce:

-  konstrukci,  kdy  se  pohybem  kotouče  nemění  délka  pásu.  Toho  lze 
docílít  buď použitím napínací kladky,  umístěná na společném rameni spolu 
s kontaktním  kotoučem  (obr.  24).  Dále  pak  umístěním  osy  otáčení  páky 
nesoucí  kontaktní  kotouč do jedné z kladek,  tedy středu opásání  brusného 
pásu.

- druhou variantou je využití kontinuálního napínání pásu přes napínací 
kladku

Jako  základní  konstrukce  byla  nakonec  zvolena  bruska  s tříbodovým 
opásáním  brusného pásu a to: 1.bod – hnací kolo. To je nasazeno přímo na 
hřídeli střídavého elektromotu o výkonu 3kW. Výkon byl určen dle zkušeností 
z podobných  zařízení.  2.bod  –  napínací  kladka.  Napínací  kladka  slouží 
primárně k napínání pásu, částečně poté k centrování pásu. 3.bod – kontaktní 
kolo. 

Toto  uspořádání  je  nejjednoduší  možné,  tedy  s nejmenším  počtem 
mechanických  částí.  Použitelnost  odpruženého  kotouče  je  zde  podmíněna 
přítomností kontinuálního napínání pásu napínací kladkou. 

S odkazem na body 2,3 a 4 z požadavků na konstrukci byla za základ 
zvolena stojanová konstrukce tvaru „I“, svařená z  výpalků z ocelového plechu 
tlouťky 12– 14mm. Díky tomu je po odkrytování k dispozici velká plocha rámu 
vhodná  k dalším  úpravám  a  vylepšením.  Všechny  díly  budou  vyřezány 
laserem, pro dodržení maximální přesnosti. Poté budou jednotlivé díly svařeny 
a  dle  potřeby vyžíhány pro  odstranění  pnutí.  Následně proběhne obrobení 
připojovacích bodů, povrchová úprava a osazení rámu.

Požadavek na volný prostor okolo kontaktního bodu byl docílen jednak 
zvoleným průměrem kontaktního kola D = 400mm, dále pak jeho umístěním 
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na posuvné rameno, které zasahuje vně rámu stroje a jehož délku je možné 
dle potřeby v určitém rozsahu regulovat. Toto uspořádání zároveň umožňuje 
dodatečné  napínání  pásu  druhou  napínací  protikladkou  svázanou  spolu 
s kontaktním kolem (obr. 25). 

Šířka  pásu  10  –  100mm.  Pro  použití  takového  rozsahu  šířek  bude 
použito  stálé  hnací  kolo  šíře  100mm,  stejné  šíře  pak  i   napínací  kladka. 
Kontaktní  kolo  se  bude měnit  dle  šířky pásu a složitosti  tvaru  broušeného 
odlitku.

Požadovaná  obvodová  rychlost  pásu  bude  dosažena  vhodným 
dimenzováním  průměru  hnacího  kola  a  volbou  vhodného  pohonného 
elektromotoru, v našem případě má hnací kolo průměr 450mm. Jako pohon 
byl  pak  zvolen  třífázový  asynchronní  motor  SIEMENS  1LA7  113-2AA6  o 
výkonu  4kW,  se  zákaldními  otáčkami  1500min-1.  To  dává  při  zvoleném 
průměru  hnacího  kola  oběžnou  rychlost  pásu  cca  35ms-1,  což  zhruba 
odpovídá středu požadovaného rozsahu. Pro možnost plynulé regulace pak 
bude bruska osazena frekvenčním měničem.

Obr. 22 Návrh brusky dle konstrukce Novaservis,a.s. Pohled - izometrie, levý, čelní, 

pravý (obr. zleva shora)

2010 - Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur



     FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE strana   40

2.5.1.2 Technologie odpružení kontaktního kola
V principu  jsou  dva  možné  způsoby  dosažení  přesného  rozměru 

metodou broušení:
1) Pevný nepodajný brusný nástroj s přesně definovanou krajní polohou 

a  fixní  obrobek  –  v takovém  případě  je  konečný  dosažený  rozměr  vždy 
jednoznačně daný (např. broušení na kulato, nebo na plocho). Předpoklad je,  
že si brusný nástroj zachová během činnosti svůj rozměr

2)  Podajný  nástroj  typu  kontaktního  kotouče  s pryžovou  mezivrstvou, 
pohyblivě  uložený  –  v takovém  případě  by  musel  být  použit  odměřovací 
systém,  který  po  najetí  obrobku  do  řezu  kontroloval  polohu,  eventuelně 
přítlačnou sílu. V případě dosažení nulové hodnoty jedné z uvedených veličin 
by se obrobek posunul na své předem určené dráze o daný krok.

V praxi není ani jeden ze systémů zcela jednoznačně použitelný. První 
případ se zdá být ideální, narážíme ovšem na problém s absencí mezivrstvy 
kontaktního  kotouče  a  brusného  pásu.  V takovém  případě  je  pás  v tlaku 
namáhán téměř neomezenou silou a to v bodovém styku! Dráha robota by tak 
musela  být  naprogramována  s přesností  řádove  v 10-2mm.  To  je  jistě 
v možnostech  dané  technologie,  co  se  týče  programování  ovšem  značně 
složité a zdlouhavé. Dalším a to zásadním předpokladem je naprosto shodná 
geometrie vnějšího povrchu všech obrobků a jejich dokonalé a jednoznačné 
upnutí. V případě jakéhokoli výstupku na povrchu obrobku by totiž mohlo dojít 
k přetržení pásu, nebo přinejmenším k nechtěnému vydrolení brusiva v daném 
místě. Toto by šlo jistě omezit snížením vzájemné rychlosti pohybu obrobku 
vůči kontaktnímu bodu, tedy snížením rychlosti posuvu. Tímto systémem by 
bylo  v podstatě  možné  dosáhnout  dokonale  přesného  povrchu,  ovšem  za 
cenu velmi dlouhého strojního času. Ten by byl dán zejména nízkou rychlostí  
posuvu,zejména však potom použitím kotouče bez mezivrstvy  – v takovém 
případě se totiž jedná v podstatě o styk  v jednom bodě (v případě vypuklé 
plochy),  eventuelně  o  styk  na  na  přímce  (rovinné  plochy),  což  je  značně 
neekonomické, protože povrch většiny obrobků sestává z geometricky různě 
zakřivených  ploch.  Pro  dokonalé  obroušení  celého  povrchu  by  tedy  bylo 
zapotřebí velké množství drah.

Z výše uvedeného jasně vyplývá nutný posun k využití kontaktního kola 
s mezivrstvou.  Využitím  mezivrstvy  s možností  deformace,  tudíž  zvětšením 
kontaktní plochy totiž zásadně snížíme počet drah nutný k obroušení odlitku. 
Pokud hovoříme o deformaci mezivrstvy, jedná se cca o 0,5 - 1mm, při určitém 
optimálním vyvozeném tlaku. Zásadní je zde tvrdost mezivrstvy, její perforace 
a v neposlední řadě tvrdost podložky pásu. Mezivrstva také díky své tloušťce a 
pružnosti  umožňuje  pohltit  některé  nedokonalosti  povrchu,  chrání  tedy 
částečně brusný pás proti poškození.  Dalo by se namítnout, že vzhledem ke 
konstantí rychlosti posuvu nebude takový přebytečný materiál obroušen, praxe 
však ukazuje, že tomu tak není. Při optimálně zvolené rychlosti posuvu totiž 
v takovém  místě  lokálně  vzroste  tlak,  který  je  díky  poddajnosti  mezivrstvy 
aplikován  právě  v potřebném  místě  (obr.  23).  Tato  situace  navíc  nastává 
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zejména při prvním stupni broušení, kde má pás díky velké zrnitosti největší 
úběr, je tedy schopen přebytečný materiál odbrousit.

    Obr. 23 Rozložení tlaku v mezivrstvě kontaktního kola

2.5.1.3 Nutnost odpružení kontaktního kola
Zde vyvstává otázka nutnosti celkového odpružení kontaktního kotouče, 

potažmo jeho pohyblivého uložení. Existují aplikace, kde je kotouč upevněn ve 
fixní poloze, použitá bruska tedy neumožňuje jeho pohyb v žádném směru. 
Takové provedení vyžaduje naprosto dokonalé a jednoznačné upnutí obrobku, 
stejně tak velmi dobrou kvalitu povrchu obrobků. Výhodou je velmi jednoduchá 
konstrukce,  která  je  samozřejmě  levnější  a  eliminuje  možné  mechanické 
problémy.  Jako  jediný  pružný  element  zde  slouží  mezivrstva  kontaktního 
kotouče. Velikost přítlaku je v tomto případě určována rukou robota a zpětnou 
reakcí  mezivrstvy.  Jeho  regulace,  nebo  odečítání  je  tedy  v značně 
problematická.

Odpružení  přítlačné  jednotky  nám  tedy  umožňuje  plynulou  regulaci 
přítlaku, dále pak dává jistou ochranu před možností poškození pásu nebo 
mezivrstvy kotouče, protože na rozdíl od pevné osy je kotouč schopen pohybu 
v řádu desítek milimetrů, oproti pružné mezivrstvě, která je při vlastní tloušťce 
40mm schopna pohltit nerovnost o výšce řekněme 10mm, dle vlastní tvrdosti a 
druhu perforace. V případě protržení pásu je však pravděpodobnost, že dojde 
i  k poškození  mezivrstvy.  U  pohyblivé  osy  se  může  kotouč  v případě 
nečekaného  nárůstu  tlaku  přesunout  např.  50mm,  kdy  má  celý  systém 
v zásobě ještě možnou deformaci mezivrstvy. 

Největší  výhodou tohoto systému je  pak určitě  možnost  jednoduššího 
programování  drah  pro  obrábění.  V tomto  případě  totiž  nejsme  vázáni 
dodržením konstatntí  polohy  kontaktního  bodu  a  to  zejména  v horizontální 
poloze,  která  je  rozhodující  pro  velikost  vyvozeného  tlaku.  Kotouč  je  totiž 
schopen  v rámci  rozsahu  svého  pohybu  korigovat  nedokonalé  dodržení 
korektní  polohy  kontaktního  bodu  při  konstantního  přítlaku.  Ten  se  musí 
samozřejmě pohybovat v dané určené oblasti tak, aby nevyužíval celý rozsah 
pohybu  kotouče,  ale  nechal  dostatečnou  zásobu  pro  bezpečnostní  odjetí 
kotouče. 

2010 - Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur



     FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE strana   42

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že dosažení přesného geometrického 
tvaru  v řádu  řekněme  0,1mm  je  velmi  složité  a  do  jisté  míry  i  neúčelné. 
Vezmeme-li totiž v potaz, že lidské oko je schopno rozeznat na délce 250mm 
nepřesnost někde od řádu +/-1mm a výsledný povrch slouží právě pouze jako 
designován záležitost, je neekonomické snažit se za každou cenu dosáhnou 
dokonalé rozměrové shody.  Mnohem podstatnější je, aby byla dodržena co 
nejlepší  rovinnost,  eventuelně  správné zakřivení  ploch bez přítomnosti  vln. 
Tyto  totiž po konečné povrchové úpravě chromováním velmi vyniknou díky 
vysoké  světelné  odrazivosti  povrchu  a  znehodnotí  sebelépe  rozměrově 
obroušený kus.

Vyvození  přítlaku  je  možno  učinit  několika  způsoby.  Určujícím  je 
požadavek na možnost změny přítlaku v průběhu procesu, tedy jeho řízení 
v reálném čase  přímo  řídící  jednotkou  robota.  Z praxe  vyplývá,  že  změna 
přítlaku v rámci operace jednoho stupně, tedy např. 1.stupeň P150, není nutná 
a spíše by komplikovala proces programování a nastavení. Možnost okamžité 
kontroly  přítlaku  je  zde  využita  spíše  jako  možná  bezpečnostní  pojistka. 
Samozřejmě přítlak na jednotlivých stupních broušení se již měnit může, opět 
dle tvrdosti mezivrstvy a tuhosti podložky pásu. 

Jako další využitelná alternativa se jeví možnost elektronického spřažení 
velikosti  přítlaku spolu s rychlostí  posuvu.  V případě,  že dojde k výraznému 
nárůstu  přítlaku  ze  strany  obrobku,  robot  toto  vyhodnotí  a  sníží  rychlost 
posuvu,  tak aby stačil  nerovnost  odbrousit.  Toto je v jistém rozporu s výše 
uvedeným tvrzením, že podobné nerovnosti  je schopno odbrousit  kontaktní 
kolo díky přítomnosti pružné mezivrstvy a lokálnímu nárůstu přítlaku. Takový 
nárůst  tlaku  by  se  musel  jednoznačně  rozlišit.  Pokud  je  pracovní  přítlak 
kotouče asi 20N, bylo by nutné experimentálně určit  oblast hodnot přítlaku, 
kdy  je  danou  nerovnost  schopno  odstranit  kolo  při  nezměněné  rychlosti 
posuvu a kdy je již nutné tuto rychlost snížit. Celá teorie v praxi existuje, užívá 
se však při aplikacích, kde se pracuje s výrazně menšími rychlostmi posuvu – 
např.  Force  Control  firmy  Fanuc.  Také  snímání  síly  je  zde  prováděno 
mezičlánkem na ruce robota vybaveným tenzometry. Celkově je přínos tohoto 
systému sporný a díky své složitosti ho bude nutné experimentálně ověřit.

 Zajištění přítlaku je možno docílit více způsoby. Pro první pokusy bylo 
rameno odpruženo  jednoduchou  vinutou  pružinou  a  doplněno  vzduchovým 
tlumičem. 

2.5.1.4 Konstrukce odpružení kontaktního kola
Použití odpruženého kontaktního kola je umožněno díky jeho uložení na 

rameni, které má možnost horizontálního pohybu. Vzhledem ke zkušenostem 
a vybavení pracoviště byla vybrána varianta použití  tlakového vzduchu. Celé 
rameno  je  uloženo  v lineárním  vedení  pro  maximální  snížení  nežádoucích 
odporů (obr.25). Řízení přítaku a polohy ramene je zajištěno proporcionálním 
tlakovým ventilem –  tlakovým regulátorm Sentronic  firmy ASCO Numatics, 
(tab.3) a (obr.24). Ten řídí tlak ve válci, který určuje polohu ramene a vyvozuje 
žádaný přítlak. Ta umožňuje v minimálním možném čase reagovat na dráhu 
obrobku a dokonale tak regulovat přítlačnou sílu. Zároveň umožňuje v případě 
překročení nejvyšší povolené přítlačné síly odjetí obrobku, eventuelně kola a 
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zabrání  tak  možnému poškození  stroje  nebo  obrobku.  Vybrané  parametry 
regulátoru  viz.  níže.  Použitý  válec  má  průměr  20mm  a  zvih  50mm. 
Požadovanou pracovní sílu cca 20N tak dostaneme při tlaku 0,6bar. 

Díky velkému průtoku vzduchu (1300l/min), by měl být regulátor schopen 
včas reagovat  na změnu polohy kontaktního bodu. Jediným problémem zde 
může být rychlost posuvu, která je určena výkonností pásu. Toto bude nutno 
ověřit přímo v praxi a hodnoty nastavit dle dosažených výsledků.

Tab.3 Vybrané parametry regulátoru Sentronic [23]

Max. pracovní tlak: 9bar

Teplota média: 0 – 60°C

Okolní teplota: 0 – 50°C

Průtok (Qv 6bar): 1300l/min

Rozsah regulace: 0 – 6bar

Připojení: 1/4‘

Obr. 24 regulátor Sentronic [23]

Obr. 25 (nahoře) Posuvné rameno – nese 

protikladku a uložení kontaktního kola, 

naklápění osy k. kola (zeleně). Je uloženo 

v lineárním vedení.

Obr. 26 (vlevo) Napínání pásu – dvojité 

lineárné vedení pro zachycení bočních sil, 

vzduchový válec vyvozuje potřebnou sílu, 

napínací kladka
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2.5.2 Konstrukce leštičky

Konstrukce leštičky vychází z jedné z ověřených koncepcí používaných 
dlouhodobě v praxi. Rozborem problematiky robotického leštění a na základě 
zkušeností byly specifikovány požadavky na nový stroj:

1) Kotoučová leštička s jedním kotoučem a vlastním pohonem vybavena 
automatickám nanášením leštící pasty

2)  Robustní  konstrukce  odolávající  vibracím a  nepřetržitému provozu, 
umožňující dodatečné konstrukční úpravy

3) Výška osy leštícího kotouče cca 800 – 1000mm nad základnou
4) Volný prostor okolo kontaktního bodu do vzdálenosti min. 200mm ve 

všech směrech 
5) Rozměry kotouče – šířka 10 – 100mm, průměr 600-1100mm
6) Obvodová rychlost – cca 25 – 50m/sec, plynule regulovatelná v celém 

rozsahu
7) Jednoduchá a rychlá výměna kotouče
8) Automatické přimazávání s detekcí úbytku pasty
9) Kompletní zakrytování kotouče s napojením na odtah prachu
10) Výstup pro vzdálené ovládání parametrů stroje jako jsou – otáčky 

atd.
11) Použití rozvodu stlačeného vzduchu o p=6atm

S odkazem na body 2,3 a 4 z požadavků na konstrukci byla za základ 
zvolena stojanová konstrukce, svařená z  výpalků z ocelového plechu tlouťky 
12– 14mm. Díky tomu je po odkrytování k dispozici stejně jako u brusky velká 
plocha rámu vhodná k dalším úpravám a vylepšením.  Všechny díly  budou 
vyřezány laserem, pro dodržení maximální přesnosti.  Poté budou jednotlivé 
díly svařeny a dle potřeby vyžíhány pro odstranění pnutí. Následně proběhne 
obrobení připojovacích bodů, povrchová úprava a osazení rámu.

Požadavek  na  volný  prostor  okolo  kontaktního  bodu  byl  docílen 
průměrem leštícího kola Dmin = 600mm, dále pak umístěním osy a otevřením 
celé konstrukce. Velký rozsah průměru leštícího kola je požadován pro jeho 
efektivnější využití. Kolo se behěm práce opotřebovává kdy dochází k úbytku 
materiálu na jeho obvodu. Nejmenší využitelný průměr u kola s počátečním 
průměrem 1000mm, je dle velikosti příruby cca 650mm. Z toho důvodu tedy 
minimum 600mm. Z důvodu relativně pomalého úbytku kotouče bylo upuštěno 
od automatické  detekce jeho úbytku  na průměru.  Díky schopnosti  kotouče 
odat  se  tvaru  obrobku  a  "obalit"  ho,  není  účelné  řešit  přesnou  pozici 
kontaktního  bodu  v  rámci  milimetrů.  Dalším  důvodem  je  problematické 
provedení takového odměřování - optické měření prakticky vylučuje obrovské 
množství prachu, stejně tak mechanické. Jako alternativa se jeví ultrazvuková 
sonda.  Potřeba  zjišťovat  aktuální  průměr  je  daná  programováním  dráhy 
robota,  který  se  musí  přizpůsobit  právě  tomuto  úbytku,  díky  kterému  se 
posouvá  kontaktní  bod leštění.  Korekce drah tedy budou prováděny ručně 
obsluhou  pracoviště  v  přesně  daných  intervalech,  kdy  pracovník  změří 
aktuální průměr kotouče a na základě rozdílu oproti výchozí hodnotě provede 
korekci ručně v programu robota.
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Automatické  přimázávání  je  nezbytnou  součástí  správného  fungování 
stroje.  Vzhledem k poměrně velké  spotřebě leštící  pasty je  potřeba vybrat 
spolehlivý  systém,  s  dostatečně  dlouhou  dobou  mezi  doplňováním.  Jako 
nejlepší  se  jeví  použití  tekuté  pasty  (viz.  kapitola  1.2.2).  Jeho  velkou 
nevýhodou je ale velký rozstřik pasty díky rotaci kotouče. Tomuto není možno 
zabránit krytováním kvůli nutnosti dokonalého přístupu robota do pracovního 
prostoru. Jako vhodná alternativa bylo zvoleno použití leštící pasty v tuhém 
stavu. Ta je dodávána ve tvaru kvádra o rozměrech cca 80x50x500mm a váze 
2,5kg.  Celková  spotřeba  pasty  je  kalkulována  dle  podkladů  firmy  DAN 
Technology De Antoni  a  dle  zkušeností  z  provozu Novaservis.  V  ideálním 
případě by doplňování mělo probíhat během výměny palety za neobrobené 
kusy,  eventuelně  během  výměny  pásů,  aby  nedocházelo  ke  zbytečným 
prostojům  pracoviště.  Výhodou  je,  že  pasta  může  být  vyměněna  i  pokud 
nebude dokonale spotřebována a to díky tomu, že zbytek bude spotřebován 
při ručním leštění.

K pohonu bude sloužit asynchronní motor o výkonu 5kW pohánějící pře 
řemenový  převod  hřídel  kotouče.  Z  důvodu  potřeby  řízení  otáček  bude 
vybaven frekvenčním měničem. Celková konstukce je patrná z obrázku 27.

Obr. 27 Návrh leštičky dle konstrukce Novaservis,a.s. Pohled - izometrie, levý, pravý, 

čelní (obr. zleva shora). Zobrazení bez kompletního krytu a přimazávání.
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2.5.2.1 Provedení přimazávání
Konstrukce  přimazávání  bude  využívat  takového  vzduchu  k  pohonu 

pneumatických  válců.  Ty  budou  v  určeném intervalu  ovládány  programem 
robota.  Limitujícím  je  zde  opět  rozdílný  průměr  kotouče  v  průběhu  jeho 
životnosti. Stejně jako je potřeba korigovat kontaktní bod, je nutno korigovat i 
základní polohu celého systému přimazávání. Je to dáno tuhostí špalku pasty, 
která není dostatečná pro větší vysunutí bez opory, protože dochází k lámání. 
Je tedy nutné posouvat celý systém přimazávání dle úbytku kotouče. To bude 
prováděno ručně, ve stejném okamžiku jako korekce drah nástroje.

2.5.3 Upínaní obrobku - konstrukce chapadla

Díky tvaru obrobku a možnostem pohybu ruky robota musí mít chapadlo 
specifický tvar a to přibližně rovnoramenného „L“. Tento tvar vyplývá z nutnosti 
pohybu osy zápěstí robota za rovinu kontaktního bodu v horizontální rovině. 
Tento pohyb by se dal odstranit, bylo by však nutné přehmátnutí, tedy upnutí  
obrobku za  vhodnou protější  plochu,  což  není  vždy možné a hlavně je  to 
neekonomické. Chapadlo je tedy jednoduchý svařenec tvaru „L“. Základním 
profilem je jackel 50x40x1mm. Jackel pro zvýšení tuhosti a možnost vnitřního 
vedení přívodu vzduchu.

Jak  bylo  uvedeno  v odstavci  2.1,  upínání  těl  vodovodních  armatur  je 
možno  provádět  pouze  za  předem  obrobené  plochy  a  to  pokud  možno 
unifikované, tedy vyskytující se na větším množství typů. Vzhledem k tomu, že 
jediným společným prvkem všech typů obrobků je prostor pro kartuš, lišící se 
pouze průměrem, bylo rozhodnuto použít jej jako univerzální upínací plochu. 
Co se týče obrobených základen, jako nejvhodnější se pro upnutí jeví závit  
v horní části dutiny (obr. 28).

Konstrukce vychází z testování, tedy použitím trojnásobných čelistí, které 
však nebudou umístěny na seriovém upínači, ale přímo na chapadle. Na něm 
bude také  uložen vzduchový  píst  pohonu,  který  bude  přes  pákový  převod 
pohánět  čelisti.  Tato  konstrukce  je  jednoduchá  a  spolehlivá,  postavena 
z běžně dostupných dílů a cenově výhodná. Čelisti budou vyrobeny z kalitelné 
oceli, tak aby se pracovní plochy daly náležitě upravit.  Proti protočení bude 
popět použito rádlování. 

Prozatím se počitá s dvěma typy chapadla. Jeden pro obrobky tvarově 
podobné  stojánkové  baterii  typu  01,  druhý  pro  obrobky  podbné  nástěnné 
baterii typu 20. Oba potom v provedení pro průměr kartuše 35mm a 40mm. 
Výhledově  se  jako  alternativa  jeví  upínání  za  vtoky  u  stojánkových  i 
nástěnných baterií.
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Obr. 28 Možnosti společného upínání – za prostor pro kartuš (červeně silně), za prostor 

vtoků u typu 01 (vpravo nahoře), za prostor vtoků u nástěnných baterií (zeleně – vlevo 

dole)

2.5.4 Podávací palety

Pro dokonalé bezobslužné upnutí obrobku musí být jeho poloha přesně 
definovaná.  Robotická  paže  je  sice  dokonale  pohyblivá,  ale  vzhledem 
k požadavku  na  zjednodušení  programování  je  žádoucí,  aby  poloha 
umožňovala  co  nejjednoduší  upnutí.  Vzhledem  k upínání  za  prostor  pro 
kartuš, přesněji závit pro matici kartuše je nutné, aby byl tento prostor volně 
přístupný.  Analýza  tvarů  ukázala,  že  budou  potřeba  minimálně  tři  typy 
odlišných palet a to pro jednotlivé typy, viz tab.4. 

Tab. 4 Typy palet dle obrobků
typ palety typ baterie upínání

paleta "01" 01, 11, 91, 96 prostor kartuše nebo za základnu
paleta "20" 20 prostor kartuše
paleta "60" 60, 70 prostor kartuše
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V praxi  se  používají  různé  systémy,  které  jsou  výrazně  ovlivněny 
okolností,  zda  je  paleta  součástí  podávacího  zařízení,  např.  točny,  která 
umožňuje  výměnu  palet  behěm  provozu.  Zkoušky  byly  provedeny 
s jednoduchou plochou paletou dle vlastního návrhu. Základem byla ocelová 
konstrukce  svařená  z  „L“  profilů.  Odkládací  plocha  byla  zhotovena  z OSB 
desky tlouštky 22mm. Na ni připevněn ocelový plech tloušťky 2mm. Otvory 
v něm byly zhotoveny na laseru pro dosažení co nejlepší přesnosti. Vzhledem 
k tvaru  typu  55070  byly  baterie  středěny  na  výtokový  otvor  nasunutím  na 
plastový  kolík.  Otvor  pro  upnutí  tak  směřoval  přímo  vzhůru,  což  bylo 
maximálně výhodné pro odebírání. Proti pootočení pak byly obrobky fixovány 
dvěma kolíky. Paleta o rozměru 850x1500mm pojala celkem 135 obrobků typu 
55074. Velikost palety vychází z potřeby počtu kusů, tedy z kapacity celého 
procesu. 

Během testu se podařilo prokázat, že tato koncepce je vhodná, vyžaduje 
ovšem  jisté  změny.  První  problémy  nastaly  při  zaměřování  pracovního 
prostoru. Robot je vybaven speciálním programem, díky kterému je schopen 
přepočítat  svoji  polohu  vůči  prostoru.  To  je  umožněno  zaměřením  roviny 
pracovního prostoru, v tomto případě palety.  Jelikož rovina jednou z definicí 
roviny jsou tři body, bylo nutno umístit do třech rohů palety přesně obrobený 
hrot.  Robot  sám pak  uchopí  čtvrtý  hrot.  Obsluha  ručně  navede  robota  na 
jednotlivé hroty, tak aby co nejvíce přiblížily. Pomocí krouživého pohybu pak 
zkontroluje, zda se při pohybu robota poloha hrotů neliší. Toto zaměření by 
samozřejmě bylo  možné  provést  i  automaticky  pomocí  odměřovací  sondy, 
eventuelně  pomocí  jemných  koncových  spínačů.  Dalším  problémem  bylo 
centování pomocí dvou kolíků. Vzhledem k potřebě zachování přesné polohy, 
byly  tyto  umístěny  cca  0,5mm  od  stěny  obrobku.  Ve  chvíli,  kdy  došlo 
k nechtěnému  pootočení  obrobku  na  chapadle  robota  docházelo  ke  kolizi 
s kolíkem a jeho ohnutí, nebo poškození obrobku. Výchozí předpoklad sice je, 
že  obrobek  nesmí  při  obrábění  změnit  svoji  polohu  na  chapadle, 
z bezpečnostních  důvod  je  však  nutné s touto  variantou počítat.  Nabízí  se 
několik  řešení,  z nichž nejjednodušším a poměrně používaným je instalace 
malých plastových koulí, jako fixních bodů. Povrch koule průměru cca 20mm 
totiž nabízí poměrně velkou náběhovou plochu. I při nepřesném uložení je tak 
schopna navést obrobek do správné polohy. U výše zmíněného pohybu trak 
může  být  obrobek  cca  5mm mimo  polohu.  Problém nastává  v síle  upnutí 
obrobku. Aby koule mohly obrobek správně navést, musí tento mít možnostz 
pootočení  do  potřebné polohy.  To je  možno zajistit  uvolněním obrobku ve 
větší výšce, tedy tak, aby robot neukládal obrobek až na paletu do bodu „0“ 
(myšlena základní plocha palety), ale pouštěl obrobek z výšky rovné průměru 
koule. Robot by teoreticky mohl zmenšit stisk v blízkosti koulí, toto řešení by 
ale bylo náročné na nalezení správné hodnoty síly upnutí.

Další možností je dodatečné zaměření polohy. Robot by odebral obrobek 
a  před  začátkem operace  by  si  například  pomocí  sondy  zaměřil,  zda  má 
obrobek v požadované poloze. Pokud by zjistil, že tomu tak není, na řadu by 
přišlo  jednoduché upínací  zařízení,  které  by  umožnilo  robotu  přehmátnout, 
tedy znovu obrobek upnout.  Tato kontrola by pak probíhala i po dokončení 
operace,  nebylo  by  tedy  možné,  aby  došlo  k pokusu  o  uložení  ve  špatné 
poloze. Vzhledem k složitosti a výhodám jednotlivých řešení bylo rozhodnuto 
zvolit použití koulí.
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V případě ukládání stojánkových baterií,  tedy například typu „01“ není 
možné tuto metodu použít.  Tvar  a umístění těžiště totiž zapříčiňují,  že tělo 
není  samo  schopno  setrvat  v požadované  poloze.  Vzhledem  k tomu,  že 
požadujeme aby obrobek stál  na  své  základně,  je  potřeba tuto  použít  pro 
fixaci. Společným prvkem většiny těl tohoto typu je přítomnost připojovacích 
vtokových otvorů (obr.28).  Ty jsou vybaveny závitem M10x1 a osazením a 
budou použity pro definování polohy a také upnutí obrobku. Obrobek se bude 
nasazovat na dva kolíky, každý pro jeden otvor. Kolíky budou podélně dělené 
tak, aby jednotlivé segmenty měly možnost pružit. Tím, že se bude jednat o 
uložení s přesahem – kolík bude mít v klidovém stavu větší průměr než vtok – 
se po usazení obrobku vyvodí síla, která nedovolí obrobku v pohybu.

Konstrukce  palety  bude  tedy  dřevěná  s použitím  výztuh  pro  zvýšení 
tuhosti.  Pracovní  strana  bude  opatřena  plechem  opracovaným  laserem  a 
vybavena středícími kolíky a koulemi dle typů obrobků (obr.29). Bude použit 
formát  1570x900mm.  Usazovat  se  budou  na  středící  kužely,  aby  byla 
zajištěna požadovaná poloha.Počet jednotlivých kusů na paletě bude zvolen 
dle  kapacitního  propočtu.  Palety  nebude  možné  v přítomnosti  obrobků 
stohovat, za prvé vzhledem k celkové hmotnosti, zejména však kvůli možnosti 
poškození obrobků.

Obr. 29 Podávací paleta

Paleta 1570x900mm uložená na stojanu, 

pro celkem 40kusů baterií typu „20“.

2.6 Výběr robota
Při výběru typu robota se vycházelo ze zkušeností s ručním broušením, 

tedy  analýzou  všech  pohybů,  které  je  robot  nucen  během operace  učinit. 
Z tohoto jasně vychází jediná možnost a to použití  angulárního robota typu 
„RRR“.  Výhodou  je,  že  tento  typ  je  zároveň  dnes  jednoznačně 
nejpoužívanějším typem. Je to dáno jeho univerzálností  a příznivou cenou. 
Díky tomu je také šíře nabídky velká, poskytující  výběr z nosnosti  0,5kg až 
2000kg a dosah 0,5metru až několik metrů.
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2.6.1 Požadované parametry

Nosnost - nalýzou výrobkové základny byla určena průměrná a největší 
hmotnost obrobku a to 0,8kg a 1,8kg. Dále bylo potřeba odhadnou hmotnost 
chapadla a sílu působící na obrobek od brusného pásu. Hmotnost chapadla 
byla spočtena na 7,5kg, velikost síly od broušení potom odhadnuta na cca 20 
–  30N.  Tím  dostáváme  celkové  zatížení  zápěstí  robota  a  to  přibližně 
10kilogramů.

Dosah robota – základním parametrem je velikost baterie a možnost 
pohybů  robota,  který  potřebuje  určitou  délku  ramene aby  mohl  obsáhnout 
potřebné dráhy. Na jedné straně byl kladen důraz na prostorovou nenáročnost 
celého pracoviště vzhledem k možnostem výrobní firmy, ta je ovšem ovlivněna 
velikostí jednotlivých výrobních strojů, které je potřeba okolo robota rozmístit 
v dostatečných  odstupech.  Zároveň  je  potřeba  umístit  v dosahu  robota 
podávací paletu. To vše tak, aby bylo možné ke strojům pohodlně přistupovat 
v případě  potřeby  servisního  zásahu,  zejména  pak  pro  možnost  rychlé 
výměnu brusných pásů. Z těchto a dalších požadavků vyšla optimální délka 
dosahu ramene 1500mm.

Možnosti  a  vybavení  robota  -  možnost  pracovat  v nepřetržitém 
provozu,  odolnost  vůči  práci  v prašném  prostředí,  opakovatelná  přesnost 
polohování v řádu 10-1milimetru, obsažení všech drah potřebných k obroušení 
celého povrchu obrobku, vnitřní přívod tlakového vzduchu, uživatelsky příznivé 
programování a obsluhu, odstavení v případě přetížení atd.

Definováním výše  uvedených parametrů  se  výběr  zůžil  a  bylo  možno 
přistoupit  k výběru  typu  a  výrobce.  V současné  době  nabízejí  renomovaní 
výrobci  v podstatě  shodnou  paletu  strojů,  lišících  se  pouze  v 
nepatrných detailech. Také programové vybavení a doplňkové funkce se liší 
v podstatě pouze názvem. Větší rozdíly jsou patrné u speciálních aplikací, kde 
jsou vidět určité rozdíl dané zřejmě zaměřením na specifický segment trhu.

Vzhledem  k zastoupení  na  českém  trhu  byly  osloveny  firmy  Fanuc 
Robotics Czech, MOTOMAN robotec Czech s.r.o. a ABB. Firmy byly olsloveny 
s poždavkem  na  cenovou  nabídku,  dále  pak  s požadavkem  na  potvrzení 
výběru typu,  eventuelně poskytnutí  dalších rad k dané aplikaci.  První kroky 
byly potom provedeny s firmou Fanuc.

Počáteční výběr padl na typ M20iA. Po několika konzultacích se však 
ukázalo, že robot s nosností  20kg a dosahem 1800mm, tedy dle zadaných 
parametrů, nebude pro danou aplikaci nejvhodnější a to právě díky nosnosti.  
Při rozhodování o výběru byl špatně odhadnut faktor bezpečnostního násobku 
zásoby nosnosti. V případě kolize je totiž robot díky svému zrychlení zatížen 
extrémními  silami.  Je  samozřejmě vybaven  bezpečnostními  prvky  tak,  aby 
nedošlo k jeho poškození, no dlouhodobé fungování na hranici možností není 
žádoucí.  Navíc  cenový  rozdíl  mezi  tímto  a  nejbližším  vyššým  typem  byl 
akceptovatelný. Po dohodě s dodavatelem byl vybrán robot Fanuc M710iC/50 
s těmito parametry [9]. 
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ModelM-710iC/50 
Řízené osy - 6 
Maximální zatížitelnost zápěstí [kg] – 50
Opakovatelnost [mm]  - 0.07
Váha [kg] – 560k
Dosah [mm]  – 2050
Rozsah pohybu [°]: J1 – 360, J2 – 225, J3 – 440, J4 – 720, J5 – 250, 
J6 - 720
Maximální  rychlost  [°/sec]:  J1  –  175,  J2  –  175,  J3  –  175,  J4  –  250, 
J5 – 250, J6 - 355 
Moment [kg]: J4 - 206/28, J5 - 206/28, J6 - 127/11 
IP krytí: Zápěstí & J3 rameno IP67, tělo IP54. (Volitelně: celý v IP67)

Obr. 30 Pracovní prostor a základní rozměry robotu Fanuc M710iC/50

2.6.2 Generování pohybu obrobku – tvorba drah

Generování drah pohybu obrobku vychází z pohybů při ručním leštění. 
Bylo  rozhodnuto  použít  právě  tento  postup,  vzhledem  k dlouholetým 
zkušenostem  s ručním  broušením.  Dvě  lidské  ruce  mají  v součinnosti 
prakticky  neomezený  počet  volnosti,  což  nelze  při  použití  robota  naprosto 
dokonale okopírovat  no lze se těmto pohybům velice přiblížit.  Programovat 
dráhy bez znalosti  ručního broušení  je  jistě  možné,  bez  dokonalé  znalosti 
technologie ale značně zdlouhavé a tudíž neekonomické.

Tvorba  programu  tedy  probíhá  v součinnosti  programátora  a  brusiče. 
V úvodní  fázi  se brusič  seznámí s obrobkem a na deseti  a  více  kusech si 
osvojí potřebné pohyby a dráhy obrobku. Poté je celá sekvence nahrána na 
videozáznam,  který  poté  používá  programátor  k vytvoření  drah  robota. 
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Samotná tvorba programu probíhá pomocí panelu Teach Pendant [obr. 32], 
pomocí kterého je také možno ručně ovládat pohyby robota. Ten je připojen 
na řídící skříň robota a programátor tedy může přímo na pracovišti sledovat 
pohyby robota a odlaďovat tak program. V konečné fázi dochází k odlaďování 
přímo za chodu za spolupráce obou pracovníků.

Další  možností  je použití  3D modelu a generování  drah ve virtuálním 
prostředí.  Tento  postup je  možný  použít  zejména pro  jednodušší  obrobky, 
chybí  zde  totiž  zpětná  vazba  brousicího  pásu  a  odpovídajícího  úběru 
materiálu.

Obr. 31 Řídící skříň [9] Obr. 32 Panel Teach Pendant [9]

2.6.3 Koncepce pracoviště

V podstatě jsou dvě možnosti, jak celé pracoviště koncipovat. Tou první 
je využití  jednoho robota konajícího obě operace, tedy broušení i  leštění a 
vytvořit  tak  pracovní  buňku.  Druhou  variantou  je  pak  technologické 
uspořádání,  tedy  oddělení  broušení  a  leštění.  V takovém  případě  ovšem 
potřebujeme minimálně dva roboty,  což ovšem nemusí  vyžadovat  výsledky 
kapacitního  propočtu.  Prorovnocenné  výchozí  podmínky  tedy  budeme 
uvažovat použití dvou robotů.

Buňkové uspořádání
V první  variantě  je  každý robot  vybaven  kompletní  sadou strojů,  tedy 

bruskami  a  leštičkami.  Používá  vlastní  podávací  paletu  a  svým řízením je 
zcela nezávislý na druhém pracovišti. Na jednom pracovišti  je tedy obroben 
celý povrch obrobku při operacích broušení a leštění.

Výhody – možnost zpracovávat současně dva různé obrobky 
-  možnost  odstavení  pracoviště  pro  servisní  zásahy,  nebo 
v případě snížení kapacity výroby
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- v případě poruchy je schopno druhé pracoviště vyrábět hotové 
kusy
- odpadají problémy se synchronizací obou robotů
- 100% vytížení obou robotů
- obrobení na jedno upnutí
- absolutní nezávislost obou pracovišť

Technologické uspořádání
Ve druhé variantě pracují  oba roboty v součinnosti  a to  tak,  že jeden 

pracuje jako brousicí  a druhý jako leštící,  eventuelně dle strojních časů při 
jednotlivých krocích by první robot brousil 1. a 2. stupeň, druhý potom brousil  
3. stupeň a prováděl kompletní leštění.

Výhody – poloviční náklady na pořízení výrobních strojů
- jedna podávací paleta pro oba roboty
- společný pracovní prostor

Už z výčtu výhod je jasně patrné, že první varianta - buňkové uspořádání 
je  výhodnější,  tedy  pokud  zavedením  aplikace  sledujeme  maximální 
efektivnost celého procesu a nutnou variabilitu pracoviště. Jedinou nevýhodou 
je  totiž  výše  vstupní  investice  do  výrobních  strojů,  která  je  dvojnásobná 
vzhledem k potřebě zřízení dvou identických pracovišť. Naopak mezi největší 
nevýhody  druhé  koncepce  patří  nemožnost  vytížit  pracoviště  na  100% 
kapacity  obou  robotů,  což  je  pro  ekonomickou  stránku  celého  procesu 
naprosto zásadní faktor. Vzhledem k tomu, že strojní časy jednotlivých kroků 
se  liší,  není  možné  rozdělit  operace  tak  aby  se  časy  obou  technologií 
dokonale  překrývaly,  jeden  by  tudíž  vždy  čekal  na  dokončení  předchozí 
operace.  Další  významnou  nevýhodou  je  nutnost  dvojího  upnutí  obrobků, 
které je pro úspěch celé operace naprosto zásadní. 

2.6.4 Výsledná koncepce pracoviště
Z výše  uvedeného  tedy  vychází  koncepce  brousicího  a  leštícího 

pracoviště v této podobě:

- 1x robot + řídící jednotka
- 3x pásová bruska, každá vybavena jedním pásem
- 2x leštička, každá vybavena jedním leštícím kotoučem
- 1x podávací paleta
-  pracoviště  je  plně  autonomní  s vlastním  přístupem  do  pracovního 

prostoru.
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2.7 Testování
Vzhledem  k mizivým  zkušenostem  s podobnou  technologií,  tedy 

s použitím robota k broušení poměrně tvarově složitých dílů firma Novaservis 
využila možnosti  bezplatného zapůjčení robota na testování.  Výše zmíněné 
zkušenosti  totiž  nemá  ani  jedna  z  dodavatelských  firem,  protože  v České 
republice neexistuje podobná aplikace. Podobné pracoviště provozuje firma 
Slévárna Vysoké Mýto a to k broušení odlitků, tvarově ovšem nesrovnatelně 
jednodušších a menších. Dalším podobným zařízením disponuje firma Color 
Set z Dašic, která vyvinula vlastní mezičlánek zápěstí robota, díky kterému je 
robot  schopen  odměřovat  sílu  na  nástroji  a  reagovat  tak  na  měnící  se 
podmínky provozu.  Celá aplikace fungovala v opačném uspořádání,  bruska 
byla nesena ramenem a obrobky, v tomto případě velké plechové skříně byly 
pevně fixovány. Zařízení bylo úspěšně používáno, dnes je však mimo provoz 
a slouží spíše pro experimentální účely.

Byla navázána spolupráce s firmou Schunk GmbH  &  Co. KG a firmou 
Sommer-automatic  GmbH  &  Co.  KG,  ve  snaze  pořídit  vyhovující  seriově 
dodávané upínací  zařízení – tzv.  chapadlo,  nebo také greifer,  bez nutnosti 
jeho  výroby.  Po  několika  konzultacích  byl  vybrán  upínač  Schunk  –  typ 
GD304SO-B.

Obr. 33 Celkový pohled na testovací 

brusku

Pás 3500x50 je kompletně zakrytová, 

motor má výkon 3kW. Stroj je osazen 

frekvenčním měničem

Obr. 34 Odpružení kontaktního kola

Kontaktní kolo průměru 450mm, dole 

napínací protikladka. K nastavení síli 

slouží vinutá pružina, k utlumení rázu 

potom vzduchový tlumič (nad osou otáčení 

ramene)
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Jako bruska byla vybrána pásová bruska pro broušení na volném pásu 
vlastní konstrukce (obr. 33). Ta byla upravena pro použití  kontaktního kola. 
Konstrukce brusky byla doplněna o kyvné rameno nesoucí na jednom konci 
kontaktní  kotouč  průměru  400mm,  na  druhém  pak  napínací  kladku.  Toto 
uspořádání umožnilo provoz bez nutnosti dodatečného napínání pásu. Bruska 
používá  pás  délky  3500mm,  pohon  je  zajištěn  motorem  o  výkonu  3kW. 
Odpružení  zajišťovala  vinutá  pružina  doplněná  vzduchovým tlumičem (obr. 
34).

Podávací paleta měla jednoduchý základ z OSB desky, bližší popis viz 
kapitola 2.5.4.

2.7.1 Průběh testování
2.7.1.1 Výběr obrobku

Pro  testování  bylo  zvoleno  tělo  baterie  Metalia  55070,  které  má  pro 
baterie  specifický  „nedefinovatelný“  tvar,  je  tedy  pro  programování  jedno 
z nejsložitějších.  Navíc  je  konkrétně  tento  typ  baterie  jednou 
z nejprodávanějších. Pro první pokusy bylo rozhodnuto vyzkoušet první krok 
broušení zrnitostí P150, v případě dobrých výsledků poté pokračovat v dalších 
krocích. Vzhledem k absenci vhodné leštičky a celkově jednodušší technologii 
leštění bylo za prioritu zvoleno broušení.

2.7.1.2 Usazení a oživení robota
Usazení  je  poměrně  jednoduché,  vzhledem  k tomu,  že  nevyžaduje 

speciální vybavení. Základní deska je vybavena čtyřmi otvory pro upevňovací 
šrouby.  Do  betonové  podlahy  tedy  byly  upevněny  ocelové  kotvy  a  na  ty 
následně přišroubován samotný robot. Délka přívodních kabelů je dostatečně 
velká, takže řídící a napájecí skříň může být dostatečně daleko a nezavazí 
v pracovním  prostoru.  Bruska  nebyla  z bezpečnostních  důvodů  pro  první 
pokusy ukotvena, aby měla při eventuelní kolizi možnost posuvu.

Zápěstí  bylo  přes  přírubu  osazeno  upínačem  Sommer  vybaveným 
upínacími  čelistmi.  Přívod  tlakového  vzduchu  zajišťovaly  tlakové  plastové 
hadice  vedené  vně  ramena.  Oživení  robota  spočívá  v podstatě  v kontrole 
všech  funkcí,  eventuelně  nahrání  potřebných  doplňkových  programů  pro 
danou aplikaci. 

2.7.1.3 Programování
Programování se provádí přes řídící panel Teach Pendant. Byl vznesen 

požadavek na naprogramování obroušení celého těla baterie na jedno upnutí  
za prostor kartuše s odebráním a vrácením obrobku zpět na podávací paletu 
tak, aby robot pokračoval v odebrání dalšího kusu a pokračoval v práci.

Celý program byl  budován od základu po jednotlivých krocích, tak jak 
byly  převzaty  z ručního broušení.  Tvorba trvala  cca 14 hodin  čistého času 
s tím, že program nebyl dokonale odladěn. Programátorem byl velmi zkušený 
pracovník  s dlouholetou  praxí.  Po  dokončení  „brousicího“  programu  byla 
zaměřena paleta a naprogramováno všech 135 možných pozic uložení, které 
byly následně odzkoušeny. 
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2.7.1.4 Chapadlo
Při testování byla použita prodloužená trojnásobná kleština upevněná na 

upínači firmy Schunk – typ GD304SO-B [13]. Ten nebylo možno použít přímo, 
protože by se nacházel příliš blízko pracovnímu prostoru a hrozilo tak jeho 
poškození.  Upínací  síla  byla  1160N,  přesto  se  stávalo,  že  se  obrobek  při 
broušení  pootočil  a  došlo  tak  k posunutí  drah  a  výrobě zmetkového kusu. 
Z tohoto  důvodu  bylo  na  upínací  části  vytvořeno  drážkování,  které  však 
pomohlo  jen  částečně.  Po  ukončení  testů  bylo  zařízení  podrobeno  hlubší 
analýze, kde byly zjištěny zjevné příčiny nedokonalého upnutí. Hlavní z nich 
byla  nedostatečná  tuhost  čelistí.  Jejich  konstrukce  vyšla  poměrně  subtilní, 
vzhledem k nutnosti poměrně velké délky. Při jejich zatížení tak došlo k jejich 
deformaci a upínací plocha již nedoléhala dokonale na celou plochu závitu. I 
přesto se však podařilo potvrdit, že tento systém je funkční.

2.7.2 Test broušení

Test  broušení  probíhal  za  konstantních  podmínek  používaných  při 
ručním broušení (rychlost cca 30m/sec, brusný pás VSM KK781). Hned první 
dotyk  těla  s brousicím kotoučem ukázal  jak  důležitá  bude velikost  přítlaku, 
eventuelně rychlost posuvu obrobku. Úběr pásu P150 je totiž při tak velký, že 
setrvání  na  jednom místě  o  zlomky  vteřin  déle  znamená  možné  nevratné 
odbroušení materiálu, nebo dokonce probroušení odlitku. 

Vzhledem  k tlaku  na  dosažení  co  nejkratšího  času  se  vyskytl  další 
problém  a  to  v některých  sekvencíh  pohybu  robota,  kdy  byl  nucen  pro 
dosažení potřebné polohy ve vysoké rychlosti přetáčet poslední dva klouby.  
Vznikal tak trhavý pohyb, který měl negativní vliv na dosažený povrch, bylo 
tedy nutno upravit program, volit jiné dráhy a zejména pak snížení rychlosti.

Jako  zásadní  problém  se  pak  ukázalo  upevnění  robota.  Po  několika 
hodinách  práce  začal  robot  najíždět  mimo  polohu  uložených  obrobků  na 
paletě a na špatné místo je vracet. Proběhlo tedy nové zaměření robota, ale 
problém se  po  pár  kusech  opakoval.  Programátor  tedy  restartoval  systém 
řízení a nahrál znovu potřebné řídící programy, znovu zaměřil polohu palety, 
problém se ovšem zase objevil. Kámenem úrazu se ukázalo upevění pomocí 
kotev. Ty měly průměr závitové části 16mm, ovšem průměr děr byl 18mm. Ani 
po doplnění pouzdra a opětovném lepším utažení problém zcela nezmizel a 
bylo  nutné  přistoupit  k výrobě  doplňkového  rámu,  kterým  byla  základna 
dodatečně fixována. Celá situace vznikla díky obrovským zrychlením, kterými 
se  robot  pohyboval.  Při  délce  paže  1,5metru,  hmotnosti  okolo  100kg  a 
rychlosti  několik  metrů  za  vteřinu  vznikají  obrovské  setrvačné  síly,  které 
spolehlivě  uvolnily  šrouby.  Pro  budoucí  aplikaci  bylo  na  základě  této 
zkušenosti  rozhodnuto  s umístěním  robota  na  ocelovou  desku,  následně 
ukotvenou do podlahy. Toto řešení se používá poměrně často, zejména pak 
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v kombinaci s propojením všech celků systému pomocí jedné základní desky. 
Tedy jak robota, tak výrobních strojů a pomocných zařízení (paleta atd.)

2.7.3 Výsledky testování

Díky ochotě firmy Fanuc a možnosti bezplatného zapůjčení robota bylo 
možno "osahat" si technologii přímo v závodě a ověřit si některé přepoklady. 
Celkově se podařilo prokázat oprávněnost požadavků na konstrukci a funkci 
brusky. Byly ověřeny zejména prostorové nároky ce se týče pohybu robota a 
jeho  dosahu.  Na  základě  rozsáhlých  zkoušek  z  odebíráním  palety  budou 
zhotoveny nové, typové palety odpovídající potřebám technologie.

Podařilo se ověřit strojní časy získané od společnosti DAN Technology 
De Antoni, na jejichž základě bude upřesněna celková kalkulace počtu strojů a 
výkonů pracoviště.

Díky vyskytnuvším se problémům bude jednodušší se těmto v budoucnu 
vyhnout, eventuelně je úplně eliminovat, viz. špatné upevněný robota atd.
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3. KAPACITNÍ PROPOČET
Ná  úvod  je  potřeba  připomenout  výše  uvedené  důvody  vedoucí 

k pořízení robotizovaného pracoviště a to zlepšení kvality konečného vzhledu 
výrobku,  lepší  kontrola  výroby,  ale  zejména  zvýšení  prestiže  jména  firmy 
Novaservis. Vzhledem k tomu, že automatizované pracoviště by mělo sloužit 
pro  obrábění  řad  Metalia,  bylo  od  začátku  přesně  dané,  jaký  objem 
z celkových výrobních nákladů bude připadat právě na tyto operace. Určitou 
nevýhodou je,  že tyto  produkty se prodávají  již  několik let  a jejich prodejní 
ceny jsou tak fixovány na dlouholetý vývoj cen na trhu. Zjednodušeně lze říct, 
že  v současné  ekonomické  situaci  není  možné  odběrateli  zvýšit  cenu  na 
základě  vyšší  kvality  výrobku.  Toto  je  marketingová  záležitost  a  týká  se 
celkové prodejní strategie firmy. Je to způsobeno tím, že v tomto případě je 
vyšší  kvalita  těžko  prokazatelná.  Výrobek  totiž  vypadá  na  první  pohled  a 
zákazník  nemá  důvod  srovnávat  dva  kusy  vodovodních  baterií,  zda  jsou 
nabroušeny oba s přesností 0,1mm.

Jiná  situace  je  v segmentu  vyšší  střední  třýdy,  tedy  baterií  cenové 
kategorie 2000Kč a více. Zde se většinou jedná o rozměrově větší designové 
baterie  s velkými  plochami,  nebo  rovnými  hranami,  které  je  ručně 
problematické zpracovat.  Na takových bateriích je už lépe patrný rozdíl  ve 
zpracování.  Samozřejmostí  je  nutnost  umění  marketingové  sekce  podniku 
prodat tuto výhodu, ale to není předmětem této práce.

Vrátíme-li  se  k současným  bateriím  Metalia,  stojíme  před  problémem 
jasně dané výše výrobních nákladů, kterých bylo ovšem dosaženo na základě 
výroby  v Čínské  lidové  republice.  Jestliže  je  cena  lidské  práce  v České 
republice 4 – 5krát dražší než v ČLR (8,1EUR/hodinu dle [23]), je jasně dané, 
že  na  úroveň  stejných  nákladů  je  možné  se  dostat  pouze  díky  využití  
moderních  technologií.  Výhodou  celkových  globálních  změn  a  obrovského 
ekonomického boomu v ČLR je, že se v tamní populaci začíná vytvářet velmi 
silná střední vrstva,  která tlačí  na zvyšování  platů,  tedy výrobních nákladů. 
V současné době je to také snaha některých zemí, například USA zavádět 
vysoká dovozní cla na některé druhy výrobků. Vyjdeme-li z výše uvedeného, 
potom například cena obroušení a leštění těla baterie typu 55070, trvající cca 
9minut vyjde v ČLR na 6 – 7Kč. Za tyto peníze by tedy bylo teoreticky nutné 
provést potřebnou operaci v ČR.

Vzhledem k tomu, že zavedením robotnického broušení se změní celý 
systém výroby, je nutno kalkulovat výsledný efekt jako celek. Jedná se tedy o 
srovnání nákladů týkajících se hotových dílů z ČLR a dílů zpracovaných ve 
výrobním závodě ve Znojmě. 

Ná základě nového uspořádání je tedy provedena kalkulace nákladů za 
obrobení  odlitku,  jeho  obroušení  a  leštění  a  za  galvanickou  povrchovou 
úpravu. Robotické broušení a leštění není možno z tohoto řetězce vyjmout a 
nebylo  by  to  v této  chvíli  ani  účelné,  protože  přesný  rozpad  nákladů  za 
jednotlivé  technologie  z ČLR  neznáme.  Jedninou  známým  údajem  je  tak 
pouze rozdíl ceny mezi odlitkem a obrobeným, povrchově upraveným kusem. 
Dá se také předpokládat, že dodavatel cenu odlitku mírně nadhodnotil tak, aby 
vyvinul  tlak  ny  výrobu  v ČR  a  vynutil  si  tak  i  nadále  dodávku  hotových 
obrobků, ze kterých má vyšší zisk.
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3.1 Vstupní data
3.1.1 Výběr vhodných typů obrobků

Jak již bylo uvedeno, trh vodovodních baterií je do značné míry ovlivněn 
módními vlnami, které zasují jejich vzled, tedy tvarovou složitost. Díky tomu a 
díky obrovskému množství výrobců existují tisíce tvarů.

Kritéria výběru ve firmě Novaservis  byla  zejména – přiměřeně vysoká 
cena poskytující  dostatek  finanční  rezervy pro zaplacení  dané technologie, 
dále tvar obrobků, umožňující pokud možno bezproblémové programování a 
v neposlední  řadě  potom  přiměřený  objem  výroby.  Ten  měl  umožňovat 
obrobení  celé  řady,  bez  nutnosti  kombinace  technologií  tak,  aby  umonil 
postupný nákup nové technologie.

Pro najetí do nového režimu a osvojení si celé technologie bylo zvoleno 
začít s obráběním řad Metalia 56, 57 a řad Nobless Oval a Trial. Výhodou řad 
Metalia 56 a 57 je, že byť se jedná o řady určené pro použití kartuší různých 
průměrů  (Metalia  56  –  40mm,  Metalia  57  –  35mm),  jsou  tvarově  velmi 
podobné,  díky tomu by mělo být  značně zjednodušeno programování  drah 
robota. Baterie řad Nobless jsou pak tvarově odlišné. Hlavním poznávacím 
prvkem řady Oval je průřez jednotlivých částí ve tvaru elipsy (obr. 35a). U řady 
Trial je to potom trojúhelník se zaoblenými stěnami viz. obrázek (35b).

Obr.35a: Baterie Nobless Oval - 32060 Obr.35b: Baterie Nobless trial – 34061

3.1.2 Sběr údajů – podklady pro kalkulaci času
Hlavním  zdrojem  údajů  pro  výpočet,  tedy  zejména  co  se  týče  délky 

strojních časů broušení a leštění ochotně poskytla firma DAN Technology De 
Antoni  (tab.  4).  Ná  základě  dlouholetých  zkušeností  a  velkého  množství 
záznamů z různých testů a provozů, našla firma velmi podobné typy obrobků a 
dodala  získaná  data,  viz.  tabulka  YY.  Dalším zdrojem byl  zejména  server 
„www.youtube.com“,  na  kterém  je  k nalezení  velké  množství  záznamů 
obrábění  těl  vodovodních  baterií  různých  typů.  Vzhledem  k tomu,  že  tyto 
záznamy jsou pořizovány v reálném čase, byly takto získány další užitečné 
hodnoty strojních časů pro porovnání.

Z tabulky můžeme vyčíst několik podstatných informací a to:
1) Danou technologií bylo možno opracovat vždy více než 80% povrchu. 

Důvodem  potíží  s  obrobením  celého  povrchu  je  vždy  tvarová  složitost,  v 
nejčastějším případě se jedná o přítomnost průniku dvou ploch o málém úhlu 
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s  malým  poloměrem  zaoblení  (úhly  okolo  90°,  r  <  10mm).  V takových 
případech je totiž potřeba použití speciálního pásu, kteréžto uspořádání však 
není úplně vhodné pro automatizaci, ovšem ne nepoužitelné! Z tohoto důvodu 
bude nutné po odzkoušení zařadit u některých typů ruční dobroušení.

2) Leštěním je možno vždy dokončit povrch celého obrobku. Toto je dáno 
schopností kotouče „obalit“ i tvarově složitý obrobek. Po strojním leštění tedy 
není  nutno zařazovat  operaci  ručního přeleštění,  což usnadňuje a zlevňuje 
celý proces.

3)  Uvedené  údaje  jsou  v dobré  shodě  s testy  provedenými  ve  firmě 
Novaservis. Zde bylo při zkouškách broušení těla baterie 55070 dosahováno 
časů kolem 40 vteřin na broušení na jednom stupni (120 vteřin pro 3 stupně) 
viz kapitola XZ. Baterie sice není tvarově dokonale shodná, ale náročností a 
plochou je blízká typu LAVABO/BIDET.

Tab. 4 Výkony dosažené na konkurenčním pracovišti

STUDIE POSKYTNUTÝCH VZORKŮ FIRMY NOVASERVIS
ZPRACOVATEL: DAN Technology De Antoni   
 čas operace obrobený 

povrchKOHOUTEK model LAVELLO 
 typ dle specifikace Novaservis, a.s. - "56001" [sec] [%]
1. Broušení na pásu s hrubostí 80/100 90 - 105 90 - 100
2. Broušení na pásu s hrubostí 280/320 75 - 90 90 - 100
3. Předleštění 105 100
4. Leštění 45 100

ČAS CELKEM [sec] 315 - 345  
KOHOUTEK model LAVABO / BIDET   
 typ dle specifikace Novaservis, a.s. - "55011"   
1. Broušení na pásu s hrubostí 80/100 70 80 - 100
2. Broušení na pásu s hrubostí 280/320 50 80 - 100
3. Předleštění 40 - 50 100
4. Leštění 30 100

ČAS CELKEM [sec] 190 - 200  
KOHOUTEK model VANA   
 typ dle specifikace Novaservis, a.s. - "56020"   
1. Broušení na pásu s hrubostí 80/100 120 - 140 90 - 100
2. Broušení na pásu s hrubostí 280/320 100 - 120 90 - 100
3. Předleštění 140 100
4. Leštění 60 100

ČAS CELKEM [sec] 320 - 360  
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3.2 Určení počtu pracovišť
3.2.1 Výpočet celkového strojního času pracoviště

V prvé řadě je třeba upřesnit výraz „strojní čas“ používaný v tomto textu, 
který  je  zde  chápán  v trochu  odlišném  smyslu  než  v běžné  strojní  praxi. 
Hlavním určujícím generátorem strojního času tAC jsou samozřejmě bruska a 
leštička a doba záběru nástroje. Čas vedlejší tBC se pak skládá z uchopení 
obrobku  a  jeho  přemístění  na  jednotlivá  pracoviště  atd.  Ovšem  vzhledem 
k tomu, že obrobek je neustále držen chapadlem robota, a celá aplikace je 
závislá  právě  na  jeho  časovém  fondu,  není  potřebné  a  ani  vhodné  časy 
rozdělovat.  Jako  strojní  čas  pro  výpočet  celkového  časového  fondu  tedy 
chápeme oba časy sloučené - th = tAC+tBC. (3.1)

Z tabulky (viz  příloha 1)  tak vypývá,  že celkový strojní  čas pracoviště 
nutný pro obrobení měsíčního počtu těl vodovodních baterií řad Metalia 56 a 
57 a řad Nobless Oval a Trial je: 

thcR = 26353,6minut

Průměrná doba pro obrobení jednoho kusu je potom:
thR = 5,764minuty

3.2.2 Výpočet celkového počtu pracovišť
Pro konečný výpočet počtu strojů potřebujme znát další zásadní vstupní 

údaj a tím je využitelný časový fond pracoviště hs

Pro jeho určení musíme znát směnnost. Vzhledem k ceně technologie a 
jejímu nutnému maximálnímu využití bude pracoviště pracovat v nepřetržitém 
rovozu mimo víkendů a svátků v třísměnném provozu. Platí tedy s = 3.

hs = 251x8x3 = 6024hodin/rok
Prostoje pracoviště = údržba strojů + výměna pásů + výměna kotoučů + 

výměna obrobků 
Údržba strojů: hu = 52x2 = 104hodin/rok
Výměna pásů
Z analýzy údajů o životnosti pásů, kotoučů, spotřebě pasty a průměrného 

strojního času můžeme zjednodušeně určit potřebný počet výměn. V ideálním 
případě by během odstávky měla být vyměněna paleta s obrobky, vyměněny 
všechny tři brusné pásy, doplněna leštící pasta a v případě potřeby také leštící 
kotouče.  Toto  sice  neušetří  prostoje  pracoviště  jako  takové,  ale  zejména 
potřebný  čas  obsluhy.  Vzhledem  k tomu,  že  pracoviště  bude  pouze  pod 
vzdáleným  dohledem  je  žádoucí,  aby  obsluha  kontrolovala  pracoviště 
maximálně třikrát za směnu s jednou výměnou výměnou. Data potřebná pro 
výpočet  byla  získána  od  firmy  DAN  Technology  De  Antoni,  dále  pak 
z vlastního provozu ve Znojmě, viz. přílohy 3,4.

Z hodnot životností je jasně patrné, že výměnu kotoučů můžeme z této 
úvahy vypustit, protože díky své životnosti cca 300hodin, respektive 600hodin 
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je životnost kotouče v přepočtu na celé pracoviště asi 1000hodin (2000hodin). 
Kotouč se tedy bude měnit přibližně 6krát, respektive 3x za rok.

Složitější situace nastává u výměny pásů a palet s obrobky. Zde vyjdeme 
z životnosti  pásů, protože tu nejsme schopni  zásadně ovlivnit,  na rozdíl  od 
počtu obrobků na paletě. Protože pro ruční leštění se ve firmě užívají zejména 
pásy rozměru 50x3500 a 60x3500, vyjdeme právě z těchto rozměrů. Důvodem 
je možnost využít požité pásy z robotnického pracoviště pro ruční broušení. 
Zatímco  na  pracovišti  musí  být  pásy  vyměněny  vždy  před  koncem  svojí 
životnosti,  zkušený  brusič  dokáže  zbylé  brusivo  využít  a  kvalifikovaně 
odhadnout, kdy je výkon pásu již nedostatečný.

Z údajů o výkonech pásů je patrné, že tyto  byly šíře 100mm, celkový 
využitelný čas tedy budeme brát jako poloviční, protože vycházíme z poloviční 
využitelné plochy pásu.

Nejmenší životnost – 3hodiny má pás v prvním kroku. Při průměrné době 
broušení 100sec vychází životnost pásu v kusech:

3x60x60/100 = 108kusů, to je v přepočtu na celé pracoviště:
108x5,764 = 622,5minut =  10,38hodiny    Tento čas je delší než délka 

směny (8hodin) tudíž pracovník bude za směnu provádět maximálně jednu 
výměnu.  Za  rok  tedy  musíme  provést  asi:  6024/10,38  =  580výměn/rok 
(výměna pásů a obrobků)

Doplňování leštící pasty – ta bude použita ve formě pevného špalku, je 
tedy nutné doplňovat ji do podavače ručně. Z tabulky je patrné, že spotřeba 
pasty v 1. hrubovacím kroku je 0,5kg za hodinu, tedy u pasty hmotnosti 2kg 
činí životnost 4hodiny. Životnost na celé pracoviště je:

4x60x60/97,7 = 148kusů, to je v přepočtu na celé pracoviště:
148x5,606 = 829,6minut =  13,8hodiny   Tento čas je delší  než délka 

směny a zároveň delší než doba nutná k výměně pásů, tudíž doplňování pasty 
proběhne během jejich výměny.

Doba prostoje výměny (pásy, kotouče, pasty, obrobků)
Pokud se potvrdí  údaje získané od firmy DAN Technology De Antoni, 

mělo  by  být  možné  na  základě  výše  uvedených  výpočtů  sloučit  všechny 
výměny do jedné odstávky pracoviště.

Doba nutná pro výměnu sestává z:
3x výměna pásu = 3x5 = 15minut
1,25x doplnění pasty = 1,25x3 = 3,75minut
1x výměna palety = 1x10 = 10minut
Celkem jedna výměna = 15+3,75+10 = 28,75 tedy cca 30minut
Celková doba prostoje pracoviště tedy je:
52x2 + 9x7 + 580x30 = 17567minut, což je 292,8hodin
Využitelný časový fond pracoviště tedy činí: 
Tp = 6024 – 293 = 5731hodin/rok = 477,6hodin/měsíc (28656minut)

Nyní  jednoduchým  porovnáním  času  potřebného  k opracování  všech 
zvolených  obrobků  a  využitelného  časového  fondu  pracoviště  zjistíme 
potřebný počet pracovišť, který je:

p = thc/Tp = 26354/28656 = 0,92
Z výpočtu  vyplývá,  že  na  zpracování  všech  obrobků  stačí  jedno 

pracoviště.

2010 - Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur



     FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE strana   63

3.3 Srovnání výrobních nákladů
3.3.1 Vstupní data

Pro  možné  porovnání  potřebujeme  několik  zásadních  údajů,  z nichž 
základním je cena apretovaného odlitku. Vzhledem k tomu, že známe cenu 
obrobeného a povrchově upraveného obrobku je tak možno z rozdílu těchto 
dvou  hodnot  zjistit  maximální  výši  nákladů,  kterou  můžeme  dosáhnout  ve 
výrobě ve Znojmě. U výrobce tedy byla poptána dodávka odlitků, ovšem jak 
bylo řečeno v úvodu, cena bude mírně nadhodnocena, což vyvíjí větší tlak na 
snížení výrobních nákladů ve Znojmě

Pro srovnání potřebujeme dále znát náklady domácí výroby. Pomineme-li 
robotické  broušení,  které  je  novou  technologií,  jsou  náklady  na  ostatní 
operace  dobře  známé,  protože  se  ve  výrobním  závodě  již  dlouhodobě 
používají a náklady na jejich pořízení se již vrátily.

3.3.2 Porovnání výrobních nákladů
Celkové porovnání je provedeno přes měsíční výrobu těl  vodovodních 

baterií  řad Metalia  56 a Metalia  57.  Pro baterie  Nobless Oval  a Trial  není 
k dnešnímu dni k dispozici  cenová nabídka na dodávku odlitků. Co se týče 
těchto dvou řad, jejich prodejní cena je vyšší, odlitky jsou tvarově jednodušší a 
jejich váha je blízká řadě Metalia 56. Z tohoto se dá předpokládat, že rozdíl  
nákladů ČR oproti ČLR bude výhodnější, tudíž by započítání těchto řad mělo 
kalkulaci zvýhodnit ve prospěch domácí výroby.

3.3.2.1 Náklady výroby v ČLR
Jak  bylo  uvedeno  výše,  jsou  dány  rozdílem  v ceně  hotového 

nechromovaného obrobku a ceny odlitku. Do výpočtu vstupuje také cena špon 
z obrábění. 

Pro celkové náklady na dokončení odlitku v ČLR NCLR platí:

NCLR = Nh – Nodl + Nš    [Kč] (3.2)

kde Nh … cena hotového obrobku s p.ú.
Nodl … cena odlitku
Nš … cena špon

3.3.2.2 Náklady výroby v ČR
Výrobní  proces  v závodě  ve  Znojmě  bude  sestávat  z následujících 

operací:
1) Obrobení odlitku na stroji Vignotto
1a) Obrobení ruční
2) Broušení a leštění na robotickém pracovišti
2a) Broušení a leštění ruční
3) Povrchová úprava na galvanické lince

Poznámka: Operace 1a) a 2a) jsou zařazeny jen u určitých typů obrobku
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Celkové náklady na dokončení odlitku NCR:

NCR = No + Nb + Nbr + Ng    [Kč/ks] (3.3)

kde No … náklady na obrábění [Kč/ks]
Nb  … náklady na broušení a leštění [Kč/ks]
Nbr  … náklady na ruční broušení a leštění [Kč/ks]
Ng  … náklady na povrchovou úpravu [Kč/ks]

Náklady na obrábění No:

No = tk · so [Kč/kus] (3.4)

kde tk … čas kusový  [Nmin/kus]
so  … minutová sazba pracoviště obrobna (Vignotto) [Kč/min]

Čas kusový tk:

tk = tAC + tBC/d [Nmin/kus] (3.5)

kde tAC  … čas jednotkový s přirážkou času směnového [Nmin/kus]
tBC  … čas dávkový s přirážkou času směnového [Nmin]
d … velikost dívky [kus]

Poznámka: Vzhledem k velkému množství typů obrobků a měnícím se 
velikostem výrobních dávek se ve firmě Novaservis nezapočítává čas dávkový 
tBC. Je to dáno přítomností seřizovače a skladníka, kteří připraví pracoviště a 
dělník tak provádí  pouze hlavní  pracovní  činnost.  Náklady na dávku stejně 
jako pracovnící přípravy jsou pak rozpočítány do režií na celou výrobu.
 

Analogicky platí pro náklady na broušení.

Náklady na galvanickou povrchovou úpravu Ng:

Ng = So · sg [Kč/kus] (3.6)

kde So … plocha obrobku [dm2]
sg  … sazba pracoviště [Kč/dm2]

Poznámka: Kapacita galvanické linky je počítána na maximální plochu 
1m2 plochy obrobků na tyč (tyč – základní závěsné zařízení linky, na něj se 
dále navěšují závěsy dle typu dílu). Podle ceny tyče a celkové plochy všech 
dílů na závěsech pak dostáváme cenu p.ú. dílu.
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3.3.2.3 Porovnání výrobních nákladů
V příloze č.2 je vidět kompletní výpočet rozdílu měsíčních nákladů ČLR 

vs. ČR. Výpočet je vstažen na kompletní řady Metalia 56 a 57, při průměrném 
měsíčním prodeji.

Ze sloupce AD tabulky "příloha 2" (měsíční úspora) je patrné, jak se liší 
rozdíl nákladů u jednotlivých typů obrobků. Toto je zřejmě dáno nepřesným 
výpočtem ceny odlitku ze strany dodavatele,  tedy nejednotného vzorce pro 
výpočet.  Například  odlitek  typu  56020  je  v kladných  hodnotách  celkového 
rozdílu, zatímco 57020 je značně negativní, přitom se jedná velmi podobné 
odlitky:

56020 = +1.461Kč  vs.  57020 = -3.605Kč

Celkově vychází porovnání negativně v neprospěch výroby v ČR a to se 
ztrátou 16.442Kč za měsíc.

3.4 Srovnání ručního a robotického broušení
3.3.1 Fyziologie procesu

Základním rozdílem je samozřejmě použití lidské pracovní síly. Z měření 
se  jasně  ukázalo,  že  rozdíl  v čase  potřebném na  kompletní  obrobení  těla 
baterie je až 40% v rámci jedné směny. Pokud tedy obrobení povrchu trvá na 
začátku směny 8minut, na konci je to přes 11minut. 

Zatímco  člověk  potřebuje  logicky  přestávky  na  oddych  a  stravování, 
vykonání  fyziologickýc  potřeb,  jeho  časový  fond  je  tedy  omezen,  pracovní 
časový  fond  moderních  robotů  se  dnes  prakticky  blíží  100%  využitelného 
času. Vzhledem k vysoké spolehlivosti  a minimální nutnosti  údržby je robot 
víceméně bržděn okolními periferiemi.

Dalším  a  to  zásadním  rozdílem  je  nutnost  neustálé  kontroly.  Lidský 
mozek si samozřejmě není schopen zapamatovat všechny potřebné dráhy pro 
kompletní obrobení povrchu, stejně tak nemá možnost jakéhokoli odměřování. 
Vše se tedy děje na základě zkušenosti  a úsudku jednotlivého pracovníka. 
Tím je také dána nemožnost jednoznačné tvarové a rozměrové shody všech 
dílů. 

Nutností  ručního broušení  jak pak neustálá  vizuální  kontrola  dílu,  kdy 
pracovník  po  několika  tauích  (přebroušených  drahách)  ukončí  činnost  a 
vizuálně kontroluje právě obrobenou plochu, zda geometrií správně navazuje 
na  již  obrobenou  atd.  Jedná  se  sice  o  časové  okamžiky  v řádu vteřin,  ve 
výsledku to však dle pozorování může činit až 30% strojního času, u tvarově 
složitých dílů, nebo méně zkušených pracovníků až 40%. 

Další  nevýhodou je  zahřívání  obrobku.  Pracovníci  sice nosí  ochranné 
rukavice (většinou dvě vrstvy), i přesto však jsou nuceni obrobky na určitý čas 
odložit  a  opětovně  se  k nim  vracet.  To  celé  je  způsobeno  intenzivním 
zahříváním obrobku. Díky dobré tepelné vodivosti mosazi se obrobek rychle 
zahřeje do té míry, že se ani v rukavicích nedá udržet v ruce. Hovoříme zde o 
teplotách přes 100°C.

Nespornou a zásadní výhodou ručního broušení jsou nulové náklady na 
vytvoření programu. Zkušený pracovník je schopen na několika kusech odladit 
potřebné  dráhy  pro  dosažení  požadované  geometrie,  většinou  bez 
zmetkových  kusů.  Další  výhodou  je  univerzálnost  lidské  ruky.  Pokud  se 
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nejedná  o  zvláště  malý  díl,  lidské  ruce  umožňují  prakticky  neomezené 
možnosti  co  se  týče  uchycení  obrobku.  Tím  odpadají  náklady  na  výrobu 
několika typů upínačů.

Obrovskou výhodou je také možnost neustálé vizuální kontroly,  kdy je 
pracovník schopen v reálném čase reagovat na nastalou situaci. Například na 
póry,  které  se  objeví  ve  svrchní  vrstvě  je  schopen  vybrousit,  eventuelně 
zhodnotit, zda je obrobek vhodný na zavaření, nebo se jedná o zmetkový kus. 
Použití lidské síly tedy umožňuje snížit nároky na přípravu obrobku, tedy jeho 
kvalitní  odlití  s absencí  povrchových  a  podpovrchových  vad,  dále  jeho 
předchozí obrábění, zejména ořezání od nálitků. 

3.3.2 Pořizovací náklady
Zatímco náklady na pořízení lidské pracovní síly se dají zjednodušeně 

brát jako nulové, protože logicky předpokládáme, že potenciální pracovník jeví 
zájem o získání zaměstnání, náklady na pořízení robota jsou poměrně vysoké. 
Náklady na robotické pracoviště dále rostou s nutností  pořízení speciálních 
strojů, periferií, zaškolení pracovníků pro jejich ovládání atd.

Situace se  obrací  v případě provozních  nákladů.  Ekonomická situace, 
tlak na zvyšování platů, sociální a zdravotní odvody státu. Pracovní oděv a 
obuv,  ochranné  prostředky,  zajištění  vyhovujících  pracovních  podmínek  – 
topení, ohřev teplé vody, osvětlení. To vše kumuluje v případě využití lidské 
pracovní síli velké režijní náklady. 

Na druhou stranu potřeby robota, např. teplota v daném rozsahu (-10°C - 
+50°C), přívod stlačeného vzduchu a el. energie, jsou minimální možné.

Celkové náklady na pořízení  robotického pracoviště  pak vycházejí  na 
2.183.077Kč (viz příloha č.5).

3.3.3 Porovnání provozních nákladů
Porovnání nákladů ruční a robotizované práce je v tomto případě trochu 

zavádějící.  Tedy vzhledem k tomu, že se v současné době v závodě ručně 
brousí  a  leští  zejména  díly  koupelnových  doplňků.  Pro  zajímavost  je  zde 
uvedeno zjednodušené porovnání  pro případ,  že by byl  v budoucnu záměr 
využívat roboty i pro broušení koupelnových doplňků.

3.3.3.1 Výpočet provozních nákladů ručního broušení a leštění

Celkové náklady na zpracování měsíční dávky při ručním zpracování Ncr:

Ncr = p · thr · sb [Kč/měsíc] (3.7)

kde p … počet kusů [ks/měsíc]
thr ... průměrná doba obrobení jednoho kusu [Nmin/kus]
sb … sazba pracoviště [Kč/min]

Ncr = 4572 · 10 · 3,1 = 141.732Kč

Obsluha strojů (počet) np:
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np = (p · thr)/60/hm  (3.8)

kde p … počet kusů [ks/měsíc]
thr ... průměrná doba obrobení jednoho kusu [Nmin/kus]
hm … měsíční časový fond dělníka [hod]

np = (4572 · 10)/60/151 = 5,04 … potřebujeme 5 dělníků

Poznámka:  Průměrná  doba  obrobení  jednoho  kusu  je  odhadnutým 
průměrem, proto uvažujeme 5 a ne 6 dělníků. V celkových nákladech nejsou 
zahrnuty některé režijní náklady, jako jsou pracovní pomůcky dělníka, sociální 
příspěvky atd., protože tyto jsou rozpouštěny na celou výrobu a je složité je 
přesně určit.

3.3.3.2 Výpočet provozních nákladů robotického broušení a leštění
Náklady  na  provoz  robotické  pracoviště  sestávají  zejména  z odběru 

elektrické  energie  pro  provoz  pracoviště,  nákladů  na  obsluhu  pracoviště  a 
z nákladů na ruční práci brusiče, který bude muset dokončit určitou část práce.

NcR = thcR · sb + e [Kč/měsíc] (3.9)

kde p … thcR ... celková spotřeba času na měsíční dávku [Nmin]
sR … sazba pracoviště [Kč/min]
e … cena energií [Kč/měsíc]

NcR = 26.353 · 2,3 + 12.390 = 73.001,9 Kč/měsíc

Poznámka: V sazbě pracoviště je započítána obsluha pracoviště a jeden 
brusič.  Obsluha  pracoviště  nebude  vykonávat  stálý  dohled,  ale  pouze 
namátkově kontrolovat chod a jednnou až dvakrát za směnu provádět výměnu 
pásů a obrobků. U brusiče se počítá, že bude nutno opravit cca každý desátý 
kus  s pracovním  časem  asi  1minuta.  Stejně  jako  u  ručního  broušení 
zanedbáváme náklady na servis.

3.3.3.3 Porovnání provozních nákladů robotnického a ručního broušení a  
leštění

Porovnáme-li  výsledky  obou  zjednodušených  výpočtů,  dojdeme 
k zajímavé úspoře finančních nákladů ve výši:

fu = Ncr  - NcR = 141.732 – 73.001,9 = 68.730,1Kč/měsíc

Bereme-li v úvahu, že investice do ručního pracoviště je téměř nulová, 
protože  se  jedná  o  již  nákladově  odepsané  stroje,  náklady  na  pořízení 
jednoho robotického pracoviště činí cca 2.200.000Kč viz 3.3.2.
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Návratnost  pracoviště  je  tedy  přibližně  2.200.000/68.730  = 
32,009měsíců. S jistou rezervou lze říci,  že návratnost celého pracoviště je 
méně jak tři roky. 
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4. TECHNOLOGICKÁ DISPOZICE PRACOVIŠTĚ BROUŠENÍ A 
LEŠTĚNÍ
4.1 Prostorové dispozice
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Obr. 34 Celkový náhled na pracoviště - pracoviště je oploceno kvůli bezpečnosti, v 

případě otevření brány se práce strojů automaticky zastaví. Řídící skříň je umístěna 

vně, tak aby obsluha mohla kontrolovat procesy během chodu pracoviště
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ZÁVĚR

Na základě výše uvedených kalkulací se podařilo prokázat, že realizace 
robotizovaného pracoviště  je reálná,  nejvýhodněji  potom ve vlastní  režii  za 
účasti dodavatelských firem pro menší speciální zakázky. Porovnáme-li cenu z 
firmou Tiesse Robot Praha, která je špičkou v oboru, cena vlastní realizace je 
cca 4krát nižší. Samozřejmostí je dodání kompletně odladěného pracoviště, 
což  může být  v  případě vlastní  realizace problém,  protože vícenáklady se 
těžko odhadují.

Návratnost  celé  investice  v  porovnáním s  dodávkami  hotových  dílů  z 
ČLR je  finančně  ztrátová  a  to  v  celkové  výši  -21.888Kč za  měsíc.  Pokud 
ovšem  sledujeme  původní  cíle  firmy,  což  jsou  zvýšení  prestiže  a  kvality 
výrobků,  dojdeme  k  závěru,  že  k  celkovému  počtu  více  než  60.000ks 
prodaných baterií za měsíc, je tato částka zanedbatelná, sronatelná např. s 
výdaji na marketing. Tak také bylo od začátku k celé akci přistupováno, jako k 
investici do rozvoje firmy.

Pokud  se  jedná  o  srovnání  ruční  práce  v  ČR  a  automatizovaného 
obrábění,  vychází  nám  zisk  68.730Kč  za  měsíc  ve  prospěch  robotického 
obrábění.

Testy  se  zapůjčeným  robotem  pak  prokázaly,  že  teorie  o  způsobu 
broušení, uvažovaná konstrukce brusek, chapadla atd. je správná. Tudíž se 
ověřila schopnost aplikace zařízení a jeho uvedení do provozu.
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RESUMÉ

Firma Novaservis, a.s. ovládá více než 50% českého trhu vodovodních 
armatur a koupelnový dolňků. Jako lídr a jediný výrobce by jednoznačně měla 
mít snahu udávat směr. Kvalitativně jsou výrobky plně srovnatelné s výrobky 
známých světových značek, což prokázaly interní zkoušky. Díky zkušenostem 
v  oboru  má  firma  výborné  předpoklady  k  růstu  jak  kvalitativnímu,  tak 
hospodářskému. 

Na základě zjištěných výsledků by se firma měla zaměřit  zejména na 
zvýšení  tlaku  na  přesun  dalších  výrobků  na  automatizované  pracoviště, 
zejména pak těch vyráběných ručně v ČR. Stejně tak v dalším vývoji nových 
produktů počítat s využitím této technologie a snažit se o maximální využití  
jejích možností. 

Z  některých  nesouladů  mezi  výsledky  firmy  DAN  Technology  a 
Novaservis, a.s. se ukázalo, že technologie má své rezervy, zejména pak co 
se  týče  časů  broušení.  Se  zaměřením  na  programování  drah  a  použití 
odpruženého kontaktního kola se podařilo prokázat, že jeho přítomnost není 
při procesu broušení nezbytně nutná. Tím se celkově zjednodušuje konstrukce 
brusky, tudíž i náklady na její výrobu. Je třeba provést další důkladné testy co 
se týče odpružení kontaktního kola a jeho vlivu na geometrii obrobku.

Dalším krokem by pak měla být automatizace obrábění (instalace robota) 
a  příprava  logistiky  palet  mezi  pracovišti  obrábění  a  broušení,  lépe 
přestěhování obou technologií do jednoho uzavřeného komplexu. Tím klesne 
zatížení obsluhy a stoupne výkonnost celého procesu.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

Zkratka/Symbol Jednotka Popis
TIG - Tungsten inert gas - technologie svařování 

netavnou elektrodou v inertní atmosféře
KARDEX - Skladovací systém
CAM - Computer Aided Manufacturing - počítačem 

podporovaná výroba - software (nebo obor) 
pro řízení či automatizaci výroby, 
např. obráběcích strojů, robotů

p mb (milibar) tlaku, 1mb = 100Pa
l μm délka, 1 μm = 1×10−6 m
F N síla
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Příloha 5
Kalkulace  ceny  pracoviště  automatizovaného  broušení  a  leštění 

vodovodních armatur pro Novaservis, a.s.

ks EUR/ks celkem 
roboti 1 34 050 34 050
školení 1 0 0
držáky na baterie 1 2 500 2 500
zásobník na baterie 8 250 2 000
úprava brusek 4 500 0
úprava odsávání 1 100 100
elektroinstalace 1 100 100
leštičky pr. 1m = úprava 3 1 000 0
aplikace 1 12 000 18 400
BOZP (zábrany, čidla, 
signalizace) 1 800 800
bruska 3 5 090 15 270
leštička 2 3 664 7 328
napájení a rozvod vzduchu 1 307 307

0
0
0
0
0
0

CELKEM EUR 80 855
CELKEM Kč EUR/Kč 25 2021375
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