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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování 

příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce 

zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně posloupností činností a hrubého 

nástinu použitých komponent a jejich rozvržení. Další kapitola již specifikuje konkrétní roboty 

a komponenty. Tím spolu s řešením bezpečnosti a ergonomie je upřesněno rozvržení celého 

pracoviště. Vše je zakončeno vytvořením simulačního modelu v programu Siemens 

Tecnomatix Process Simulate, kde je celá operace svařování simulována. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with design of a robotized workplace for welding truss structures. 

First, the target construction that the work focuses on is shown. Then the functions of the entire 

workplace are designed, including the procedures for activities and the gross displacement of 

the used components and their layout. The next chapter itemize specific robots and components. 

This, along with the solution of safety and ergonomics, makes the layout of the entire workplace 

more precise. Everything is completed by creating a simulation model in Siemens Tecnomatix 

Process Simulate, where all the welding operations are simulated. 
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1 ÚVOD 

Cílem této práce je vytvoření robotizovaného pracoviště určené ke svařování a manipulaci 

příhradových (trubkových) konstrukcí. Vzhledem k povaze zadání není předem určený takt – 

čas na cyklus, proto cílem práce není dosažení určitého času, ale nalezení optimálního řešení. 

Ovšem již nyní lze říct, že optimálnost výsledného řešení bude pouze subjektivně posouditelná, 

jelikož pro svou specifičnost není k dispozici porovnání s obdobným případem. 

 

V úvodu je čtenář seznámen s aktuálními informacemi o svařování v ochranné atmosféře a 

možnostech robotizace svařování. Kapitola je zaměřena na tento druh svařování, konkrétně 

na svařování v aktivní ochranné atmosféře, jelikož je tato metoda použita při tvorbě výsledného 

produktu – svařované příhradové konstrukce. Představen je také simulační program Process 

Simulate, a to především jeho prvky použité ve finální simulaci. 

V části Postupný návrh řešení je představena celková myšlenka činnosti konkrétního 

pracoviště. Popsáno je zde, co je polotovarem a co je výsledkem. Rozebrány zde jsou jednotlivé 

prvky pracoviště a poté se zabývá volbou vhodného rozvržení. Také je zde zachyceno, jaké 

úkony obsluhy a jaké úkony robotů jsou v pracovišti uvažovány. Z této kapitoly vychází další 

tvorba pracoviště a následná simulace. 

Kapitola Příprava simulačního modelu se zaobírá detailnější volbou vybraných 

komponent a zařízení. Představeny zde jsou všechny důležité prvky, jejich typ a důvod jejich 

volby. Následně je pomocí vybraného rozvržení buňky v předchozí kapitole vyřešena 

bezpečnost a ergonomie pracoviště.  

Části buňky, které je třeba detailněji konfigurovat, nebo jsou vyráběny, jsou rozebrány 

v kapitole Návrh konkrétních koncových efektorů a přípravků. Jedná se hlavně o výběr 

uchopovacího zařízení pro manipulaci a koncepční návrh pracovního stolu, jenž je středobodem 

celého pracoviště. 

Následuje simulace v programu Process Simulate zachycena v kapitole Vytvoření 

programu v Process Simulate. Aplikovány zde jsou všechna vyřešené problematiky 

předchozích kapitol, které jsou přeneseny do modelu. V tomto modelu je poté vytvořena 

simulace kompletního automatizovaného procesu. 

Na závěr je celá práce zhodnocena. Uveden je zde výsledný čas simulace spolu 

s vymezením, čím simulace začíná a čím končí.  Poté následuje posouzení pracoviště z různých 

hledisek.   
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2 MOTIVACE 

Automatizace pomocí průmyslových robotů je dynamicky se rozvíjející oblast. Omezení, která 

pracoviště se dají robotizovat již v dnešní době prakticky neexistují, limitující je pouze finanční 

nákladnost a návratnost investice. Hlavním iniciátorem takovéto automatizace je automobilový 

průmysl. Důvodem je požadavek na vysokou výrobnost, přesnost a bezchybnost produktů. [1,2] 

Tyto vlastnosti jsou hlavní výhody nasazení automatizace. Další předností je snížení 

nároků na lidské zdroje. Nejedná se ovšem o úplnou eliminaci lidské práce. Robot nemůže 

vykonávat veškeré činnosti jako člověk (rozvoj umělé inteligence nyní neuvažujme), jde spíše 

o výše jmenované výhody v kombinaci s usnadněním fyzicky náročných nebo stereotypních 

prací. V současné chvíli robotizace v Evropě dokonce vytváří pracovní místa. [1,2] 

Primární výhody vedou tedy k lepší konkurenceschopnosti vůči podnikům 

využívajících levnou pracovní sílu. Zlepšuje se také ochrana lidského zdraví. Snižování 

nehodovosti a nemocnosti zaměstnanců je již dlouho jedním z hlavních cílů velkých firem.  

Z tohoto důvodu se jedná se o jedinou možnost Evropy konkurovat asijskému nebo americkému 

trhu. [1,2] 

Tato práce pojednává o názorné ukázce automatizace procesu. Manuálně náročná práce 

svářeče, kde se vyskytují nejen zdravotní rizika je nahrazena roboty. Další činnosti potřebné 

pro chod pracoviště již nevyžadují žádnou kvalifikaci, proto obsluhou může být jakýkoliv 

dělník. Dělník se poté pohybuje pouze v čistém prostředí, kde je zvýšená bezpečnost práce.  
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3 MAG SVAŘOVÁNÍ  

MAG (z němčiny Metal Aktiv Gas) svařování, je svařování v ochraně aktivního plynu tavící se 

elektrodou. Aktivním ochranným plynem je buďto CO2 nebo v současnosti stále více používané 

vícesložkové směsné plyny se základním plynem argonem. [3] 

Svařovací zařízení pro metodu MAG lze použít i pro metodu MIG (z němčiny Metal 

Inert Gas) – svařování v ochraně inertního plynu. V případě monofunkčního zařízení nebo i pro 

metodu WIG (z němčiny Wolfram Inert Gas) – svařování v ochraně inertního plynu netavící se 

elektrodou a ruční svařování obalenou elektrodou v případě multifunkčního zařízení. [3] 

 

Základní komponenty pro svařování metodou MIG/MAG: [3] 

- zdroj svařovacího proudu s řídicí jednotkou 

- podavač drátové elektrody 

- svařovací hořák 

- multifunkční kabel hořáku s rychlospojkou 

- uzemňovací kabel se svorkou 

- zásobník ochranného plynu s redukčním ventilem 

Doplňkové komponenty: [3] 

- chladící jednotka pro chlazení hořáku a svařovacího kabelu 

- mezipodavač drátové elektrody pro svařování na velké vzdálenosti od zdroje 

- řídicí jednotku vybavenou regulací a kontrolou parametrů svařování v reálném čase 

- atd. 

 

Obr. 1) Základní schéma svařování metodou MIG/MAG [3] 
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3.1 Robotické svařování  

Automatizovaná svařovací pracoviště se rozdělují podle použité metody svařování a 

komplikovanosti svarů. Jednoduché bodové svary lze řešit jednoúčelovým strojem 

s manipulátorem, kdežto obloukové svařování již vyžaduje určitý stupeň robotizace. [4] 

Robotizace svařování, mimo jiné výhody zmiňované v kapitole Motivace, nahrazuje 

činnost kvalifikovaného svářeče, jenž je nedostatkovým zbožím na trhu práce. Tyto pracoviště 

jsou navržena tak, aby práce obsluhy spočívala pouze v doplňování materiálu, vyjímání 

výrobků, údržbě a všeobecnému dozoru. Obsluha může být tedy jakýkoliv dělník bez 

požadavků na kvalifikace. Dále lze automatizovat i některé činnosti prováděné obsluhou, záleží 

pouze na požadavcích zákazníka. [4] 

3.1.1 Svařovací balíky 

Pro robotizaci procesu lze využít robotických balíků. Tyto balíky většinou obsahují robota 

vhodného pro svařování včetně všech svařovacích periferií. Ukázkou může být balík výrobce 

KUKA s názvem ready2_arc. Svařovací robot je vybírán velikostně podle aplikace, dále je 

obsažena svářečka, podavač drátu, svařovací hořák a veškeré potřebné kabely a adaptéry. 

Příslušenství lze doplnit čistící stanicí pro čištění hořáku a zastřihování drátu. [5] 

Toto řešení ovšem řeší jenom hardwarovou problematiku svařování. Zákazník si musí 

sám navrhnout a vytvořit buňku, kde robotický balík využije. Jedná se tedy spíše jen 

o zjednodušení tvorby této buňky. 

3.1.2 Svařovací buňky 

Kromě svařovacích balíků lze zakoupit i celé zařízení pro svařování. Tyto robotické svařovací 

buňky se nabízejí jako jednotlivé stroje nebo jako univerzální standardizované modulární sady. 

Malé modulární buňky jsou finančně dostupné i pro malé firmy. Na rozdíl od balíků, buňky 

umožňují po montáži okamžité nasazení, není zde třeba řešit problémy spojené s návrhem 

pracoviště.  [6] 

Výrobců těchto buněk je celá řada z důvodu narůstajícího zájmu o toto řešení. Ukázkou 

tohoto řešení může být modulární buňka výrobce ABB s označením FlexArc. Zařízení lze lehce 

naprogramovat a tím jednoduše měnit výrobu. Buňky lze osadit až čtyřmi roboty, u největších 

buněk lze svařovat několik metrů velké a až 1000 kg těžké výrobky. [6] 

 

Obr. 2) Svařovací buňka FlexArc [6] 
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4 PROCESS SIMULATE 

Process Simulate je program společnosti Siemens. Patří do skupiny programů Tecnomatix, 

které umožňují řešení výroby, v tomto případě z hlediska ověřování procesů a jejich 

podrobného zpracování. Program umožňuje vytvářet návrhy, analýzy, simulace a optimalizace 

výrobních procesů – rozsahem od nejmenších buněk, až po celé výrobní haly. [7] 

V této diplomové práci je vytvořena simulace v režimu Standard Mode. Tento mód je 

určen pro simulaci samostatných procesů, kde jsou obsaženy všechny prvky simulace. Jeho 

posloupnost je pevně dána sekvenčním diagramem. Na rozdíl od tohoto módu je Line 

Simulation Mode určen k simulování výrobních linek a dalších aplikací, kde se vyskytuje 

relativně nekonečný proud výrobků či materiálu. Objekty do simulace vchází a poté i vychází, 

program pracuje jen s jejich výskyty. 

4.1 Definování kinematiky 

Základem pro simulaci robotických pracovišť je samotná definice robota. Importovaný model 

se pouze skládá ze součástí. Ty je třeba pomocí editoru kinematiky, spolu s definováním os, 

limitů pohybů, rychlostí a zrychlení nadefinovat. Kinematika je doplněna o frames, které tvoří 

jednotlivé souřadnicové systémy. Po splnění těchto požadavků lze s modelem robota již 

pohybovat jako s reálným strojem. Editor kinematiky se užívá nejen u robotů, ale u všech 

zařízení a strojů, kde vyžadujeme simulaci pohybu některých částí.  

 

Obr. 3) Definice kinematiky robota 
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4.2 Tvoření operací 

Simulace v Standard Mode je tvořena operacemi. Operace se řadí v sekvenčním editoru 

do vzájemných posloupností nebo souběžností. Sekvenčním editorem se poté řídí celý program, 

každá operace má svou pozici na časové ose. Tím je dosaženo přehlednosti a jednoduchosti 

z hlediska časové posloupnosti.  

Operace se skládají z bodů, mezi nimiž, nebo na nich se konají určité činnosti. Každý 

takovýto bod má svou pozici v prostoru a své natočení souřadnicového systému. Při pohybu 

robota mezi body dochází k splývání souřadnicového systému nástroje robota a bodu – tím je 

také jasně definována pozice robota (nástroje) po dosažení tohoto bodu. 

Operací program nabízí vícero, obsaženy jsou jak simulační operace robotů, nástrojů, 

zařízení a objektů, tak i jejich pohyby. Umožněny jsou i komplikovanější úkony, jako lepení a 

svařování, kdy se robot pohybuje po prostorové křivce. Tyto křivky jsou tvořeny z bodů, 

počtem dle nastaveného rozlišení, mezi kterými se robot pohybuje lineárně nebo po kružnici. 

Takovéto generování je v simulaci využito a v kapitole Vytvoření programu v PS podrobněji 

popsáno. 

 

Obr. 4) Ukázka vrstvení v sekvenčním editoru 

 

Obr. 5) Ukázka generování bodů pro operaci kontinuálního svařování 

4.3 Události v simulaci 

Události jsou činnosti připojitelné k operacím v sekvenčním editoru. Pomocí nich lze během 

simulace především zobrazovat/skrývat objekty a připojovat/odpojovat objekty. Dále lze 

definovat pomocí událostí změny pohledů, pozastavovat simulaci, simulovat činnost člověka 

nebo aktivovat signály. Zobrazování/skrývání je v práci využito v okamžicích, kdy je třeba 

naznačit například zpracování součásti – polotovar je skryt a zobrazen je opracovaný výrobek. 

Připojování je využito při pohybech součásti, která je již přivařena a pohybuje se zároveň 

s celým svařencem. 
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5 POSTUPNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Cílem práce je navrhnout robotické pracoviště, které by sloužilo ke svařování příhradových 

konstrukcí s různou délkou, případně s různým uspořádáním. Tato práce zachycuje výrobu 

jedné konkrétní ocelové konstrukce s uskupením viditelném na obrázku 6) s délkou 2860 mm. 

Takováto konstrukce by kupříkladu našla využití při stavbě robustních stánků, pódií, či 

výškových dominant. 

 

Obr. 6) Příhradová konstrukce délky 2860 mm 

5.1 Parametry ukázkové konstrukce 

Základní parametry ukázkové konstrukce jsou zachyceny na obrázku 7). Jedná se o čtvercový 

profil s rozměry 300 x 300 mm. Mezi podélnými trubkami, jsou navařeny trubkové vzpěry 

kolmo na okrajích a pod úhlem 45° vevnitř. 

 

Obr. 7) Parametry konstrukce 
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Ukázková délka 2860 mm je pro navrhované pracoviště zároveň maximální délkou svařitelné 

konstrukce. Výslednou konstrukci v tomto provedení lze délkově upravovat pomocí kratších 

podélných trubek a regulace počtu vnitřních šikmých vzpěr, přičemž by jedna ubraná vzpěra 

znamenala zkrácení celé konstrukce o 325 mm.  

 

Obr. 8) Parametry podélných trubek 

5.1.1 Vzpěry 

Navařování vzpěr je hlavní činností navrhovaného pracoviště. Polotovar rovné vzpěry je 

ocelová trubka měřící 270 mm a vážící 240 g. Polotovar šikmé vzpěry měří 400 mm a váží 

355 g. Průměry a tloušťky obou vzpěr jsou totožné – 3 mm. 

Oba typy vzpěr jsou na koncích zpracované do přesných rozměrů, s tvarovým vybráním, 

aby mohly přesně dolehnout na podélné trubky. Toto zpracování probíhá v obráběcím zařízení 

obsaženém v pracovišti, do kterého jsou polotovary zakládány manipulačním robotem 

ze zásobníku a poté ze zařízení vyjímány a přesouvány ke svaření. 

 

Obr. 9) Parametry vzpěr 
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5.1.2 Spojování konstrukcí 

Dlouhé trubky, na které jsou navařovány spojovací vzpěry, mají speciální zakončení z důvodů 

spojitelnosti kompletních konstrukcí. Spojování probíhá pomocí spojovacích čepů, které jsou 

nasunuty do vnitřního prostoru a následně jsou zajištěny kolíkem. Kolík je pak zajištěn 

závlačkou nebo maticí. Spoj mezi konstrukcemi může být navíc jištěn pojistným lankem. [8] 

 

Obr. 10) Parametry spojovací části 

 

Obr. 11) Spojovací čep a kolík [8] 

5.1.3 Svařování konstrukce 

Svary jsou u příhradových konstrukcí, především jako je tato, komplikované. Při použití pevně 

umístěného robota a stacionárního uchycení svařence nelze svařovacím hořákem dosáhnout 

kompletního svaru. Tento problém vede k potřebě použití pracovního stolu umožňujícího 

natáčení svařence. Natočení není ovšem možné, aniž by se svařování přerušilo a svařovací robot 

odjel hořákem mimo oblast konstrukce. Svary každé strany vzpěr jsou tedy dva – polovina 

obvodu z vnější strany konstrukce a polovina obvodu z vnitřního prostoru konstrukce. 

Při svařování hrozí tepelné deformace, vlivem nerovnoměrného oteplování od svarů. 

Kvalita výsledného výrobku by mohla být ovlivněna – špatně umístěné navařované vzpěry, 

posunuté svary a podobně. Tyto problémy nelze v simulacích uvažovat, pouze je možné zvolit 

vhodný postup a rychlosti svařování podle odhadu konstruktéra a svářecího technologa. Tento 

technolog také bude korigovat proces svařování poté, co by vznikla reálná robotická buňka, než 

se započne s normálním provozem. Jedná se především o rychlosti svařování a korekci 

souřadnic. Je také potřeba počítat, že po vyjmutí hotového výrobku bude potřeba svařenec 

narovnat, což v tomto případě pracoviště bude prováděno externě.  



 

26 

 

5.2 Činnost pracoviště 

5.2.1 Z hlediska pracovníka 

Myšlenkou celého pracoviště je časová a s tím i spjatá finanční úspora, zvýšení kvality výrobku, 

ale i redukce práce obsluhy. Vývojový diagram zachycuje navrženou činnost obsluhy bez 

uvažování údržbových prací a havarijních zásahů. Obsluha se tedy bude starat pouze 

o zakládání podélných trubek do přípravků na pracovním stole, vyjímání hotových výrobků a 

doplňování zásobníků s navařovanými vzpěrami. 

Prvotní kontrola stavu zásobníku je důležitá pro dosažení bezobslužného běhu 

programu. Pokud by bylo potřeba doplnit zásobník během procesu navařování vzpěr, musel by 

být program přerušen, dokud by obsluha zásobník nedoplnila. Problém by mohl nastat 

například pokud by bylo svařování optimalizováno s ohledem na tepelné deformace (korekce 

jednotlivých lokací svarů), pokračování programu by mohlo probíhat chybně, jelikož by 

svařenec chladl a deformoval se jinak, než by se předpokládalo. 

 

Obr. 12) Vývojový diagram činnosti obsluhy 
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5.2.2 Z hlediska automatické činnosti 

Následující vývojový diagram zachycuje návrh automatické činnosti svařování obsaženou 

v předchozím diagramu pod bodem Běh programu. Jedná se o plně automatickou činnost 

řízenou programem. Přerušení by mělo nastat pouze v případě dokončení programu, poruchy 

některé součásti pracoviště nebo při aktivaci nouzového STOP tlačítka. Jednotlivé kroky jsou 

detailně popsány či znázorněny v kapitole Vytvoření programu v Process Simulate, kde jsou 

vztaženy již k hotovému programu. 

 

Obr. 13) Vývojový diagram automatické činnosti 

5.3 Hrubá představa pracoviště 

Základem celého pracoviště je svařovací robot, přizpůsobený pro svařování v ochranné 

atmosféře (MAG). Tyto roboty mají buďto dutá ramena, nebo jsou vybaveny speciálními 

přírubami pro uchycení svařovací hlavice a přívodních kabelů. V případě potřeby jsou roboty 

vybaveny zvýšenou ochranu. Kromě samotného robota je ke svařování potřeba svařovací hořák 

s kolizní ochranou, svářečka, podavač drátu, zásobník drátu, tlakové lahve s pracovním plynem 

a čistící stanice.  

Svařencem bude manipulovat pracovní stůl. V případě pevné pozice svařovacího robota 

bude tento stůl vybaven pojezdem svařované konstrukce. Pokud svařovací robot bude umístěn 

na externí ose, pojezd bude potřeba na jedné straně skrze délkovou variabilitu konstrukce. 

Dalším potřebným pohybem, zajišťovaný pracovním stolem je rotace celé konstrukce určená 

k umožnění svařování z vnitřní strany. 
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Robot, který se bude starat o manipulaci s navařovanými vzpěrami bude zvolen buďto 

portálového provedení, nebo na externí ose v případě zaručení dostatečné manévrovatelnosti. 

Externí osa je potřebná vzhledem k počtu a rozsahu obsluhovaných zařízení a lokalit. Tento 

robot bude vybaven uchopovacím efektorem. 

Další zařízení budou zásobníky trubek s podavačem a obráběcí zařízení pro opracování 

těchto trubek. V rámci zabezpečení pracoviště budou stroje oploceny ploty z neprůhledného 

materiálu, hotový výrobek bude vyjímán skrze roletové dveře.  

5.4 Varianty rozvržení 

5.4.1 Varianta 1 

První variantou je rozvržení se svařovacím robotem na externí ose, portálovým manipulačním 

robotem a pracovním stolem s nastavitelnou délkou uchycené konstrukce. Portálový 

manipulační robot by teoreticky mohl uspořit místo a tím i zmenšit celkovou velikost buňky. 

Problémem je velikost portálu a dosah. Portálové roboty oplývají pouze malým dosahem, 

v případě montáže běžného robota na vyrobený portál se sice eliminuje tento problém, ale 

samotné sloupy portálu jsou mohutné z důvodu nosnosti hmotnosti robotů a tím zabírají 

ušetřené místo. Je třeba také uvažovat z hlediska bezpečnosti fakt, že vyšší nebezpečná místa 

je třeba chránit vyššími zábranami nebo je umisťovat dále od těchto míst. Další nevýhodou je 

zdlouhavé programování svařovacího robota s posuvem – pokud by různé konstrukce měly 

různé rozteče mezi svary, musel by být každý svar programován zvlášť. Výhodou tohoto 

rozvržení je možnost kratšího a jednoduššího pracovního stolu. [9] 

 

Obr. 14) Varianta 1 
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5.4.2 Varianta 2 

Další variantou se nabízí rozvržení pevným umístěním svařovacího robota, portálovým 

manipulačním robotem a pracovním stolem s posuvem celého svařence. Konstrukce 

pracovního stolu je v tomto případě výrazně komplikovanější, je ale umožněno využití pevně 

umístěného svařovacího robota. Při svařování by svařovací robot mohl opakovat jen malé 

množství naučených svarů, posuv by zajišťoval samotný stůl. Přesto problémy spojené 

s portálovou koncepcí zmíněné v předchozí variantě vedou k další variantě. 

 

Obr. 15) Varianta 2 
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5.4.3 Varianta 3 

Poslední z navržených řešení je rozvržení s manipulačním robotem s externí osou umístěnou 

na zemi. V této variantě připadá v úvahu pouze využití pracovního stolu s posuvem celého 

svařence a svařovacího robota pevně umístěného. Pracovní stůl musí být dostatečně dlouhý, 

aby výsledný svařenec mohl být posunut mimo působení manipulačního robotu, a tak být 

přístupný pro obsluhu. Svařovací robot by mohl sice mohl být vybaven posuvem, ale jednalo 

by se o naprosto zbytečný prvek vzhledem k tomu, že manipulační robot spolu s pracovním 

stolem jsou uzpůsobeny tak, aby se mohlo svařovat jen v jedné lokalitě. 

Této variantě se bude práce nadále věnovat. 

 

Obr. 16) Varianta 3  
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6 PŘÍPRAVA SIMULAČNÍHO MODELU 

6.1 Výběr manipulačního robota 

Manipulační robot ve výsledném rozvržení plní funkci podavače polotovaru vzpěr 

ze zásobníků, které jsou umístěny podélně s pracovním stolem. Výstupy ze zásobníků jsou tedy 

orientované kolmo na pracovní stůl. Polotovary robot přesouvá do obráběcího zařízení 

umístěného naproti pracovního stolu, kde dojde k opracování. Z obráběcího zařízení se již 

zpracovaná vzpěra přesouvá k samotnému svařenci, kde je přesně umístěna a připravena 

pro přivaření. Robot vzpěru drží do chvíle, než se dokončí první svar, poté vzpěru pouští a 

opakuje cyklus. 

Hlavním kritériem výběru manipulačního robota je počet os a nosnost. Obsluha několika 

různě rozmístěných zařízení vede k volbě šestiosého robota. Potřebná nosnost je dána zatížením 

v podobě pneumatického chapadla a přepravovaných trubek.  

Robot byl vybrán z portfolia šestiosých robotů výrobce KUKA, produktové řady 

AGILUS. Tyto roboty se vyznačují možností s určitými úpravami nasazení v jakémkoliv 

prostředí, minimální potřebou údržby, vysokou rychlostí a přesností opakování a prostorovou 

úsporností. Robot lze montovat do jakékoliv pozice a má integrované přívody energií. Volen 

byl model KR 10 R1100 s maximálním dosahem 1101 mm a celkovým jmenovitým zatížením 

5 kg. [10] 

 

Obr. 17) Manipulační robot KUKA KR10 R1100 sixx 
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6.1.1 Pojezd manipulačního robota 

Manipulace mezi několika zařízeními znamená pro robota potřebu pohybovat se dále, než je 

samotný dosah. K tomu jsou určené lineární jednotky, což jsou v podstatě externí lineární osy 

robota. Výrobce KUKA pro své roboty nabízí různé varianty, od nejmenších určené pro roboty 

AGILUS s nosností do 10 kg až po největší roboty s nosností až 600 kg. Použit je první zmíněný 

produkt – KL 100. [11] 

Tato lineární jednotka s nosností 100 kg umožňuje pohyb rychlostí až 2,5 m·s-1 

s přesností opakování ±0,02 mm. Stejně jako většinu robotů výrobce KUKA, lze jednotku 

montovat ve všech polohách, v tomto případě je montáž provedena na podlahu. [11] 

Délka zvolené jednotky je 3405 mm, přičemž užitný pojezd je 2710 mm. Během 

navrhování je třeba také brát v úvahu prostor potřebný kolem jednotky, který výrobce definuje 

v katalogu. Jedná se především o prostor na obou koncích pro energetický řetěz. [11] 

 

Obr. 18) Požadované prostory pro montáž a provoz [11] 

Vzhledem k rozměrům a dosahu robota bylo potřeba mezi pojezd lineární jednotky a 

podstavu robota vložit podstavec. Opět se jedná o normalizovanou součást výrobce KUKA, 

která je nabízená s různou výškou. V tomto případě je použit podstavec s výškou 200 mm. 

 

Obr. 19) Manipulační robot na lineární jednotce KUKA KL100 
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6.2 Výběr svařovacího robotu 

Pro svařovací operace je volen šestiosý robot taktéž od výrobce KUKA z produktové řady 

CYBERTECH ARC nano. Tyto roboty jsou optimalizovány pro dráhové operace – tj. svařování 

v ochranné atmosféře, lepení a další. Nabízejí přesnost opakování 0,04 mm při zachování 

vysoké rychlosti. Odlišnost vůči mateřské řadě CYBERTECH je v provedení posledního prvku, 

který je v případě ARC dutý. Takto lze svařovací hořák montovat přímo na robota bez nutnosti 

dalších, často prostorově rozměrných přírub. Označení nano vypovídá o menších rozměrech 

robota ve srovnání se zmiňovanou mateřskou řadou a menšími dosahy. [12] 

Konkrétním výrobkem je robot s označením KR 8 R1620 arc HW s nosností 8 kg a 

maximálním dosahem 1621 mm. Tento robot se od varianty KR 8 R1620 také kromě dutého 

koncového prvku liší stavbou jednotlivých částí robota. Robot je, stejně jako robot manipulační, 

umístěný na podstavci, jehož výška je 400 mm. [12] 

 

Obr. 20) Svařovací robot KUKA KR 8 R1620 arc HW 
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6.3 Zásobníky 

Zařízení vybráno u podávání polotovarů trubek bylo vybráno od výrobce KBH CZ s označením 

ZM300 a ZM500. Jejich podávací zásobník je určený pro rotační díly, trubky a dráty různých 

délek v základu až do průměru 30 mm. ZM300 je určen pro délky 50 ÷ 300 mm, ZM500 pro 

150 ÷ 500 mm. Délka polotovarů v konkrétním případě je u polotovaru navařované rovné 

vzpěry 270 mm, čemuž odpovídá menší ze zásobníků. Polotovar navařované šikmé vzpěry měří 

400 mm a využívá většího z obou zásobníků. [13,14] 

Zásobník je určen jako zásobník a podavač polotovaru k automatickým strojům a 

linkám. Transport dílu je zajištěn ocelovými transportními zuby. V případech, kdy nesmí dojít 

k poškození povrchu transportovaného dílu, zuby jsou obloženy technickým plastem. Pokud je 

zařízení určeno do provozu, kde je potřeba redukovat hluk, zásobník může být uložen do boxu, 

jehož stěny jsou vyloženy tlumící hmotou. [13,14] 

 

Obr. 21) Nákres podávacího zásobníku výrobce KBH CZ [13] 

 

Obr. 22) Ilustrace podávacích zásobníku řady ZM [14] 
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6.4 Bezpečnost a ergonomie 

6.4.1 Nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události na pracovišti 

Rizika, u kterých je možnost vzniku při běžném provozu zachycuje tabulka 1. Jedná se 

o bezporuchový provoz, kdy obsluha pouze zakládá podélné tyče, nebo vyjímá hotový výrobek. 

Při poruše, nebo při potřebě údržby některého ze strojů se již počítá se vstupem obsluhy i 

do jiných prostorů. Vznikají tak další rizika, která jsou zachycena v tabulce 2. [15] 

Tab 1)  Druhy nebezpečí na pracovišti za běžného provozu [15] 

Druh nebezpečí Zdroj podle normy Zdroj na pracovišti Možné následky 

Mechanická Hranaté části Většina prvků 

pracoviště 

Naražení 

 Opatření: Výstražné značení nebezpečných míst na pracovišti 

 Přiblížení 

pohybujících se 

prvků v pevné části 

Posuv pracovního stolu Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Neumožnění pohybu zařízení s přítomnou obsluhou, bezpečnostní 

 ploty 

 Padající předměty Manipulované součásti 

robotem, upnuté trubky 

Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Návrh upínání s minimalizovaným rizikem, neumožnění manipulace 

 robotem s přítomnou obsluhou 

 Kinetická energie Pohybující se roboty 

nebo pracovní stůl 

Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Neumožnění pohybu zařízení s přítomnou obsluhou, bezpečnostní 

 ploty 

 Pohyblivost 

strojního zařízení 

Pohybující se roboty 

nebo pracovní stůl 

Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Neumožnění pohybu zařízení s přítomnou obsluhou, bezpečnostní 

 ploty 

 Ostré hrany Pracovní stůl Pořezání nebo 

oddělení 

 Opatření: Minimalizace těchto míst při návrhu stolu, jejich znepřístupnění 

Elektrická Oblouk Svařovací hořák Popálení, požár, 

vystříknutí 

roztavených 

částic 

 Opatření: Neumožnění spuštění procesu sváření s přítomnou obsluhou 

 Zkrat Elektrická zařízení Popálení, požár 

 Opatření: Použití bezpečných elektrických zařízení a jejich revize 

 Tepelné záření Svařovací hořák Popálení, požár 

 Opatření: Neumožnění spuštění procesu sváření s přítomnou obsluhou 
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Tepelná Předměty nebo 

materiály s vysokou 

nebo nízkou teplotou 

Svařenec zahřátý 

svařováním 

Popálení 

 Opatření: Volba vhodných pracovních pomůcek obsluhy 

Záření Optická záření, 

včetně laseru 

Oblouk během 

svařování 

Poškození zraku a 

kůže 

 Opatření: Neumožnění spuštění procesu sváření s přítomnou obsluhou, 

 neprůhledné bezpečnostní ploty 

Ergonomická Přístup Rozložení pracoviště Nepohodlí 

 Opatření: Dodržení minimálního rozměrů průchodů při návrhu 

 Námaha Zakládání trubek, 

vyjímání výrobku 

Nepohodlí, únava 

 Opatření: Dodržení vhodné výšky zakládání při návrhu stolu 

Tab 2)  Druhy nebezpečí na pracovišti za poruchy nebo při údržbě [15] 

Druh nebezpečí Zdroj podle normy Zdroj na pracovišti Možné následky 

Mechanická Hranaté části Většina prvků 

pracoviště 

Naražení 

 Opatření: Výstražné značení nebezpečných míst na pracovišti 

 Přiblížení 

pohybujících se prvků 

v pevné části 

Posuv pracovního stolu Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Neumožnění pohybu zařízení s přítomnou obsluhou, bezpečnostní 

 ploty 

 Padající předměty Manipulované součásti 

robotem, upnuté trubky 

Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Návrh upínání s minimalizovaným rizikem, neumožnění manipulace 

 robotem s přítomnou obsluhou 

 Kinetická energie Pohybující se roboty 

nebo pracovní stůl 

Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Neumožnění pohybu zařízení s přítomnou obsluhou, bezpečnostní 

 ploty 

 Pohyblivost strojního 

zařízení 

Pohybující se roboty 

nebo pracovní stůl 

Stlačení, střih, 

naražení 

 Opatření: Neumožnění pohybu zařízení s přítomnou obsluhou, bezpečnostní 

 ploty 

 Ostré hrany Pracovní stůl Pořezání nebo 

oddělení 

 Opatření: Minimalizace těchto míst při návrhu stolu, jejich znepřístupnění 

Elektrická Zkrat Elektrická zařízení Popálení, požár 

 Opatření: Použití bezpečných elektrických zařízení a jejich revize 
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Tepelná Předměty nebo 

materiály s vysokou 

nebo nízkou teplotou 

Svařenec zahřátý 

svařováním 

Popálení 

 Opatření: Volba vhodných pracovních pomůcek obsluhy 

Ergonomická Přístup Rozložení pracoviště Nepohodlí 

 Opatření: Dodržení minimálního rozměrů průchodů při návrhu 

 Poloha těla Obsluha svářečky Nepohodlí 

 Opatření: Volba vhodného umístění zařízení 

 Viditelnost Umístění svářečky Nepohodlí 

 Opatření: Volba vhodného umístění zařízení 

6.4.2 Bezpečnostní oplocení 

Vzhledem k povaze rizika, hrozícího při kontaktu s pohyblivými částmi pracoviště, je třeba tyto 

rizika klasifikovat jako velké. Hodnoty bezpečných vzdáleností k zamezení přístupu horními 

končetinami jsou pro tento druh rizika uvedeny v tabulce. Vyhodnoceny byly zdroje nebezpečí 

v podobě pracovního stolu, manipulačního robotu s chapadlem a svařovacího robotu. Během 

svařování navíc vzniká oslnění způsobené elektrickým obloukem, které je třeba eliminovat 

vhodným stíněním. [9, 15] 

Tab 3)  Dosah přes ochranné konstrukce – Velké riziko [9] 

Výška 

nebezpečného 

prostoru a 

[mm] 

Výška ochranné konstrukce b [mm] 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 

Vodorovná bezpečná vzdálenost k nebezpečnému prostoru c [mm] 

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

2200 600 600 500 500 400 350 250 0 0 

2000 1100 900 700 600 500 350 0 0 0 

1800 1100 1000 900 900 600 0 0 0 0 

1600 1300 100 900 900 500 0 0 0 0 

1400 1300 100 900 800 100 0 0 0 0 

1200 1400 100 900 500 0 0 0 0 0 

1000 1400 100 900 300 0 0 0 0 0 

800 1300 900 600 0 0 0 0 0 0 

600 1200 500 0 0 0 0 0 0 0 

400 1200 300 0 0 0 0 0 0 0 

200 1100 200 0 0 0 0 0 0 0 

0 1100 200 0 0 0 0 0 0 0 
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Bezpečnostní ploty byly zvoleny výrobce Axelent, produktové řady FlexiGuard. Sloupky 

50x50 mm s výškou 2300 mm jsou určeny pro panely s výškou 2200 mm, 100 mm je mezera 

od země. Použity jsou panely takto vysoké s různou šířkou. Výplň je volena z neprůhledného 

plastu. Mezery mezi sekcemi zakrývá speciální kovová krycí lišta. Plot je plně modulární, 

sloupky jsou připevněny k zemi, poté panely montovány mezi sloupky. [16] 

 

Obr. 23) Sloupek s panelem 

6.4.3 Bezpečnostní dveře 

Dveře jsou voleny od stejného výrobce jako bezpečnostní oplocení. Použity jsou dveře se šířkou 

700 mm – jednokřídlé na pantech. Zamykání a bezpečnost zajišťuje zámek řady X-Lock, který 

dovoluje otevření nebo zavření pouze z vnější strany, z vnitřní strany je umožněno pouze 

otevření, a to za všech situací. Náhodnému spuštění stroje je navíc zabráněno možností zajistit 

otevřené dveře visacím zámkem. [16] 

 

Obr. 24) Zámek X-Lock výrobce Axelent [16] 
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6.4.4 Roletové dveře 

Pro vstup obsluhy do prostoru určeného k zakládání tyčí a vyjímání hotového výrobku jsou 

zvoleny roletové dveře výrobce Assa Abloy. Vybrán je model RP2000 s šířkou průchodu 

3000 mm a výškou 2400 mm. Jedná se o dveře s rychlým cyklem (5 cyklů za minutu) a 

integrovanou elektronikou. [17] 

Bezpečnost obsluhy zajišťuje opona v podobě hliníkových lišt a bezpečnostní senzory. 

Světelná závora hlídá přítomnost objektů pod roletou, doplňkově lze dveře vybavit i snímáním 

přiblížení obsluhy. Montáž lze provést i blízko strojů díky odolnosti vůči přímému tlaku. [17] 

  

Obr. 25) Roletové dveře Assa Abloy RP2000 [17] 

6.4.5 Průchody pro obsluhu 

V pracovišti jsou 3 místa, kde se může pohybovat obsluha. Prostor na zakládání tyčí, vyjímání 

hotového svařence a údržbu svařovacího robotu, prostor na obsluhu a údržbu svařovacích 

periferií a prostor pro údržbu zásobníků a obráběcího zařízení. První zmiňovaný prostor je z 

důvodu vyjímání rozměrného svařence velký, kontrolovat je potřeba pouze výšku průchodu 

tvořeného roletovými dveřmi. Výška ve zbývajících prostorách není čímkoliv omezena. 

U dalších prostorů je snaha minimalizovat nevyužitý prostor a tím i celou buňku, proto je 

v některých místech poskytnut pouze minimální prostor pro průchod podle normy 

ČSN EN 547-1+A1. V tabulce jsou zaneseny relevantní antropometrické údaje lidského těla. 

[18] 

Tab 4)  Antropometrické údaje z evropských šetření [18] 

Označení Popis Hodnota [mm] 

a1 Šířka loket-loket P95 545 

a1 Šířka loket-loket P99 576 

b1 Hloubka těla P95 342 

h1 Tělesná výška P95 1881 

h1 Tělesná výška P99 1944 
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Otvor pro vodorovný pohyb vpřed ve vzpřímené poloze [18] 

𝐴 = ℎ1(𝑃95 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑃99) + 𝑥 

𝐵 = 𝑎1(𝑃95 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝑃99) + 𝑦 

A…výška otvoru 

B…šířka otvoru 

h1...tělesná výška 

a1…šířka loket-loket 

y…přídavek na šířce 

 

Přídavek na výšce x byl zvolen ze základního přídavku na pohyb těla 50 mm a přídavku na 

pracovní obuv 40 mm. Percentil byl vybrán P95. 

𝐴 = 1881 + 50 + 40 = 1971 𝑚𝑚 

Přídavek na šířce y byl zvolen ze základní přídavku na pohyb těla 50 mm a přídavku na pracovní 

oděv 20 mm. Percentil byl vybrán P95.  

𝐵 = 545 + 50 + 20 = 615 𝑚𝑚 

 

Otvor pro vodorovný bočný pohyb ve vzpřímené poloze [18] 

𝐵 = 𝑏1(𝑃95) + 𝑦 

B…šířka otvoru 

b1…hloubka těla 

y…přídavek na šířce 

 

Přídavek na šířce y byl opět zvolen ze základní přídavku na pohyb těla 50 mm a přídavku na 

pracovní oděv 20 mm.  

𝐵 = 342 + 50 + 20 = 412 𝑚𝑚 

 

Obr. 26) Zaznačené průchody 
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6.5 Výsledné rozvržení 

 

Obr. 27) Výsledné rozvržení  
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7 NÁVRH KONKRÉTNÍCH KONCOVÝCH EFEKTORŮ 

A PŘÍPRAVKŮ 

7.1 Uchopovací efektor manipulačního robotu 

Konvenční uchopovací efektory se rozdělují podle způsobu činnosti do dvou hlavních skupin – 

pneumatické a elektrické. Pneumatické jsou velmi jednoduché. Umožňují stav ve dvou pozicích 

(otevřeno-zavřeno), jednoduše se implementují, rychlost a zdvih lze manuálně regulovat a mají 

dobrý poměr velikosti vzhledem k vyvinuté síle. Na rozdíl od nich, elektrické se vyznačují 

možností přesné regulace polohy, síly i rychlosti. Vyžadují ovšem komplikovanější řízení, jsou 

rozměrnější a jsou závislé na nepřetržitém přívodu elektrické energie. [19] 

Činnost chapadla manipulačního robotu je vzhledem k účelu jasná. Chapadlo 

se s otevřenými čelistmi přiblíží k manipulované trubce, sevře trubku do čelistí, přesune na jiné 

místo a opět otevře čelisti, čímž trubku uvolní. Není zapotřebí přesné polohování čelistí, ani 

řízení síly. Z těchto důvodů je zvoleno pneumatické ovládání. 

Chapadlo je voleno od výrobce Schunk z produktové řady PGF. Tato řada obsahuje 

univerzální pneumatická paralelní chapadla. Vyznačující se dlouhým zdvihem čelistí a velkými 

uchopovacími silami. Požadovanému zdvihu odpovídá model PGF 64, který má zdvih na jednu 

čelist 11,5 mm a uchopovací sílu 360 N. Montážní poloha pro prsty chapadla je ze shora. [20] 

Prsty chapadla jsou vyrobeny z technického plastu – polyamidu.  Jsou vytvarovány tak, 

aby mohly uchopovat trubky s vnějším průměrem od 6 do 24 mm. Pokryta je takto rozměrová 

variabilita navařovaných vzpěr různých konstrukcí. 

 

Obr. 28) Rozměry chapadla (stav zavřeno vlevo, stav rozevřeno vpravo) 
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7.1.1 Analýza sil působících na uchopený předmět 

Koeficient tření mezi přepravovanou ocelovou trubkou a prsty chapadla je 0,3. Pro výpočty je 

uvažována nejhmotnější přepravovaná součást – polotovar šikmé navařované vzpěry 

s hmotností 355 gramů. Kontrolní zrychlení robota je voleno 20 m·s-2, kontrolní lineární 

rychlost 2 m·s-1. Pro výpočet dostředivých sil je voleno rameno působení síly jako maximální 

rozsah robota plus vzdálenost uchopovacího bodu od příruby robota – tj. 1230 mm. 

Třecí síla [21] 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑛 ∗ 𝑓 ∗
cos ∝

2
 

𝐹𝑡 = 360 ∗ 0,3 ∗
cos 22°

2
 

𝐹𝑡 = 50,07 𝑁 

 

Fn [N] – přítlačná (normálová) síla čelistí 

f [-] – koeficient tření 

α [°] – úhel V vybrání 

 

Vnější síla – tíha předmětu [21] 

𝐹𝑔 = 𝑚 ∗ 𝑔 

𝐹𝑔 = 0,36 ∗ 9,81 

𝐹𝑔 = 3,53 𝑁 

 

m [kg] – hmotnost předmětu 

g [m·s-2] – tíhové zrychlení 

 

 

Setrvačná síla vodorovného pohybu [21] 

𝐹𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑥 

𝐹𝑥 = 0,36 ∗ 20 

𝐹𝑥 = 7,2 𝑁 

 

ax [m·s-2] – příslušné zrychlení ve vodorovném směru  

 

Setrvačná síla svislého pohybu [21] 

𝐹𝑧 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑧 − 𝐹𝑔 ∗ (𝑠𝑔𝑛 𝑎𝑧 ∗ 𝑠𝑔𝑛 𝑣𝑧) 

 

- pohyb dolů:  

𝐹𝑧 = 0,36 ∗ 20 − 2,74 ∗ (𝑠𝑔𝑛 20 ∗ (−𝑠𝑔𝑛 2)) 

𝐹𝑧 = 9,94 𝑁 
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- pohyb nahoru 

𝐹𝑧 = 0,36 ∗ 20 − 2,74 ∗ (𝑠𝑔𝑛 20 ∗ 𝑠𝑔𝑛 2) 

𝐹𝑧 = 4,46 𝑁 

 

 az [m·s-2] – zrychlení ve svislém směru 

 sgn az = (-) pro zpomalení, (+) pro zrychlení 

 sgn vz = (-) pro pohyb dolů, (+) pro pohyb nahoru 

 

Dostředivá síla rotačního pohybu [21] 

𝐹𝑑 = 𝑚 ∗
𝑣2

𝑟
  

𝐹𝑑 = 0,36 ∗
22

1,23
 

𝐹𝑑 = 1,17 𝑁 

 

v [m·s-1] – obvodová rychlost 

r [m] – poloměr otáčení 

ω [rad·s-1] 

 

Při posuzování výpočtů je porovnávána třecí síla se silami působící na manipulovaný předmět. 

Z výpočtů lze prohlásit, že síla chapadla značně překračuje potřebné síly pro manipulaci 

s předmětem. Je tomu tak, jelikož zařízení bylo vybráno pro svůj zdvih ze sortimentu 

univerzálních chapadel. Síla takového chapadla by při skutečné aplikaci byla omezena 

například redukčním ventilem. 

 

Obr. 29) Chapadlo Schunk PGF 64 s přírubou  
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7.2 Svařovací hořák 

Svařovací hořák byl volen od výrobce Fronius z produktové řady Robacta. I přes snahu 

dosáhnou nejnižší možnou dobu cyklu, pohyby svařovacího robota k dosažení míst svarů 

převažují nad dobou svařování. Není tedy potřeba volit vodou chlazený hořák, dostačuje 

plynem chlazený. Podle tabulky orientačních hodnot parametrů svařování odpovídá pro danou 

aplikaci hodnota svařovacího proudu 130/170 A. Volený plynem chlazený hořák Robacta 

MTG 2500 umožňuje v atmosféře CO2 svařovat proudem 250 A, v atmosféře ze směsi založené 

na argonu 200 A při 60 % časovém vytížení. Jedná se o nejslabší plynem chlazený hořák určený 

pro tento typ svařování pomocí robota. Mimo jiné vlastnosti hořák oplývá nadstandardně 

dlouhým tělem (356 mm) a zahnutím konce hořáku pod úhlem 45°, jenž usnadní některé 

komplikované svary. [22] 

Tab 5)  Orientační hodnoty parametrů svařování pro metodu MAG na ocel [3] 

Typ svaru Tloušťka 

plechu 

Průměr 

elektrody 

Výkon 

navaření 

Rychlost 

posuvu 

drátu 

Svařovací 

proud 

Rychlost 

svařování 

 mm mm kg·h-1 m·min-1 A cm·min-1 

koutový 

svar 

2 0,6 1,2 8,4 70 40 

2 0,8 1,6 6,8 110 53 

3 0,8 1,9 8,3 130 32 

3 1,0 2,4 7,0 170 40 

4 1,0 2,7 8,2 190 28 

5 1,2 3,9 7,8 260 26 

6 1,2 3,9 7,8 260 20 

6 1,2 4,8 9,5 300 22 

8 1,2 4,8 9,5 300 14 

 

 

Obr. 30) Hořák Fronius Robacta MTG 2500 
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7.3 Koncept pracovního stolu 

Pracovní stůl v pracovišti musí zajišťovat podélný pohyb svařence s nastavitelnou vzdáleností 

mezi upínacími prvky. Tímto je umožněno svařování různě dlouhých výrobků, posun na lokace 

jednotlivých svarů a přesun hotového výrobku do místa odebrání obsluhou. Dále pak pracovní 

stůl musí obstarávat rotaci svařence kolem podélné osy. Tento pohyb je potřeba jak pro 

umožnění přístupu ke všem stranám svařence, ale i k usnadnění svařování svarů z vnitřní strany. 

Na obrázku 31) je znázorněno přiblížení hořáku ke svarům, přičemž svařovací robot v tomto 

pohledu je umístěn na pravé straně od svařence. 

 

Obr. 31) Znázornění přístupu hořáku ke svarům 

Pojezd a natáčení je řešeno pouze koncepčně. Komponenty a jejich rozmístění byly vybrány 

s určitou představou funkčnosti a ohledem na parametry. V dalším konstrukčním řešení by 

mohlo tedy dojít k určitým odlišnostem.  

7.3.1 Upínací přípravek 

Obsluha bude zakládat podélné trubky do přípravku, který se skládá z uchycovací desky a 

upínacích prvků. Tento přípravek je uchycen na otočném stole a je výměnný, čímž je umožněna 

rozměrová variabilita svařovaných konstrukcí. Deska má po stranách vybrání, která redukují 

omezení pohybu svařovacího robotu.  

Upínací prvky jsou řešeny tak, že při zakládání je po odjištění šroubu páčkou horní část 

odklopena. Poté je na dolní část položena trubka. Její správná pozice spolu s radiálním i 

axiálním zajištěním je obstarána středícím trnem přišroubovaným k této části upínky. Další 

axiální zajištění přidává po přiklopení horní část upínky a dotažení jistícího šroubu.  

 

Obr. 32) Upínací prvek 
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Základní parametry upínacího prvku jsou znázorněny na obrázku 33). Prvek je připevněn 

šrouby na uchycovací desku pomocí 4 šroubů. Všechny prvky jsou orientovány tak, aby při 

určitém natočení směřovaly všechny středící trny jedním směrem. Tím je dosaženo, že obsluha 

může všechny trubky volně položit a až poté je může zajistit, není třeba jednotlivého zakládání. 

Tato zakládací poloha spolu s kompletním přípravkem je zachycena na obrázku 34). 

 

Obr. 33) Rozměry upínacího prvku 

 

Obr. 34) Kompletní zakládací přípravek 
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7.3.2 Koncept natáčení 

Zakládací přípravek je šrouby připevněn k otočnému stolu výrobce Weiss s označením 

TC 120G. Tento otočný stůl zajišťuje zmiňované natáčení svařence. Přesnost polohování 

otočného stolu je ±45“, přičemž se stůl může nacházet až v 20 různých polohách. Během 

svařování je využito 8 těchto poloh – 4 strany pro svařování vnějších částí svaru + 4 natočení 

o 135° pro svařování vnitřních částí svaru. [23] 

 

Obr. 35) Otočný stůl Weiss TC 120G 

7.3.3 Koncept pojezdu 

Pro lineární posuv svařence je využita lineární osa výrobce KUKA s označením KL100. Jedná 

se sice o externí osu robotů řady AGILUS (viz kapitola 6.1.1), ale pro tuto aplikaci jde o vhodný 

produkt. Navíc je zde využito ovládání pomocí řídicího systému manipulačního robota. Toto 

zařízení dostačuje jak přesností opakování polohování ±0,02 mm, tak nosností 100 kg. Délka 

je modulární po 500 mm blocích plus základ, osaditelná až 4 pojezdovými prvky. Pracovního 

stolu využívá osu s dvěma pojezdovými prvky délky 6850, přičemž využitelný rozsah pojezdu 

je 6155 mm. [11] 

 

Obr. 36) Lineární osa KUKA KL100 
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7.3.4 Výsledek konceptu 

Spojením zvolených prvků byl vytvořen pracovní stůl, který bude použitý v následných 

simulacích. Návrh vycházel z předpokladu kvalitně seřízeného svařovacího procesu 

s minimálním rozstřikem materiálu či strusky od hořáku během svařování. Pokud by během 

procesu docházelo k zanášení prostoru lineárního vedení těmito nečistotami, musel by stůl být 

vybaven krytováním. 

 

Obr. 37) Výsledný pracovní stůl 
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8 VYTVOŘENÍ PROGRAMU V PROCESS SIMULATE 

8.1 Model pracoviště 

Model pracoviště je tvořen modely v ISO standardizovaném 3D datovém formátu JT (Jupiter 

Tessellation). Jedná se o otevřený standard pro vizualizaci vyvinutý firmou Siemens PLM 

Software. Data modelů jsou „odlehčena“ – důraz je kladen na kompaktnost, informace a 

metadata. [24] 

Modely robotů a lineárních jednotek byly staženy z podkladového centra KUKA. 

Modelům byly pouze přiřazeny parametry rychlostí a zrychlení podle katalogu. Další zařízení 

a nástroje byly buďto také staženy ze stránek jejich výrobců nebo byly zjednodušeně 

vymodelovány. Obrázek 38) zachycuje finální model, ve které byl tvořen simulační program. 

Ploty jsou zde pro přehlednost znázorněny bez neprůhledných výplní, taktéž rolovací vrata. 

 

Obr. 38) Finální model pracoviště v Process Simulate  
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8.2 Posloupnost programu 

V kapitole 5.2.2 byl nastíněn postup, podle kterého bude probíhat vytváření svařence. Tento 

návrh byl převeden v programu Process Simulate do podoby programu. Na obrázku 38) je 

znázorněn tento program s rozlišením jednotlivých robotů/zařízení. Jednotlivé kroky jsou dále 

rozebrány. 

 

Obr. 39) Vývojový diagram programu 
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8.3 Hlavní kroky programu 

Inicializace 

Při spuštění programu se nejprve pracoviště nachystá do základních pozic. Program sice končí 

tím, že se roboty i zařízení (kromě pracovního stolu) navrátí do těchto pozic, inicializace ovšem 

zajišťuje, že tomu tak opravu bude. Pokryto je takto situace, kdy předchozí program skončil 

například poruchou nebo jinou neočekávanou událostí, případně změny provedené mimo 

program. Zmíněný pracovní stůl je výjimkou. Jeho HOME pozice je definována pro první svar, 

nikoli pro vyjímání výrobku obsluhou. Proto v ideálním případě krok inicializace znamená 

pouze přesun založených trubek ke svařování. Před HOME pozici svařovacího robota je 

vloženo navíc čištění hořáku. 

END pozice 

Jak je zmíněno u inicializace, dříve, než je program ukončen, roboty i zařízení se navrátí 

do původních (HOME) pozic, pracovní stůl do END pozice. Roboty mají prioritu, aby bylo 

zabráněno kolizím se zařízením nebo svařencem. Tyto pozice jsou voleny tak, aby bylo 

pracoviště v maximální míře přístupné jak obsluze, tak pracovníkům případě údržby nebo 

opravy. 

 

Obr. 40) Inicializace a END pozice 
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Přesun polotovaru 

Přesun polotovaru se skládá z odebrání polotovaru ze zásobníku a jeho založení do obráběcího 

zařízení. Manipulační robot odebírá ze zásobníku polotovar vzpěry podle aktuální potřeby. 

Nejprve se navařují 4 kolmé vzpěry, poté šikmé, přičemž šikmé se střídají se sklonem vzhledem 

k podélným trubkám. 

 

Obr. 41) Zachycení odebrání trubky ze zásobníku 
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Zpracování polotovaru 

Zpracování polotovaru vzpěry probíhá v obráběcím zařízení. Robot založí polotovar, počká, 

než je zpracování hotovo nebo než dostane signál od svařovacího robota, že je připraven. Poté 

je opracovaná vzpěra vyjmutá ze zařízení a přesouvá se ke svařenci. Návrh tohoto zařízení není 

součástí této práce, proto čas potřebný k opracování je vymezen dle odhadu. Volen je 

dostatečně dlouhý, tak aby bylo pravděpodobné, že reálný čas bude kratší a nedošlo tak 

k narušení posloupnosti programu. 

 

Obr. 42) Zachycení založení polotovaru do obráběcího zařízení 
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Přiložení trubky ke svařování 

Manipulační robot po odebrání opracované trubky dojede ke svařenci. Lokace umístění záleží 

na typu vzpěry, případně u šikmých vzpěr na pořadí (střídání sklonu). Opracovaná trubka má 

na koncích tvarové vybrání, které umožňuje přesné dosednutí na podélné trubky. Z tohoto 

důvodu se manipulační robot s trubkou přibližuje s částečným natočením. Poté, co je dosažena 

hladina umístění, dojde k otočení do správné polohy a tím i k dosednutí ploch na sebe. Trubka 

je chapadlem puštěna až v okamžiku, kdy je dokončen první svar. 

 

Obr. 43) Zachycení natočení při přikládání šikmých vzpěr 

Opakování manipulace 

Po dokončení prvního svaru manipulační robot uvolní chapadlo a dojde k rozhodnutí. 

V případě, že následuje další vzpěra, vykoná robot opět přesun polotovaru ze zásobníku 

do obráběcího zařízení. Pokud se jednalo o poslední vzpěru, robot pouze přejde do HOME 

pozice. 

 

Obr. 44) Zaznačení tras a lokalit operací 
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Svary 

Dráha svarů je generována nástrojem Continuous Process Generator – ArcContinuousMfg. 

Takto bylo na každý svar vygenerováno 20÷25 bodů s definovanou polohou a natočením 

souřadnicového systému. Tyto body jsou vázány k modelu navařovaných vzpěr – svařovací 

robot teoreticky svařuje tam, kam se tyto vzpěry umístí. Pracovní stůl je pokaždé nastaven tak, 

aby všechny body byly přístupné hořáku a zároveň nedocházelo ke kolizím se svařencem nebo 

stolem. 

 

Obr. 45) Zachycení průběhu prvního svaru rovné vzpěry 

 

Obr. 46) Zachycení průběhu třetího svaru šikmé vzpěry z vnitřní strany 
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8.4 Základní pozice robotů a zařízení 

Svařovací robot – HOME pozice 

- pozice, kdy robot nepřekáží žádnému zařízení a je přístupný pro obsluhu z prostoru 

zakládání 

Manipulační robot – HOME pozice 

- pozice, kdy robot nepřekáží žádnému zařízení, na lineární jednotce se nachází vedle 

zásobníků a je přístupný pro obsluhu z prostoru manipulace trubek. 

Pracovní stůl – HOME a END pozice 

- v pozici HOME je pracovní stůl se založenými trubkami v prostoru robotů připraven na 

první svařování 

- v pozici END je pracovní stůl připravený na zakládání trubek obsluhou, nebo na 

vyjímání hotové konstrukce v prostoru roletových dveří 

Roletové dveře – OPEN a CLOSE pozice 

- v pozici OPEN se dveře nachází pouze v situaci, kdy buňka nepracuje a je připravena 

pro vstup obsluhy 

- pokud během programu nejsou dveře ve stavu CLOSE, dojde k zastavení programu, 

případně vyhlášení havarijního stavu 
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9 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Vytvořený simulační program má délku 2075 sekund (téměř 35 minut). Ze simulace lze také 

určit, že každé zkrácení výsledné konstrukce o jednu šikmou vzpěru (viz kapitola 5.1) zkrátí 

celkový čas simulace o 221 sekund.  

Čas je počítán od zavření rolovacích dveří obsluhou až po jejich otevření. Tento čas 

však není úplný. Pro zjištění kompletního času na výrobu jedné konstrukce by bylo potřeba znát 

časy na zakládání, doplňování zásobníků a další nezbytné úkony prováděné obsluhou. 

Hodnocení z hlediska rozvržení pracoviště záleží na požadavcích případného zákazníka. 

Pracoviště je navrženo co nejjednodušší a co nejmenší. V potaz ale nebyly brány žádné omezení 

prostoru, kde se pracoviště má nacházet – žádné stěny, žádné sloupy a podobně, pouze podlaha. 

S takovýmto komfortem při návrhu se lze setkat snad jen při budování nové haly, v jiných 

případech by musel být model přizpůsoben okolním podmínkám. 

Z časového hlediska je program navržen tak, aby co nejvíce odpovídal realitě. Zároveň 

bylo třeba počítat s časovými změnami během optimalizace svařování a u míst, kde se zatím 

pracuje s neurčitými nebo neúplnými daty. Program je proto stavěn tak, aby tyto změny 

nenarušovaly časovou posloupnost.  

Z hlediska kvality výsledného produktu by tímto způsobem svařování sice bylo 

dosaženo kvalitnějšího výrobku než při ruční výrobě, ale svary z vnitřní strany by i přes 

robotizaci procesu nebyly dokonalé. Pohyby hořáku byly v programu často upravovány tak, 

aby nedocházelo ke kolizím se svařencem. Není tak dosaženo úplně plynulého pohybu, během 

svařování dochází kromě posuvu i k natáčení hořáku. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byl návrh pracoviště s průmyslovými roboty pro svařování a 

manipulaci příhradových konstrukcí.  

Nejprve byla vybrána konstrukce, jejíž tvorba bude simulována. Zvolena byla rozměry 

největší, kterou by bylo možné na navrhovaném pracovišti vytvořit, a to z důvodů vytyčení 

parametrů celého pracoviště. Poté byla vytvořena hrubá představa pracoviště, z které vznikla 

posloupnost prováděných činností a výčet potřebných zařízení. Tyto zařízení byla poskládána 

do různých rozvržení, přičemž byla vybrána nejlepší varianta, která se dále v práci rozvíjí.  

Následovala volba nebo návrh konkrétních zařízení. Výsledné pracoviště je tvořeno 

manipulačním robotem na lineární ose, pevně umístěného svařovacího robota, pracovního stolu 

umožňujícího posuv i rotaci svařence, zásobníků, obráběcího zařízení a svařovacích periferií. 

Bezpečnost zajišťují bezpečnostní ploty s normálními i rolovacími dveřmi. Tento model 

pracoviště byl přenesen do programu Process Simulate, kde pomocí něj vznikl simulační 

program.  

V práci bylo tedy dosaženo všech zadaných cílů. 

 

Výsledkem celé práce je tedy navržené pracoviště a simulační program. Tyto výstupy by byly 

základem pro případnou další etapu, a to vytvoření reálného pracoviště. Simulační program by 

byl aplikován v podobě řídícího programu do jednotlivých robotů a zařízení a poté by 

následovaly optimalizace. Nejdůležitější optimalizací by byl svařovací proces. Hodnoty 

rychlostí svařování byly nastaveny podle tabulek, tudíž slouží pouze jako odrazový můstek 

svařovacího technologa, který by reálný svařovací proces nastavil do optimálních hodnot. Další 

optimalizační změny závisí pouze na úplnosti a správnosti simulačního programu, případně na 

změnách během realizace. 

Lze tedy prohlásit, že kvalita a vypovídající hodnota simulace závisí na praktických 

znalostech simulanta, úplnosti informací a na kvalitě odvedené práce. 
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