


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technického řešení pro zvýšení 

efektivity linky na jogurty. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. V první části 

je analyzován současný způsob výroby. Ve druhé části jsou teoreticky rozebrány 

průmyslové roboty a poté je na základě požadavků vybrán vhodný manipulátor pro 

danou činnost. Třetí část se zabývá možným konceptem linky pro přesun jogurtů do 

kartonu. Ve čtvrté části je podle vzoru konceptu vytvořen technický návrh linky 

obsahující komplexní technickou dokumentaci a popis řídícího algoritmu. Nakonec 

jsou vyhodnoceny skutečné parametry linky v reálném provozu. 

 

Klíčová slova 

robot, průmyslový manipulátor, FANUC, automatizace, technologie, průmysl, 

výrobní linka 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the design of a technical solution for 

increasing efficiency of the yogurt packing line. It is divided into four basic parts. 

The first part discusses pros and cons of the present production. The second part 

theoretically analyzes industrial robots and based on the requirements, suitable 

manipulator is chosen. The third part deals with the possible concept of a yoghurt 

packing line. In the fourth part complex technical documentation and control 

algorithm are made. Eventually, the real line parameters are evaluated.  
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 Úvod  12 

1 U VOD 

V moderním průmyslu je kladen důraz hlavně na zvyšování produkce výroby 

při současném zachování nebo zvýšení kvality a nízké výrobní ceně. Toho lze 

dosáhnout pouze tehdy, když budou všechny části výrobní linky pracovat co 

nejefektivněji a s co nejmenší chybou. Právě nízká efektivita výroby může být 

způsobena mnoha vlivy, například nevhodným technologickým procesem, špatným 

umístěním jednotlivých částí linky nebo nepřesným načasováním jednotlivých 

procedur. Nejčastěji to však bývá lidský faktor, který má omezenou jak míru 

efektivnosti, tak spolehlivosti. V důsledku toho je snaha linky co nejvíce 

automatizovat a mechanizovat. 

Tuto situaci řeší i firma Aumeto s.r.o., jako zakázku pro třetí stranu. Zakázka 

se týká linky na jogurty v jisté mlékárně. Plnění jogurtů je zde plně automatizované, 

stejně jako skládání kartonů, samotné vkládání jogurtů do kartonu je však děláno 

ručně. Zde nastává problém, jelikož i při sníženém výkonu plničky pracovníci sotva 

stíhají plnění kartonů, přičemž by zároveň měli provádět i kontrolu jogurtů. Tuto 

práci je pro člověka téměř nemožné dělat několik hodin v kuse se stejnou efektivitou 

a navíc bezchybně. Poměrně často se tedy stává, že musí být plnička zastavena, 

pokud pracovníci nestíhají nebo omylem převrhnout špatně uzavřený jogurt. 

Dalším problémem je nedostatek lidí, kteří jsou ochotni tuto práci vykonávat.  

Předmětem této práce je analýza silných a slabých stránek současného 

způsobu výroby a následně vytvoření technického řešení, který by případné slabiny 

odstranil. To v sobě zahrnuje vytvoření konstrukčního a elektrického návrhu, podle 

kterého bude sestrojena a následně naprogramována linka pro překládání jogurtů 

do kartonu.  
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2 POPIS SOUC ASNE HO STAVU 

2.1 Stručná charakteristika linky 

Jogurtová linka se skládá z několika částí: plničky Hugart DST 10000, 

kartonovačky Ampack AMMANN, dopravníku pro jogurty a místa pro vkládání 

jogurtů do kartonu a pro následnou paletizaci. Výroba jedné dávky tekutého jogurtu 

trvá cca 12 hodin, díky tomu může linka fungovat každý den. Plní se celkem tři druhy 

kelímků o hmotnosti 330, 400 a 500 g se stejným průměrem víčka 9,5 cm a výškou 

od 11 do 13 cm. Jogurty se skládají do nízkých složených kartonů po 12 kusech. 

Jelikož nám k žádnému stroji nebyla poskytnuta technická dokumentace, byly 

všechny potřebné informace vyčteny z výrobních štítků nebo experimentálně 

naměřeny. 

 

Obrázek 1: Modely jogurtů a kartonu 

 

Obrázek 2: Pohled na místo pro vkládání jogurtů a paletizaci 
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2.1.1 Plnička Hugart DST 10000 

Plnička zajišťuje plnění jogurtů, lepení víček a potisk data s číslem šarže. 

Samotný proces výroby jogurtů je plně automatizovaný, obsluha pouze doplňuje 

tekutý jogurt, kelímky a víčka. Ovládání plničky probíhá přes kontrolní panel, na 

kterém se nastaví výdajnost a teplota tavicích hlav pro lepení jogurtů.  

Maximální výkon plničky je udáván výrobcem až na 10000 jogurtů za hodinu. 

Při překročení hranice 7000 jogurtů za hodinu však dochází k vysokému nárůstu 

zmetkovitosti, zejména z důvodu nedolepení víček. V současnosti je tedy výkon 

snížen na cca 6000 jogurtů za hodinu, aby nedocházelo k vysoké zmetkovitosti a aby 

obsluha stíhala jogurty přemístit.  

 

Obrázek 3: Plnička Hugart; ovládací panel plničky 

2.1.2 Kartonovačka Ampack AMMANN SH5 

Kartonovačka má na starosti skládání a lepení kartonů z předpřipravených 

archů. Čas potřebný pro složení jednoho kartonu je přibližně 4 vteřiny, za hodinu je 

tedy vyprodukováno cca 900 kartonů, přičemž do jednoho kartonu se vejde 12 

jogurtů. 

2.1.3 Dopravník 

Dopravník pro jogurty je poháněn motorem Bonfiglioli Riduttori s příkonem 

0,18 kW a jmenovitými otáčkami 1320 min-1. Jedná se o pásový dopravník potažený 

potravinářskou tkaninou s nízkým koeficientem smykového tření. Délka 

dopravníku je 2,7 m a šířka pásu je 47 cm.  
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2.2 Průběh výroby 

Z plničky vyjedou naráz čtyři jogurty, které po dopravníku dále pokračují 

k místu plnění kartonů. Současně jsou k tomuto místu po kluzké rampě tlačeny 

složené kartony z kartonovačky. Samotný přesun jogurtů do kartonů je zajištěn 

dvěma pracovníky, kteří současně provádějí i kontrolu vad jogurtů. Následně je plný 

karton přesunut po šikmé rampě k dalším dvěma pracovníkům, kteří mají na 

starosti paletizaci.  

2.3 Problematika výroby 

Jako problém při výrobě jogurtů budeme chápat stav nebo děj, v důsledku 

něhož je vyprodukován vadný produkt nebo je třeba zastavit linku. Tyto problémy 

vedou ke snížení efektivnosti výroby a tím i počtu vyrobených jogurtů. Konkrétní 

důsledky jsou: 

1. Snížení výkonu plničky na 6000 jogurtů za hodinu pro zajištění nízké 

zmetkovitosti a dostatečného času na manuální přesun jogurtů do 

kartonu. 

2. Snížení efektivity výroby po určité době z důvodu poklesu výkonu 

pracovníků. To může vést k nakupení jogurtů na pásu, a tím i zastavení 

plničky. 

3. Nedolepení víček je způsobeno zejména opotřebením tavících hlav. To se 

projeví u celé řady jogurtů najednou, proto je nutné linku zastavit a tavící 

hlavy přenastavit. Dalším důvodem může být nepřesné vložení archů 

víček do zásobníku. Tato chyba bývá jen občasná a může se projevit pouze 

na jednom jogurtu.  

4. Riziko převrhnutí nedolepeného jogurtu, a tím i zastavení linky. Tento 

problém je spjatý jak s lidskou spolehlivostí, tak i se spolehlivostí plničky.  

5. Občasné vyexpedování jogurtů s nedolepenými víčky. Šance výskytu 

tohoto problému je velmi malá a je způsobena nepozorností při kontrole 

jogurtů pracovníky. 
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3 CI LE PRA CE 

Hlavním cílem této práce je stanovení technického řešení, využívající 

průmyslový manipulátor, pro zvýšení efektivity linky na jogurty. Řešení práce bude 

provedeno jako technický koncept, který bude následně použit pro vypracování 

podrobné dokumentace, podle níž bude realizovaná zakázka pro třetí stranu. O 

zhotovení zakázky se postará firma Aumeto s.r.o. Hlavní požadavek zákazníka je 

snížení počtu pracovníků ze čtyř na dva při současné nebo vyšší produkci a za co 

nejnižší cenu. Dalším požadavkem je detekování vadných jogurtů a následně i jejich 

vyřazování. 

V první části práce budou teoreticky rozebrány průmyslové roboty. Na 

základě těchto informací bude vybrán vhodný manipulátor pro danou činnost.  

Následně bude vytvořen koncept linky pro přesun jogurtů do kartonu. 

Součástí řešení bude také výběr doplňujících snímačů, pneumatických prvků, popř. 

dalších potřebných komponentů pro efektivní chod linky.  

V poslední části bude vytvořen technický návrh linky, který bude využit 

v reálném provozu. To v sobě zahrnuje vytvoření technické dokumentace pro 

konstrukci všech prvků a schéma zapojení, podle kterého bude celá linka 

naprogramována. Nakonec dojde ke zhodnocení skutečných parametrů provozu ve 

srovnání s údaji udávanými při návrhu linky.  
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4 PRU MYSLOVE  ROBOTY A MANIPULA TORY 

Před samotným výběrem vhodného průmyslového manipulátoru je potřeba 

pochopit problematiku z oblasti průmyslové robotiky. Na základě těchto informací 

budeme moct roboty rozčlenit, popsat jejich strukturu a základní kritéria 

posuzování. Nejdříve stanovíme základní pojmy:  

 Manipulátory nazýváme jednak ručně řízená zařízení na vykonávání 

pohybů, sloužící k ulehčení lidské práce, a jednak manipulační zařízení 

s nižším počtem stupňů volnosti  [1]. 

 Robot je slovo českého původu, které vymyslel malíř Josef Čapek pro umělé 

lidské bytosti v dramatické hře Karla Čapka ,,R.U.R.“ (Rossums Universal 

Robots). Toto slovo se následně začalo používat po celém světě, jako 

pojmenování pro automatické a mechanické stroje  [1]. 

 Průmyslové roboty jsou univerzálně použitelné automaty pro vykonávání 

technologických a manipulačních operací, které zastávají funkci člověka. Jsou 

programované v několika osách a pomocí chapadel, nástrojů a senzorů 

mohou vykonávat velké množství pracovních úkonů  [1]. 

4.1 Členění manipulačních zařízení 

Definice a členění manipulátorů a průmyslových robotů není doposud 

jednotně stanovena a v odborné literatuře najdeme celou řadu různých výkladů. 

Jedno ze základních členění je podle funkčního určení a způsobu řízení [2]. 
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Obrázek 4: Členění manipulačních zařízení podle způsobu řízení  [3] 

4.1.1 Jednoúčelové manipulátory 

Jsou určeny pro automatizaci manipulačních prací u jednoúčelových strojů a 

linek. Mají omezenou funkci, často jsou integrovány do obsluhovaného stroje, 

kterým jsou řízeny. Nazývají se také podavači nebo autooperátory. Vhodným 

příkladem je například manipulátor pro výměnu nástrojů u obráběcího centra [3]. 

4.1.2 Synchronní manipulátory 

Řízení těchto manipulátorů provádí bezprostředně obsluhující pracovník. 

Výkonné ústrojí je buď samostatné, umístěné mimo pracovníka nebo je umístěno 

přímo na končetinách člověka, případně se člověk s tímto zařízením pohybuje. Tyto 

manipulátory bývají velice složité a používají se především při výzkumu na místech 

člověku nebezpečných nebo nepřístupných (radioaktivní prostředí, vesmír, pod 

vodou, popř. v laboratořích). Další využití je například v biomechanice jako protézy 

nebo exoskelety [3]. 
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4.1.3 Manipulátory s pevným programem 

Jsou manipulační zařízení určené pro vykonávání jednoduchých, pevně 

naprogramovaných operací. Při změně cíle nebo situace operace je možné udělat 

jednoduchou změnu programu. Často se používají pro zdvihání a přemisťování 

předmětů nebo pro technologické práce (svařovací, montážní, nanášení povlaků). 

Nazývají se také jako průmyslové roboty nižší úrovně nebo 1. generace [1]. 

4.1.4 Manipulátory s proměnlivým programem 

 Mají možnost přepínání nebo volby programů podle scény, ve které se 

nacházejí. To dokáží zaregistrovat za pomocí řady senzorů nebo viděním pomocí 

kamery. Jsou nazývány průmyslovými roboty vyšší úrovně, případně 2. generace [3] 

[1]. 

4.1.5 Kognitivní roboty 

 Jsou inteligentní roboty, nebo také roboty 3. generace. Díky elementům 

umělé inteligence mají možnost učit se, přizpůsobovat se změněným podmínkám a 

samostatně řešit zadané úkoly. Charakteristickými prvky těchto robotů jsou 

vizualizace, hlasová komunikace, rozpoznávání a orientace v prostředí [1]. 

 Další členění průmyslových manipulátorů může být např. podle: prováděné 

práce, počtu stupňů volnosti, kinematické struktury, použitých pohonů, geometrie 

pracovního prostoru, pohybových charakteristik, způsobu programování, aj. 

Některým z těchto aspektů se budeme věnovat v dalších podkapitolách [2]. 
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4.2 Kinematika robotů 

Při stavbě robotů se nejčastěji používají kinematické dvojice přímočaré 

(translační – T) a otočně (rotační – R). Jednotlivé dvojice jsou zobrazeny na 

obrázcích 5, 6 a 7 [4]. 

 

Obrázek 5: Schematické znázornění translační KD: a) suportové, b) smykadlové, c) výsuvné [4] 

 

Obrázek 6: Otočné kinematické dvojice bez omezení úhlu otáčení: a), c) - s ramenem "r" a b), d) - 
kolem vlastní osy (r = 0) [4] 

 

Obrázek 7: Klouby (rotační KD s ramenem "r") v nárysu a půdorysu: a) bez omezeného úhlu otáčení 
a b) s omezeným otáčením [4] 
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4.3 Základní typy robotů 

Základní typy průmyslových robotů a manipulátorů jsou odvozeny od 

kinematických dvojic. U robotů se v praxi nejvíce rozšířily čtyři základní typy 

kinematických struktur, které zároveň určují pracovní prostor robotu: 

4.3.1 TTT 

Používá pravoúhlý souřadný systém. Pracovním prostorem je kvádr nebo 

krychle. Systém je velmi stabilní, přesný a má jednoduché řízení. Nevýhodou je nižší 

prostorové pohyblivost. Používá se pro především pro velké manipulační prostory 

[1]. 

4.3.2 RTT 

Pracovním prostorem je válcový segment. Většinou jsou roboty opatřeny 

nosným sloupem, otočným kolem své osy. Na sloupu je umístěno horizontální 

rameno, které se pohybuje nahoru a dolů. Jedná se o robustní systém s jednoduchým 

řízením [4]. 

4.3.3 RRT 

Pracovní prostor je kulový segment. Rameno robotu se může, kromě otáčení 

kolem svislé osy, naklápět kolem osy horizontální. Tento typ robotu má výhodu 

dobře umístěné zóny obsluhy a vyšší pohyblivost. Nevýhodou je menší pracovní 

prostor a složitější řízení [1] [4]. 

4.3.4 RRR 

Kinematická struktura obsahuje tři rotační dvojice. Pracovním prostorem je 

torus. Mají dobrou manipulační schopnost, vysokou pohyblivost a dobře se vyhýbají 

překážkám. Mají však náročné řízení a nižší pracovní přesnost [1]. 
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Obrázek 8: Schematické znázornění základních pracovních prostorů a) Pravoúhlý, b) Válcový, c) 
Kulový, d) Sférický [4] 

4.4 Odvozené typy robotů 

4.4.1 Odvozené typy se sériovou kinematikou 

Jsou vytvořeny jiným uspořádáním kinematických dvojic nebo odvozeny 

kombinací jednotlivých základních typů průmyslových manipulátorů. 

Nejznámějším odvozeným typem robotů je robot SCARA se strukturou RRT. Využívá 

cylindrický systém se dvěma osami rotace a k nim kolmou translační osou. Výhodou 

je vysoká rychlost pohybu a zrychlení. Je určen pro vykonávání jednoduchých 

manipulačních a technologických úkonů [1] [4]. 



 Průmyslové roboty a manipulátory  23 

 

Obrázek 9: Průmyslový robot BOSCH SR-800 typu SCARA [4] 

4.4.2 Odvozené typy s paralelní kinematikou 

Všechny běžné kinematické struktury základních kinematických řetězců 

průmyslových robotů jsou struktury se sériovou kinematikou. Dalšími typy 

průmyslových manipulátorů jsou s roboty s paralelní kinematikou. Výsledný pohyb 

je dán simultánním řízením a kontrolou tří až šesti kloubově zavěšených podpěr 

s proměnnou délkou. Výhodou těchto robotů je vysoká rychlost, zrychlení, přesnost 

i opakovatelnost. Nevýhodou je zejména náročné řízení polohy manipulátoru. 

Využití těchto robotů jsou především manipulování s materiálem nebo paletizace 

[4]. 

 
Obrázek 10: Delta robot FANUC M-3iA/6S s paralelní kinematikou [5]  
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4.4.3 Odvozené typy s hybridní kinematikou 

Jedná se o kombinaci sériové a paralelní kinematiky, kdy jsou například osy 

x a y uspořádány paralelně a osa z sériově. Typy kinematických struktur jsou 

zobrazeny na obrázku 11 [4]. 

 

Obrázek 11: Morfologické třídění kinematických struktur stavby strojů a robotů [4] 

4.5 Hlediska posuzování průmyslových robotů a 

manipulátorů 

Pro posuzování manipulačních zařízení jsou důležitá následující hlediska:  

4.5.1 Manipulační schopnost 

Manipulační schopnost robotu závisí na jeho mechanické konstrukci a 

pohyblivosti jeho os a ramen. Je dána druhem, stavbou a typem použitého zařízení. 

Zařazujeme sem také velikost pracovního prostoru. Tato problematika byla popsána 

v předchozí podkapitole [1]. 

4.5.2 Počet stupňů volnosti 

Pro zajištění polohy předmětů ve volném prostoru stačí 3 stupně volnosti, 

pokud chceme navíc i orientaci v prostoru, požadujeme další 3 stupně volnosti. 

Obecně tak roboty dělíme na:  
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 Univerzální roboty se 6 stupni volnosti pro zajištění polohy i orientace 

předmětů ve volném prostoru. 

 Redundantní roboty s více jak 6 stupni volnosti, díky čemuž jsou schopny 

obcházet překážky, nebo se pohybovat ve stísněném prostoru. Řadíme sem i 

manipulátory, mající za účel protetickou náhradu končetiny. 

 Deficitní roboty s méně než 6 stupni volnosti pro montáž nebo manipulaci 

prvků v rovině [2] [1]. 

4.5.3 Hmotnost manipulovaného břemene 

Jedná se o základní parametr robotu. Při výběru průmyslového manipulátoru 

je nutné počítat i s hmotností úchopového mechanismu robotu. Nosnost břemene je 

také závislá na rychlosti pohybu, někteří výrobci tedy udávají nosnost při určité 

rychlosti ramene [2] [1]. 

4.5.4 Dosahovaná přesnost 

Závisí především na konstrukci robotu a použitích prvcích pohonu, 

odměřování a řízení. Přesnost je také závislá na manipulovaném předmětu, proto 

někteří výrobci uvádějí i při jakých podmínkách zatížení je robot schopen přesnost 

zabezpečit. Důležitými veličinami jsou: 

 Přesnost polohování udává maximální odchylku mezi požadovanou 

hodnotou a skutečnou polohou. Ovlivňuje rychlost pojezdu, směr najíždění a 

užitné zatížení. 

 Opakovaná přesnost udává přesnost opakovaného najíždění do cílového 

bodu za stejných podmínek, je tedy vyšší než přesnost polohování [1]. 

4.5.5 Rychlost pohybů 

Rychlost a zrychlení pohybů může být udávána jednotlivě u všech ramen ve 

stupních za sekundu, případně se udává čas přejetí od jedné krajní polohy do druhé 

s určitým zatížením. Rychlost pohybu je tedy závislá na hmotnosti břemene a 

naopak [1]. 
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4.5.6 Konstrukce robotu 

Patří sem konstrukční řešení pojezdového ústrojí (kolejová / závěsná dráha), 

přímočarých pohybů (suportové, smykové, s jehlami, s kladkami), rotačních pohybů 

(přímý náhon / nepřímý náhon s převodem) a kývavých pohybů (přímý náhon / 

nepřímý náhon s převodem, elektrický / pneumatický) [1]. 

4.5.7 Druh pohonů 

Podle druhu použité energie rozdělujeme pohony na: 

 Elektrické pohony mají jednoduchou montáž, nižší náklady na údržbu a 

servis a vysokou přesnost. Nejčastěji jsou používány stejnosměrné pohony 

s kotoučovým rotorem a střídavé pohony. Pro přesné natočení jsou 

používány servopohony nebo krokové motory [1] [6]. 

 Hydraulické mají hlavní výhodu v dosažení velkých sil a momentů při 

malých rozměrech a hmotnosti. Dalšími výhodami jsou: jednoduchá 

akumulace energie, plynulá regulace pohybu, jednoduchá možnost ochrany 

proti přetížení, aj. Nevýhody jsou teplotní závislost, nízká účinnost a ztráty 

oleje při netěsnostech [1] [6]. 

 Pneumatické se používají především u manipulátorů. Přednosti jsou čistota 

prostředí, nízká cena, jednoduchá údržba a vysoká rychlost. Nevýhodou je 

elasticita stlačeného vzduchu, obtížná regulace, vyšší hlučnost a energetické 

náklady [1]. 

 Kombinované vznikají kombinací předchozích typů. 
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5 KONCEPT R ES ENI  

V této kapitole budou teoreticky rozebrány vyhovující akční členy a snímače 

pro hladký a efektivní chod linky. Poté bude vytvořen koncept linky, zahrnující 

umístění a konstrukci jednotlivých prvků. 

Hlavním prvkem nového řešení bude průmyslový manipulátor pro samotný 

přesun jogurtů do kartonu, přičemž uchycení jogurtů bude realizováno za pomoci 

pneumatických chapadel. Jedním z požadavků zakázky je i detekce a vyřazování 

vadných jogurtů, proto bude do řešení nutno zakomponovat vhodné snímače pro 

detekci víček a akční členy pro vyřazení. Pro plynulý chod linky bude potřeba použít 

také snímače pro zjištění přítomnosti jogurtů a kartonů, a akční členy pro zarážky 

nebo případný přesun kartonů.  

5.1 Výběr průmyslového manipulátoru 

Na základě rozboru současného řešení a manipulační operace již mohou být 

stanoveny požadavky pro výběr průmyslového manipulátoru. 

Jelikož jogurty vyjíždějí z plničky po 4 a do kartonu se jich vejde 12, bylo by 

vhodné přesouvat všech 12 jogurtů najednou. Tím by však podstatně narostla cena 

manipulátoru, navíc by bylo problematické detekovat a vyřazovat vadné jogurty. 

Ideální tedy bude přesouvat jogurty po čtyřech, kdy získáme kompromis mezi 

přenášenou hmotností a požadovanou rychlostí přesunu. Maximální hmotnost 

jednoho jogurtu je 500 g, naráz tedy bude nutno přenést 2 kg. K tomu musíme ještě 

započítat hmotnost úchopového mechanismu (cca 2 kg), celková hmotnost břemene 

bude tedy přibližně 4 kg. Budeme-li uvažovat čtvrtinový nárůst výkonu plničky na 

8000 jogurtů za hodinu, vychází nám perioda jednoho cyklu 1,8 vteřiny. Z důvodu 

nedostatku prostoru kolem pracoviště a způsobu uchycení jogurtů, bude 

nejvhodnější zvolit robot s horním zavěšením, přičemž pro přesun jogurtů nám 

budou stačit 3 stupně volnosti a přesnost 1 mm. 

Jako vhodný manipulátor by se mohl jevit robot s kinematickou strukturou 

TTT, který je jednoduchý, má velkou nosnost a manipulační rozsah. Jeho nevýhodou 

je však nízká rychlost a horší prostorová pohyblivost, která by komplikovala 

vyřazování jogurtů. Tyto problémy by vyřešil manipulátor s RRR kinematikou a 
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horním zavěšením, případně robot typu SCARA, cena těchto robotů s požadovanou 

nosností je však velmi vysoká. Nejvhodnějším typem pro tento případ tedy bude 

robot s paralelní kinematikou, který splňuje všechny výše zmíněné požadavky. 

Na světovém trhu se vyskytuje mnoho firem zabývajících se vývojem a 

výrobou průmyslových manipulátorů, mezi ty největší patří například ABB, FANUC, 

KUKA, MITUBISHI a další. Pro tuto zakázku byla zvolena firma FANUC z důvodu 

vstřícného přístupu a možnosti koupě repasovaných produktů za několikanásobně 

nižší cenu. Z jejich produktů byl vybrán delta robot M-3iA/6S s paralelní 

kinematikou, jehož parametry budou vypsány dále. 

5.1.1 Fanuc M-3iA/6S 

Jedná se o druhý největší delta robot z nabídky výrobce. Jeho nosnost je 6 kg, 

popřípadě 8 kg s demontovaným pohonem pro otáčení hlavy. Jeho pracovní oblast 

je vyznačena zkoseným válcem o průměru 1350 cm a výšce 500 cm (Obrázek 12), 

což nám dává velikou rezervu i pro přesun vadných jogurtů. Všechny technické 

parametry jsou vypsány v tabulce 1. 

Tabulka 1: Technické parametry delta robotu Fanuc M-3iA/6S [7] 

Počet os 4 

Opakovatelnost ± 0,1 mm 

Dosah  1350x500 cm 

Rozsah otočení zápěstí 720° 

Maximální rychlost  Neuvedena 

Maximální rychlost otočení zápěstí 4000°/s 

Nosnost s (bez) zápěstí 6 (8) kg 

Mechanická váha 160 kg 

Krytí IP67 

Okolní pracovní teplota 0-45 °C 

Hladina akustického hluku 79,2 dB 

Napájení 3x200V, 50/60Hz 

Průměrný příkon 2,5 kW 
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Obrázek 12: Zobrazení pracovní plochy robotu Fanuc M-3iA/6S [5] 

K robotu je zvlášť dodávaná řídící jednotka Open Air Mate R-30iA společně 

s ručním kontrolorem Teach Pendant. Na předním panelu řídící jednotky nalezneme 

tlačítka pro zapnutí robotu, spuštění cyklu, volbu programu a nouzové zastavení. Na 

zadní straně jednotky se nachází konektory pro připojení napájení 3x200VAC, 

napájecí a signálové konektory pro robot, dále konektory pro externí signály, 

komunikaci a bezpečnostní okruh na oplocení, dveře či tlačítka nouzového 

zastavení. K jednotce je možné připojit 28 vstupních a 24 výstupních signálů (oboje 

24 VDC), plus dalších 8 vstupů a výstupů na těle robotu pro ovládání chapadla. 

Komunikace s jednotkou je možná pomocí Ethernetu (100 base TX), Fieldbusu 

(Profibus, Devicenet, CCLink) nebo sériové linky (RS232C, RS422). Kontrolér 

poskytuje navíc detekci kolize robotu a ochranu proti přehřátí nebo přetížení. Ruční 

kontrolér iPendant obsahuje displej s klávesnicí, bezpečnostní tlačítka pro ovládání 

robotu a tlačítko nouzového zastavení. Tento ovladač se dá využít pro manuální 

ovládání nebo programování robotu. K jednotce se kontrolér připojuje přes port na 

předním panelu [8]. 

 

Obrázek 13: Řídící jednotka R-30iA Mate Open Air s kontrolérem Teach Pendant [8] 
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5.1.2 Úchopový mechanismus 

Při návrhu pracovní hlavice musíme klást důraz hlavně na dostatečnou sílu 

úchopu a co nejnižší celkovou hmotnost. Pro uchycení jogurtů můžeme teoreticky 

využít buď vakuové přísavky, nebo mechanická chapadla s pneumatickým 

pohonem. Vakuové přísavky mají výhodu v jednoduchosti, nízké ceně a hmotnosti. 

V našem případě je však nemůžeme použít z důvodu výskytu nedolepených víček 

jogurtů. Naopak mechanická chapadla jsou sice těžší, mají však větší upínací sílu, 

opakovatelnou přesnost upnutí i možnost přesunu vadných jogurtů. Na trhu 

můžeme vybírat z úchopných hlavic s vnějším nebo vnitřním úchopem a s 2, 3 nebo 

4 čelistmi. Jelikož mají jogurty tvar uzavřeného válce, volíme hlavici s vnějším 

úchopem a 3 čelistmi.  

Pro tento koncept byly zvoleny dvojčinné úchopné hlavice MHS3-25D od 

firmy SMC, jako kompromis mezi upínací silou a hmotností. Jde o hlavici s průměrem 

pístu 25 mm, upínací silou 47 N při tlaku 0,5MPa, hmotností 140 g a rozevřením 

čelistí 6 mm. Výhodou těchto hlavic je také vysoká opakovatelná přesnost upnutí 

(±0,01 mm) při až 120 cyklech za minutu. 

Pro připevnění čtyř hlavic na pracovní hlavu robotu bude použita deska 

z hliníku o tloušťce 15 mm, která by měla mít dostatečnou pevnost, a hlavně 

několikanásobně menší hmotnost, než kdyby byla např. ze železa. Ze stejného 

materiálu budou vyrobeny i prsty chapadla, celková hmotnost by tedy neměla 

překročit 2 kg.  

 

Obrázek 14: Úchopový mechanismus pro přesun jogurtů 
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5.2 Problematika návrhu 

Při návrhu nové robotizované linky se potýkáme s několika zásadními 

problémy. V této podkapitole je navrženo řešení těchto problémů. Jedná se však 

pouze o technický koncept, který je potřeba otestovat v praxi. Konkrétní problémy 

a jejich řešení jsou: 

1. Velmi krátká perioda přesunu jogurtů a tím i potřeba co nejrychleji 

přepravit jogurty do kartonu a dostavit karton na svojí pozici. Při výkonu 

plničky 8000 jogurtů za hodinu vychází perioda přesunu čtyř jogurtů na 

1,8 vteřiny, jeden karton bude tedy naplněn za 5,4 s. S tímto problémem 

souvisí i další bod. 

2. Natočení kartonů, v jehož důsledku by bylo potřeba otáčet hlavu robotu 

se všemi jogurty, což by přesun výrazně zpomalilo. Řešením je, namísto 

otáčení hlavy robotu, otáčet prázdné kartony. To je provedeno za pomoci 

nového dopravníku se zahnutými vodícími lištami, které by měly zajistit 

samovolné otočení kartonů. Pro zajištění dostatečné fronty kartonů však 

není na současném pracovišti dostatek prostoru. Proto je nutné současný 

dopravník na jogurty prodloužit o cca 2 m, nebo dodat nový dopravník, 

který by na současný navazoval. Díky tomuto řešení dostáváme lepší 

kontrolu nad případnou frontou jogurtů, která by navíc při přidání 

dalších zarážek mohla být téměř dvojnásobná. Posunutím linky navíc 

získáme dostatečný prostor pro pracovníky a tím i možnost vyrábět 

jogurty při montáži linky nebo případné poruše stroje.  

3. Řazení jogurtů na dopravníku. Při kontaktu dvou nebo více jogurtů mají 

kelímky tendenci se podlamovat, proto je nutné ohraničit jejich trajektorii 

ze všech stran vodícím vedením, které bude mít nastavitelnou šířku a 

výšku.  

4. Oddělení jogurtů před přesunutím tak, aby měla ruka dost prostoru pro 

uchycení kelímku a aby zároveň nedošlo k poškození ostatních kelímků. 

Jelikož je dopravník neustále spuštěný a jogurty jsou seřazeny ve čtyřech 

řadách, není možné pro oddělení kelímků použít klasické pneumatické 

válce. Využijeme tedy kyvné pohony, které budou umístěny nad vodícím 

vedením a jogurty budou oddělovat za pomoci klapek.  
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5. Detekce nedolepených víček je v současnosti prováděna pracovníky 

linky, a to mačkáním jogurtů. Jako nejlepší řešení by se tedy mohlo jevit 

jogurt zmáčknout (například při přesunu robotem) a měřit výšku 

nafouknutí víčka. Po konzultaci s několika firmami, které se zabývají 

problematikou měření a detekcí, jsme od této varianty upustili, zejména 

z důvodu složitosti a vysoké ceny. Další způsob detekce je vizuální, kdy 

jsme za pomoci kamerového senzoru schopni měřit posunutí víčka na 

kelímku nebo případnou trhlinu ve víčku. Výhodou tohoto řešení je 

jednoduchost a relativně vysoká přesnost. Naopak velkou nevýhodou je 

neschopnost detekce jogurtu s přesně, avšak nedokonale nataveným 

víčkem. Tento problém však nastává pouze, pokud jsou špatně nastaveny 

tavící hlavy a lze ho odstranit renovováním těchto hlav.   

6. Vyřazování vadných jogurtů. Z důvodu dopravy jogurtů ve čtyřech 

řadách není možné jogurty odstavit za pomoci rozřazovacích klapek. 

Nejjednodušším řešením je tedy přesouvat špatné jogurty na odstavnou 

plochu za pomoci robotu. V tomto konceptu tvoří plochu část dopravníku, 

po kterém by se měl jogurty svézt až mimo pracovní prostor robotu, kde 

by ho již mohla odebrat obsluha. Další možností by bylo mít vedle 

dopravníku stůl s prázdnými kartony, do kterých by robot jogurty 

postupně skládal. Tato varianta je sice jednodušší, při odebrání kartonu 

s kelímky by se však musela pozastavit linka. Tento stav by šlo vyřešit 

ještě přidáním dalšího dopravníku, to by však narušilo již tak malý cenový 

rozpočet. 
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5.3 Chod linky po realizaci navrhovaných úprav 

 Doprava a přesun jogurtů 

Z plničky vyjedou naráz 4 jogurty, které dále pokračují po pásovém 

dopravníku až k místu přesunu. Nadále zarážky ovládané kyvným pohonem 

oddělují řady jogurtů a vytváří dostatečný prostor pro mechanické ruce robotu. 

Ještě před samotným přesunem jsou jogurty snímány speciálními kamerovými 

senzory, které dokáží rozeznat špatně nalepené víčko a vadné jogurty označit. Při 

příjezdu vadných jogurtů je robot odebere zvlášť na speciální plochu, ostatní 

zůstanou připraveny na konci dopravníku. Poté se otevřou zarážky, doplní se 

čtveřice jogurtů a cyklus pokračuje dál. 

 Doprava kartonů 

Kartonovačka na signál ze snímače vytlačí složený kartony směrem 

k dopravníku. Karton je zachycen dopravníkem, a díky zaoblenému vedení se 

samovolně otočí a zařadí do fronty. Frontu oddělují pneumatické zarážky. Poslední 

zarážka, která zastavuje karton na místě plnění (vysunuje se zespod dopravníku), je 

vytvořena pneumatickým válcem s vedením. Po naplnění kartonu se postupně 

uvolní všechny zarážky a plný karton samovolně sjede po válečkovém dopravníku 

mimo pracovní prostor robotu, odkud je vytlačen dalším pneumatickým válcem 

k místu paletizace. 
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5.4 Výběr, konstrukce a rozmístění prvků 

 

Obrázek 15: Koncept linky – pohled shora 

1 Stávající dopravník pro jogurty 

2 Nový dopravník pro jogurty 

3 Dopravník pro kartony 

4 Rampa pro prázdné kartony 

5 Rampa pro plné kartony 

6 Odstavný pruh pro vadné 

jogurty 

7 Konstrukce pro robot 

8 Prostor pro rozvaděč 

9 Zarážky pro jogurty 

10 Zarážky pro prázdné kartony 

11 Zarážka pro plné kartony 

12 Posuv plného kartonu na 

rampu 

13 Optické sensory pro detekci 

víček 

14 Snímače přítomnosti jogurtů 

15 Snímače přítomnosti kartonů 

16 Optická závora pro detekci 

plné fronty 
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5.4.1 Konstrukce pro robot 

Při navrhování konstrukce musíme v první řadě zvolit dostatečně silný 

materiál v závislosti na silách a momentech při klidu nebo pohybu robotu. Dále 

musíme dát pozor na případnou kolizi konstrukce s robotem. Tabulka sil a momentů 

je vypsána v manuálu k robotu společně s návrhem doporučené konstrukce o 

nejmenší možné velikosti.  

Tabulka 2: Síly a momenty působící na kostru robotu [5] 

  
Moment 
ohybu  

Vertikální   
síla 

Krouticí 
moment 

Horizontální 
síla 

  Mv [Nm] Fv [N] Mh [Nm] Fh [N] 

Klid 0 1544 0 0 

Zrychlení/ 
zpomalení 

1460 1830 33,1 1252 

Nouzové 
zastavení 

3180 4269 298 2597 

 

Obrázek 17: Referenční návrh konstrukce pro robot [5] 

V našem případě potřebujeme konstrukci co nejmenší z důvodu nedostatku 

prostoru kolem linky, proto použijeme přímo referenční návrh z manuálu. Pro 

možnost snadného stěhování jsme rozdělily nohy na dvě části tak, aby bylo možno 

přepravovat robot s demontovanými chapadly přímo na konstrukci. Délka nohou 

byla navržena s ohledem na využití co největšího pracovního prostoru robotu.  

Obrázek 16: Síly a momenty 
působící na kostru robotu [5] 
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Obrázek 18: Pohled na konstrukci společně s robotem a chapadly 

5.4.2 Dopravníky 

Doprava jogurtů je v současném stavu řešena za pomoci pásového 

dopravníku potaženého speciální potravinářskou tkaninou bílé barvy. Na tento 

dopravník bude navazovat nový dopravní pás o délce 2 m s černou tkaninou 

stejného typu. Černá barva je nutná pro detekci vadných jogurtů. Pásový dopravník 

bude použit i pro přepravu kartonů. Lišit se bude pouze použitým materiálem na 

pás z důvodu nižší váhy kartonů. Ostatní části dopravníku, kde nebude nutné použít 

pohon, budou vytvořeny ze stávajících válečkových dopravníků (Obrázek 2). 

5.4.3 Snímače pro detekci a počítání objektů 

Pro bezkontaktní snímání nevodivých objektů můžeme využít kapacitní, 

ultrazvukové nebo optické snímače polohy. Naše požadavky jsou jednoduchost 

(binární výstup 0 - 24VDC), malá snímací vzdálenost (do 50 mm), malý rozměr a 

nízká cena. Snímání přítomnosti kartonů pro spuštění kartonovačky je v současné 

době zajištěno optoelektronickým snímačem SICK WTB8-P2231. Jedná se o 

kompaktní reflexní snímač se snímací vzdáleností 30 až 300 mm. Tento typ snímače 

se pro detekování kartonů projevil jako velmi vhodný, proto bychom na další místa 

využili snímače stejného principu. Daný typ snímače by bylo možné použít i pro 

počítání jogurtů a spouštěč kamery, jelikož má víčko odlišné odrazové vlastnosti než 

dopravní pás, po kterém jogurt pojede. Pro detekování špatného víčka budou 

použity kamerové senzory Keyence IV-G600MA. 
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Obrázek 19: Optoelektronický snímač SICK WTB8-P2231, optický senzor Keyence IV-G600MA a řídící 
jednotka IV-G10  [9] [10] 

5.4.4 Zarážky  

Všechny zarážky jsou zkonstruovány za pomoci pneumatických pohonů. Ty 

mají výhodou hlavně ve vysoké rychlosti, jednoduchosti, nízké ceně a možnosti 

využití v čistém prostředí. Na lince jsou použity tři druhy zarážek a jeden 

pneumatický válec pro posun kartonů. 

 Zarážky pro oddělení jogurtů jsou zkonstruovány z kyvných pohonů SMC 

CDRB2BW30-90SZ s úhlem natočení 90° a maximálním krouticím momentem 

1,8 Nm, který by měl při délce klapky 5 cm zajistit dostatečnou sílu pro 

posunutí cca 30 jogurtů proti chodu dopravníku. 

 Zarážky pro oddělení kartonů jsou vytvořeny za pomoci kompaktních 

pneumatických pístů SMC CDQ2B20-20DZ s průměrem válce 20 mm a 

zdvihem 20 mm. 

 Zarážka pro zastavení kartonu na pozici plnění je vytvořena z kompaktního 

pneumatického válce s vedením SMC MGPM20TF-40Z. Průměr pístu je 20 mm 

a zdvih 40 mm. Na konci pístu bude přidělaný jeden článek z válečkového 

dopravníku pro hladký průjezd plného kartonu. 

 Pro posunutí plného kartonu směrem k paletizaci je využit také kompaktní 

pneumatický válec s vedením, tentokrát však se zdvihem 300 mm: SMC 

MGPM20TF-300Z. 

 

Obrázek 20: Kyvný pohon CDR, pneumatický válec CDQ a válec s vedením MGP [11]  
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6 SKUTEC NE  PROVEDENI  

6.1 Průběh vývoje 

Jelikož je daný typ linky sám o sobě specifický, bylo potřeba navrhnout 

některé prvky od počátku a poté je otestovat přímo za chodu. Na samotný vývoj nám 

však nebylo poskytnuto moc času, proto ho bylo nutné skloubit společně se stavbou 

linky. Tvorba technické dokumentace začala společně se stavbou na konci ledna. 

Termín montáže byl stanoven na první týden v červnu.  

Moje role v průběhu vývoje byla komplexní jako zakázka sama o sobě. Měl 

jsem na starosti návrh a vymodelování celé linky, vytvořil jsem také kompletní 

technickou dokumentaci včetně strojních výkresů, schématu zapojení a dalších 

potřebných dokumentů či návodů. Dále jsem vytvářel program, aktivně jsem se 

zúčastnil výroby rozvaděče a některých komponentů, montáže a uvedení linky do 

provozu. Při všech těchto činnostech jsem byl pod dohledem kolegů z firmy Aumeto, 

kteří mi taktéž poskytovali odbornou konzultaci a pomoc.   

6.2 Popis linky a provedených změn 

Základní koncept linky zůstal stejný, došlo pouze k několika drobným 

změnám v konstrukčním provedení a při volbě některých akčních členů. Pro většinu 

konstrukčních součástí byly využity stavebnicové systémy z hliníkových profilů, 

ostatní prvky však bylo potřeba vyrobit. Tuto práci mi dost usnadnilo využití 3D 

tisku. Při vytváření komponentů jsem tudíž nemusel klást takový důraz na 

proveditelnost při případném obrábění, které je navíc poměrně drahé. Díky tomu 

bylo ušetřeno dost času i peněz. Plastové 3D výtisky byly využity u všech držáku pro 

snímače a kamery, dále pro zarážky na jogurty, držáky vedení pro jogurty, čelisti 

k uchycení jogurtů a další. Všechny tyto části byly vytisknuty na 3D tiskárně Prusa 

i3 MK2. Jako materiál byl použit PET, který je možné využít v potravinářském 

prostředí – je odolný vůči chemikáliím, pevný a částečně pružný. Další výhodou (i 

nevýhodou) tohoto materiálu je, že ostatní prvky linky jsou většinou pevnější. Pokud 

by například došlo k nekontrolovanému pohybu robotu směrem do stolu nebo by 

někdo zavadil například o snímač na dopravníku, došlo by pouze k ulomení 
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plastových výtisků, které lze jednoduše a levně nahradit. Na detaily některých 

plastových držáku je možné nahlédnout na Obrázek 25 nebo v příloze 2.  

Na konstrukci došlo pouze k drobné změně kotvících patlí, jinak zůstala 

stejná. Dále došlo k přesunu ovládacího rozvaděče CA11 na stranu blíže k plničce 

z důvodu lepšího přístupu pro obsluhu. Odkládací pruh pro vadné jogurty byl po 

dohodě se zákazníkem nahrazen stolem s pojezdnými kolečky, který je možno za 

pomoci uzávěrek jednoduše zafixovat ke konstrukci. Kompozice linky je zobrazena 

na Obrázek 21, rozmístění snímačů a pneumatických prvků je znázorněno na 

Obrázek 22 a 23. Specifikace použitých součástí se nachází v příloze 3, výkresy 

jednotlivých součástí je možné najít v příloze 2. 

 
Obrázek 21: Kompozice linky  

Tabulka 3: Rozmístění prvků na lince 

Umístění Název Popis 

1 R01 Robot Fanuc M-3iA6S 

2 CA12 Řídící jednotka Fanuc R-30iA Mate open air 

3 T01 Transformátor T0C 3x7053-0046 

4 CA11 Rozvaděč s ovládacími prvky 

5 TP01 Ruční kontrolér Teach Pendant 

6   Konstrukce robotu 

7 M01 Pásový dopravník pro jogurty 

8 M02 Pásový dopravník pro kartony 

9   Válečkový dopravník pro kartony 

10   Stůl pro vadné jogurty 
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6.2.1 Rozmístění snímačů a pneumatických prvků 

 
Obrázek 22: Rozmístění snímačů 

Tabulka 4: Rozmístění snímačů 

Umístění Název Popis 

1 B01 Optoelektronický snímač – posuv kartonů 

2 B02 Optická závora pro snímání kartonu na místě plnění 

3 B03 Optická závora pro snímání plné fronty jogurtů 

4 - 7 B04-07 Optoelektronické snímače pro snímání přítomnosti jogurtů 

8 B08 Tlakový spínač 

9 B09 Optoelektronický snímač, který dává pokyn chodu kartonovačce 

10 - 13 I01-04 Kamerové senzory pro snímání víček jogurtů 
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Obrázek 23: Rozmístění pneumatických prvků 

Tabulka 5: Rozmístění pneumatických prvků 

Umístění Název Popis 

1 - 4 PV01-04 Zarážky jogurtů tvořené kyvnými pohony 

5 - 8 PV05-08 Pneumatická chapadla pro uchycení jogurtů 

9 PV09 Zarážka pro prázdný karton před místem plnění 

10 PV10 Zarážka pro karton v místě plnění 

11 PV11 Pneumatický válec pro posuv plného kartonu k místu paletizace 

12   FRL jednotka s hlavním přívodním ventilem pro vzduchu 

13 Y01-12 Blok solenoidových ventilů 

6.2.2 Úchopový mechanizmus 

Zásadní změnou prošel úchopový mechanismus pro přesun jogurtů, u 

kterého byly pneumatické hlavice se třemi čelistmi nahrazeny hlavicemi se dvěma. 

Konkrétně se jedná o SMC MHS2-32D. Hlavním důvodem bylo umístění jogurtů v 

kartonech těsně vedle sebe. Při použití tříčelisťových hlavic by tedy docházelo 

k poškození jogurtů. Pro přichycení hlavic k robotu byla použita hliníková deska o 

tloušťce 10 mm namísto 15 mm. Postupně byly obměňovány i plastové čelisti pro 

uchycení jogurtu, aby byl zajištěn ideální kompromis mezi pevností čelisti a sílou 

uchycení jogurtů.  
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Obrázek 24: Úchopový mechanizmus s dvojčinnými hlavicemi 

6.2.3 Doprava jogurtů 

Největší komplikací při dopravě jogurtů je řazení jogurtů, při kterém mají 

kelímky tendenci se podlamovat a padat. Vedení, které by tento problém řešilo bylo 

navíc nutné udělat co nejvíce jednoduché a modulární, aby ho bylo možné použít na 

všechny typy kelímků. Při vývoji jsme využili fakt, že mají všechny jogurty stejně 

veliké víčko, a tím i hrdlo jogurtu. Stačilo tedy pouze podepřít okraje víček a problém 

s řazením byl vyřešen. Zde jsme však narazili na další obtíž – výběžek víčka na 

jogurtu, který se zasekával o okraj vedení. Celkový problém jsme vyřešili použitím 

hliníkových L a T profilů v kombinaci s vytisklými plastovými držáky. 

Řazení jogurtů nám dělalo potíže i při konstrukci zarážek, kdy bylo potřeba 

najít kompromis mezi délkou, šířkou a tvarem zarážky společně s rychlostí zavření 

a přiškrcením kyvného pohonu. K vyladění oddělování řady jogurtů byly použity 

celkem čtyři různé tvary zarážek.  

Aby řazení jogurtů fungovalo bezchybně, musí být na dopravníku použitý pás 

s nízkým koeficientem tření. Pás navíc musí mít černou barvu, aby bylo možné 

detekovat špatně nalepená víčka jogurtu a malý poloměr ohybu, abychom zajistili 

hladký přejezd jogurtů ze stávajícího dopravníku na ten náš. Původně jsme chtěli 

zvolit stejný typ pásu, jako je použit na stávajícím dopravníku. Ten má ideální tření 

i malý poloměr ohybu, nevyrábí se však v černé barvě. Nakonec byl použit pás 

Ropanol EM 10/2 s minimálním poloměrem ohybu 20 mm, který sice nemá tak 

dobré vlastnosti, ale pro naše použití se ukázal jako dostačující. 
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Obrázek 25: Detail dopravníku pro jogurty s vedením a zarážkami 

6.2.4 Doprava kartonů 

Aby bylo možné zajistit natočení kartonů, byla pro vedení na kartony použita 

ohnutá nerezová kulatina uchycená do speciálních svěráků. Zarážení prázdných 

kartonů je provedeno natlačením kartonu pneumatickým ventilem na toto vedení. 

Zarážka pro plné kartony je umístěna zespod válečkového dopravníku. Pneumatický 

válec s vedením pro vytlačení plného kartonu k místě paletizace byl z důvodu 

bezpečnosti taktéž schován pod válečkový dopravník a jeho pohyblivé části byly 

zakrytovány.  

 

Obrázek 26: Pásový a válečkový dopravník pro kartony  
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6.2.5 Detekce vadných víček 

Detekce křivě nebo špatně dolepených víček je zajištěna speciálním optickým 

senzorem, fungujícím na principu kamery. Jedná se o senzor Keyence IV-G600MA 

s monochronním CMOS obrazovým snímačem. Kamera má v sobě zabudované 

vstupy pro spuštění snímkování a volbu programu, dále také volitelné výstupy pro 

označení dobrých/špatných produktů (oboje 24VDC). 

Princip detekce je takový, že se víčka jogurtu přesvítí a vůči černému 

podkladu se porovnává současný tvar se vzorovou fotografií. Náhled na nastavení 

nástrojů pro detekci můžeme vidět na Obrázek 27. První z nástrojů detekuje 

natočení víčka podle špičatého výběžku jogurtu (Position Adjustment). Další nástroje 

vypočítávají obsah bílé/černé plochy v malých kruzích (Tool01 – 10: Area). Pokud 

by tedy došlo k nalepení víčka kousek vedle, sníží se obsah černé plochy na jednom 

z nástrojů a jogurt je vyhodnocený jako špatný. Detekce díry v jogurtu je zajištěna 

podobně jako posunutí víčka. Pokud bude obsah černé plochy větší, než je tečka na 

vzorovém obrázku jogurtu, bude jogurt vyhodnocen jako špatný (Tool07: Area). 

Detekování víčka funguje i pokud je výběžek víčka ohnutý. Pokud výběžek zmizí 

úplně, jedná se o jogurt bez víčka a bude vyhodnocen jako špatný.  

 

Obrázek 27: Nástroje pro detekování vadného víčka v programu Keyence IV-Navigator 
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6.2.6 Bezpečnost 

Obecné požadavky na bezpečnost výrobních zařízení jsou dány normami 

ČSN, ISO a dalšími předpisy. Pro bezpečnost strojů se jedná o ČSN EN ISO 13849, 

ČSN EN 62 061 a další. Dále musíme počítat s bezpečností elektrických zařízení (ČSN 

ISO 33 2000, ČSN EN 60 529 a další). Tyto předpisy jsou velmi rozsáhlé a zabývání 

se jimi je nad rámec této práce, proto si rozebereme pouze některé požadavky 

související s provozem průmyslových manipulátorů. Tyto požadavky jsou [1] [5]: 

 Výstrahy, označování, technická dokumentace  

- dle příslušných norem. 

 Napájení   

- nesmí se změnit činnost robotu při změně napětí, 

- stroj se nesmí spustit po předcházející ztrátě napětí, 

- stroj musí být odolný proti krátkodobému přerušení napájení (nesmí dojít 

k poruše, výpadku robotu, neprogramovaných pohybů aj.). 

 Nouzové zastavení  

- musí dojít k přerušení všech pohybů jednotek robotu, 

- nesmí dojít k vyřazení funkcí zabezpečujících bezpečnost provozu, 

- nesmí dojít ke ztrátě programu nahraného v řídicím systému. 

 Blokování koncových poloh 

- zkouší se funkce a spolehlivost mechanismů a systémů, které zabezpečují 

ochranu proti přejetí koncových poloh  

 Zamezení přístupu do pracovního prostoru linky 

- oplocením, 

- elektricky blokovanými dveřmi, 

- použitím optických čidel nebo dveřních bezpečnostních kontaktů. 

 Obsluha linky  

1. Operátor – smí zapínat/vypínat hlavní vypínač rozvaděče a ovládat linku 

v automatickém režimu za pomoci tlačítek na rozvaděči. 

2. Technik údržby – stará se o údržbu robotu, smí ovládat robot a linku i 

v manuálním režimu, avšak mimo pracovní prostor robotu. Tato osoba 

musí být pro danou činnost speciálně proškolena.  
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 Pracovní režimy linky 

1. Automatický režim – robot může pojíždět maximální rychlostí, pracovní 

zóna robotu musí být vyklizena. Všechna ochranná zařízení jsou aktivní. 

2. Manuální režim – pohyb robotu je možné uvolnit a spustit pouze 

z ručního ovládacího přístroje jen se stisknutým souhlasným tlačítkem. 

Dveřní ochranné kontakty nejsou aktivní. Všechny pohyby jsou 

zredukovány na maximální rychlost 250 mm/s.  

  
Zastavení a bezpečnost robotu za nás vyřeší řídící jednotka, která má tyto 

bezpečností prvky napevno vydrátované, případně jsou ošetřeny softwarově nebo 

mechanicky. Zastavení linky při poruše nebo nebezpečí řešíme softwarově my (viz 

kapitola 6.4). Zamezení vstupu do pracovní zóny robotu je zajištěno zakrytováním a 

použitím dveřních kontaktů, které jsou vydrátovány do bezpečnostního okruhu 

řídící jednotky. Pracovní zóna robotu je zobrazena na Obrázek 28. Ochrana vůči 

elektrickému proudu je zajištěna zakrytováním živých částí a ochranným 

pospojením. V neposlední řadě jsou na rozvaděči a dalších částek linky vylepeny 

výstražné štítky (Pozor elektrické zařízení, Nebezpečí poranění rukou atd.). 

 

Obrázek 28: Zobrazení pracovního prostoru robotu společně se souřadným systémem robotu: X – 
směr pohybu dopravníku jogurtů, Y – směr pohybu dopravníku kartonů, Z – směr nahoru 
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6.3 Ovládání linky  

Kompletní ovládání linky v automatickém režimu probíhá za pomoci tlačítek 

na rozvaděči CA11 (Obrázek 29). Za normálních podmínek není vůbec nutné 

přecházet do manuálního režimu robotu, ve kterém je možné ovládat pohyb a 

výstupy robotu, případně upravovat program. To je zajištěno přidáním tlačítka  

Reset programu a funkcí najetí robotu do bezpečné polohy spolu s otevřením čelistí 

(Bezpečná pozice). Pokud by tedy došlo k nekontrolovanému stavu nebo rozlití 

jogurtu, stačí vyklidit prostor a restartovat program. V této kapitole jsou pouze 

stručně popsány ovládací prvky linky. Podrobný návod ovládání pro obsluhu a 

údržbu je vypsán v příloze 4. 

 

 
Obrázek 29: Popis ovládání - rozvaděč CA11 
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 Robot v provozu – robot pracuje v automatickém nebo manuálním režimu. 

 Vyměnit baterie – indikuje pokles napětí na bateriích, které udržují paměť 

programu. Pokud kontrolka svítí i přes reset chyby a programu, je nutné 

baterie vyměnit. 

 Alarm – chybový stav, při indikaci je možné vstoupit do prostoru robotu. 

 Plný stůl – plný stůl na jogurty. 

 Start – start programu. 

 Pozastavit – pozastavení programu. 

 Reset chyby – reset alarmu. 

 Stůl prázdný – podržet, pokud byl vyprázdněn stůl na jogurty. 

 Manuál/Automat – přepínání režimu linky. 

 Volba programu – volba mezi malým, středním a velkým jogurtem. Bezpečná 

pozice je funkce pro najetí do bezpečné pozice s otevřením čelistí – funguje 

pouze s resetem programu. 

 Standartní výroba/Odkládat na stůl – při druhém režimu robot odkládá 

jogurty na stůl, dokud není plný. 

 Reset programu – při podržení resetuje celý cyklus, je tedy nutné vyprázdnit 

karton a vyndat jogurty z prostoru plnění. 

 Dopravník jogurty start/stop – ovládání dopravníku pro jogurty – funguje 

pouze při manuálním režimu. 

 Dopravník kartony start/stop – ovládání dopravníku pro kartony – funguje 

pouze při manuálním režimu. 

 Bezpečnostní stop – stisknout při nebezpečí. 
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6.4 Řízení linky 

Do schématu elektrického zapojení je možné nahlédnout v příloze 1. Jelikož 

se jedná o poměrně jednoduchou aplikaci k řízení, s malým počtem vstupů a 

výstupů, a navíc bez nutnosti navázání na okolní řídící systémy, nemusíme 

k programování linky použít externí PLC. K veškerému řízení linky můžeme použít 

přímo řídící jednotku Fanuc R-30iA Mate open air. Ta nám v základní konfiguraci 

poskytuje 28 digitálních vstupů a 24 výstupů, přičemž je možné využít dalších 8 DI 

a DO umístěných přímo na robotu.  

6.4.1 Způsob programování 

Veškeré programování linky probíhá přes ruční kontrolér Teach Pendant, 

stejně jako ovládání a učení samotného robotu. Linku je možné částečně 

naprogramovat i v softwaru HandlingPRO, jedná se však pouze o simulaci ručního 

kontroléru a ve výsledku to proces programování spíše zpomaluje. K programování 

můžeme použít buď strukturovaný text nebo tzv. KAREL – nižší programovací jazyk 

podobný Pascalu. Co se týče dat, máme k dispozici kromě digitálních vstupů a 

výstupů (DI, DO) také analogy (AI, AO), pomocné flagy (F), registry pro uložení čísel 

(R) a poziční registry pro uložení pozic robotu (PR[i,j]). Namísto funkcí používá 

Fanuc programy – rozlišujeme dva typy [12]: 

1. Pohybové programy  

 v jednu chvíli může být aktivní pouze jeden pohybový program, 

 mezi programy lze přepínat za pomoci instrukce CALL, 

 jsou povoleny všechny dostupné instrukce, 

 instrukce se vykonávají za sebou. 

2. Program běžící v pozadí (Background logic – BG) 

 dokáže částečně nahradit PLC, 

 naráz může běžet celkem 8 BG programů, 

 povoleny jsou pouze základní instrukce větvení, nelze využít 

časovače, pohybové instrukce ani skákání na předešlé řádky (JMP 

LBL), 

 instrukce se vykonávají naráz. 
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 BG program může běžet ve dvou módech: 

o Normální (normal) – doba vykonání programu (scan time) 

je závislá na počtu instrukcí. 

o Vysoká priorita (high) – je zajištěn scan time 8 ms, avšak na 

omezený počet instrukcí. Pouze 1 BG program může běžet 

v režimu s vysokou prioritou. 

V našem případě je použit pouze jeden pohybový program PRESUN_MAIN a 

tři BG programy řídící chod linky. O řízení všech zarážek se stará program 

PRESUN_ZARAZKY a bezpečné zastavení linky zajišťuje PRESUN_BEZP. Jelikož jsou 

BG programy velmi omezené a neumožňují nám použít časovače, bylo nutné tento 

nedostatek obejít. K tomu slouží program PRESUN_TIMER_8MS, který běží v režimu 

s vysokou prioritou. Časovače jsou vytvořeny za pomoci jednoduchých čítačů, 

přičemž máme garantovaný čas jednoho přičtení 8ms. V ostatních programech poté 

pouze porovnáváme hodnotu pomocných registrů. Například pro vytvoření 

zpoždění 1 s (1000 ms) potřebujeme 1000/8 = 125 přičtení. Na kompletní výpis 

programů a všech proměnných je možné nahlédnout v příloze 5. 

6.4.2 Popis algoritmu 

Na začátku programu nejdříve inicializujeme všechny potřebné proměnné, 

přesuneme robot na bezpečnou pozici (PR[99]) a čekáme, než dorazí karton a 

jogurty. Zamezení opětovné inicializace je zajištěno instrukcí LBL[1] – JMP LBL[1]. 

Samotný program je poté rozdělen na 4 části podle skládání jogurtů do jednotlivých 

pozic robotu. POZICE1 – 3 zajišťují umístění jogurtů do kartonu, zatímco část 

programu SPATNY se stará o přesun jogurtů na stůl za předpokladu, že byl 

detekován špatný jogurt nebo byl zvolen režim Nestandartní výroba. Na lince máme 

celkem 19 základních pozic (1 na dopravníku pro jogurty, 3 na dopravníku pro 

kartony a 15 na stole) a k tomu dalších 23 pozic, které se nacházejí nad těmi 

základními. Jednotlivé rozdělení pozic a pozičních registrů je zobrazeno na Obrázek 

30. Potom, co dorazí všechny 4 jogurty se otevřou zarážky a spustí se časovač R[10], 

který udává čas dojezdu jogurtů na pozici pro přesun (PR[1]). Mezitím dojde 

k detekci víček jogurtů – pokud jsou všechny v pořádku, je možné opět otevřít 

zarážky a provézt přesun do kartonu. Pokud ne, dojde ke skoku na SPATNY a 
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přesunu špatných jogurtů na stůl. Opětovné otevření zarážek pro jogurty je možné, 

teprve až dojde k uchopení konkrétních jogurtů (F[5]=ON). Když je přesunuto všech 

12 jogurtů do kartonu, aktivuje se proměnná F[20] a dochází k postupnému otevření 

všech zarážek pro karton v PRESUN_ZARAZKY. Poté program opět skočí na první 

pozici a za podmínky, že je přítomný prázdný karton, začíná vše od znovu.   

Pokud dojde k zastavení linky bezpečnostním tlačítkem, tlačítkem Pozastavit 

nebo otevřením dveří na lince, dojde i k okamžitému zastavení plničky, 

kartonovačky, dopravníku pro jogurty a kartony. Stávající dopravník pro jogurty je 

zastaven až cca 1,5 s po zastavení linky, protože plnička při zastavení ještě 

dokončuje cyklus a potřebuje vysunout jogurty na jedoucí dopravník. Při opětovném 

zapnutí automatického režimu tlačítkem Start, je z důvodu bezpečnosti nutné 

zapnout plničku manuálně. 

K zastavení linky může dojít i při detekování plné fronty jogurtů. Při tomto 

stavu dojde pouze k zastavení plničky a stávajícího dopravníku, robot při tom 

pokračuje ve své operaci. Po tom, co je fronta vyprázdněna, je možné opět spustit 

dopravník tlačítkem Start a následně i plničku. Linka se zastaví také, pokud dojde 

k zaplnění stolu. Před opětovným zapnutí linky je v tomto případě nutné vyklidit 

stůl a podržet tlačítko Stůl prázdný. 

 

Obrázek 30: Rozdělení pozic na lince – číslo odpovídá hodnotě pozičního registru 
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6.5 Průběh montáže 

Celkový vývoj, stavba a programování linky probíhaly v prostorách firmy 

Aumeto, u zákazníka tedy stačilo linku pouze sestavit a uvézt do provozu. To v sobě 

navíc obsahovalo úpravu stávajícího dopravníku, ukotvení všech prvků, přidělání 

krycích plastů, které předtím nebyly namontovány, přesunutí kartonovačky a 

vyladění programu na reálném provozu. Pro montáž linky nám byl poskytnut časový 

interval tří dnů, přičemž již čtvrtý den od nás byla požadována výroba jogurtů 

z jednoho tanku (cca 20 palet), pátý den ze dvou tanků a šestý ze tří.  

V prvním dnu montáže byly všechny prvky ukotveny na svém místě, na 

konstrukci byl pověšen robot a začalo se s přiděláváním krytů a taháním kabelů. 

V průběhu druhého dne došlo k natahání všech kabelů a přidělání zbylých krytů. 

V nočních hodinách již byla linka přivedena pod napětí.  

 

Obrázek 31: Stav linky na konci druhého dne montáže 

Třetí den bylo provedeno přepozicování všech registrů a začal se testovat 

program. Spolu s tím došlo k dotahání a zapojení zbylých kabelů, přemístění 

kartonovačky a upravení vedení pro kartony. Čtvrtý den ráno nám bylo pro 

testování poskytnuto několik řad jogurtů naplněných vodou. Při testování bylo 

nutné kompletně přepsat část programu pro zarážky na jogurty a upravit některé 

časovače. Cca ve 12 hodin byla linka připravena k první zkušební výrobě. Celkový 

čas výroby byl s krátkými přestávkami přibližně 6 hodin. Během provozu byl zjištěn 
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problém v konstrukci zarážek pro jogurty. Při nahromadění více jogurtů v řadě 

docházelo k občasnému propuštění dvou jogurtů místo jednoho nebo k přimáčknutí 

jogurtu na vedení. To bylo částečně vyladěno změnou časovače a přiškrcením 

kyvných pohonů. Rozsáhlejší změny v programu byly kvůli časové náročnosti 

provedeny až po výrobě. Společně s tím byly navrženy a vytisknuty nové, kratší 

zarážky pro jogurty. Pátý den již linka fungovala téměř bezchybně. Vypozorovali 

jsme pouze občasné přejetí prázdného kartonu společně s plným. Problém však 

nastal u samotné výroby jogurtů, kdy došlo k rozladění tavících hlav plničky. Výroba 

se proto protáhla až do nočních hodin. Po ukončení výroby byla ještě přesunuta 

optická závora pro snímání kartonu na místě plnění, a to na úplný kraj pásového 

dopravníku. Dále byly přidány dvě tlačítka pro pozastavení linky a optoelektronický 

snímač pro snímání dojezdu kartonu k místu posunu. Tím se vyřešil problém 

s občasným přejezdem prázdného kartonu a částečně se ošetřil posuv plného 

kartonu. Šestý den byla proškolena obsluha a údržba a po krátkém pozorování byla 

montáž ukončena.  

 

Obrázek 32: Konec třetího dne – pohled na linku při jejím testování a ladění 
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6.6 Vyhodnocení stávajícího stavu 

V současné době probíhá výroba při konstantním výkonu plničky cca 6200 

jogurtů za hodinu. Při testování linky jsme dosáhli až na výkon sahající k 7000 

jogurtů za hodinu, docházelo při tom však k vysoké zmetkovitosti. Z důvodu 

poměrně častého výskytu nedolepení víček jogurtů, které nejsme schopni kamerou 

detekovat, a občasného výjezdu shozeného jogurtu z plničky probíhá za plničkou 

kontrola jogurtů jedním z pracovníků, kamery jsou zatím vypnuté. Perioda přesunu 

jogurtů je nyní zpomalena na 6,5s/karton. Při zapnutí kamer a zkrácení času čekání 

na jogurt se perioda zkrátí na cca 5,2-5,4s, což by odpovídalo výkonu plničky 8000 

jogurtů za hodinu. Po renovaci plničky by tedy mohlo dojít ke zrušení hmatové 

kontroly za plničkou a přenést vyřazování špatných jogurtů na kamery a náhodnou 

prohlídku při skládání kartonů na paletu.  

 

Obrázek 33: Pohled na skutečný stav linky  
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7 ZA VE R 

Cílem této práce bylo navrhnout technické řešení, které by zefektivnilo 

výrobu na lince pro jogurty. Nejslabším článkem linky je přesun jogurtů 

z dopravníku do kartonů, který je v současném stavu prováděn ručně dvěma 

pracovníky. Jako vhodným řešením se tedy jeví využití průmyslového manipulátoru, 

který je rychlý, neúnavný a velmi přesný. 

První část byla věnována teoretickému popisu průmyslových manipulátorů. 

Manipulační zařízení byly rozčleněny podle způsobu řízení a konstrukce. Poté byly 

vypsány nejdůležitější hlediska pro posuzování průmyslových robotů. Na základě 

těchto informací byly stanoveny konkrétní požadavky pro výběr manipulátoru, 

podle nichž byl vybrán nejvhodnější typ pro danou situaci. Konkrétně se jedná o 

delta robot FANUC M-3iA/6S s paralelní kinematikou.  

Druhá část práce se věnovala návrhu konceptu linky. Nejprve byly rozebrány 

všechny problémy související s návrhem a následně bylo stanoveno jejich možné 

řešení. Toto řešení bylo rozšířeno o výkresy úchopového mechanizmu, konstrukci 

pro zavěšení robotu a akční členy, které by měly zajistit funkčnost a plynulý chod 

linky.  

Poslední část se věnovala již skutečnému návrhu a konstrukci robotické 

linky. Na začátku byly vylíčeny provedené změny a problémy, vzniklé v průběhu 

vývoje. Poté došlo k popsání všech částí linky, byl rozebrán způsob detekování 

špatných víček jogurtů a obecná bezpečnost při návrhu robotické linky. Tím byl 

uzavřen konstrukční návrh. Následoval popis ovládání a řízení celé linky. Po 

stručném seznámení se s ovládáním byl popsán způsob programování robotů Fanuc 

a výsledný algoritmus pro přesun jogurtů do kartonu. Nakonec byl vylíčen průběh 

montáže a vyhodnocen stávající stav linky.  

V současné době je linka ve stavu pozorování při probíhající výrobě. Dochází 

k sepisování opotřebení komponentů a chování linky, co se týče spolehlivosti a 

nutnosti zásahu obsluhy. Tento stav bude probíhat ještě přibližně měsíc nebo do 

doby výskytu zásadního problému. Poté proběhne analýza výsledků a případná 

úprava linky.  
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Prozatím je výkon plničky ustálen na 6200 jogurtů za hodinu. Jedná se tedy o 

přibližně stejný výkon, jako před využitím průmyslového manipulátoru. Došlo však 

ke snížení výskytu pozastavení linky z důvodu poklesu výkonu pracovníků a 

zároveň k ušetření jedné pracovní pozice.  

Do budoucna by mělo dojít k navýšení výkonu až na 8000 jogurtů za hodinu 

a zrušení dalšího pracovního místa. To však bude možné pouze, pokud bude 

dostatečně vyladěna plnička jogurtů. V ideálním případě, kdy bude plnička fungovat 

s vysokou spolehlivostí a jen s náhodným výskytem nedolepených jogurtů, by bylo 

možné linku rozšířit o automatickou paletizaci a výrobu tím ještě více zefektivnit.   
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