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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. 

Věnuje se návrhu rozmístění dílčích komponent a vyhodnocení nejlepší varianty pomocí 

multikriteriálního hodnocení. Detailně je věnována pozornost koncovým efektorům 

průmyslových robotů a montážnímu pracovišti, kde probíhají dokončovací operace. Na závěr 

práce provádí analýzu rizik a technickoekonomické zhodnocení navrženého pracoviště. 

ABSTRACT 

The thesis deals with the design of a robotic workplace for the operation of injection 

moulding machines. It is concerned with the design of the workplace component deployment 

and the evaluation of the best variant using a multi-criteria assessment. In detail, attention is 

paid to the end effectors of industrial robots and the assembly workplace, where finishing 

operations take place. Finally, the risk analysis and technical and economic evaluation of the 

proposed workplace are carried out. 
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1 ÚVOD 

Automatizovaná pracoviště jsou v poslední době velmi důležitou částí výrobních závodů. 

Tyto buňky vyžadují menší množství času od obsluhy než klasické pracovní pozice s ručním 

zakládáním, a to vede ke snižování nákladů, které jsou potřebné na výrobu jednoho dílu. 

V dnešní době, kdy je nedostatek pracovníků, jsou velmi často opakující se jednoduché 

operace, nebo operace probíhající v nebezpečném prostředí, nahrazeny automatizovanými 

buňkami s průmyslovými roboty, a to zvedá poptávku po automatických pracovištích, jako je 

i návrh robotického pracoviště pro obsluhu vstřikovacích lisů. 

 Základním prvkem tohoto pracoviště je vstřikovací lis, pomocí kterého lze vyrobit 

velké množství různě tvarovaných plastových dílů, ale i dílů částečně kovových, kdy je 

kovová součást založena do formy vstřikovacího lisu ještě před procesem vstřikování. Toto 

dává vstřikovacím lisům schopnost vyrábět různorodé díly, se kterými přicházíme denně do 

kontaktu.    

Návrh robotického pracoviště se bude zabývat rozložením potřebných strojních 

komponent tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího splnění požadavků stanovených zadavatelem 

práce. Vytvořené návrhy, budou podrobeny multikriteriálnímu hodnocení. Optimální varianta 

se dále rozpracuje. Navrženy budou koncové efektory pro roboty, a to tak aby byla 

zkontrolována jejich funkčnost a také možnost výměny za jiný typ pro možnou budoucí 

modifikaci vyráběného dílu. Poptávka po daném typu dílu se může snížit a bude potřeba 

pracoviště modifikovat pro nový typ součásti. Další detailně zpracovanou částí bude návrh 

montážního pracoviště, kde bude docházet k finálnímu dokončení vyráběného dílu. Zde bude 

kladen důraz na postupy předepsané zadavatelem, které musí být dodrženy, aby finální 

výrobek měl správné vlastnosti a byly zkontrolovány požadované parametry. Nedílnou 

součástí návrhu automatizovaného pracoviště je analýza rizik, která bude ve zkrácené formě 

vypracována. Analýza rizik je nedílnou součástí každého stoje, která probíhá v průběhu 

celého návrhu pracoviště, a to z důvodu snížení rizik již ve fázi konstrukce, kde se pomocí 

dílčích změn stroje může docílit značného snížení rizika, jak pro obsluhu, tak pro všechny 

osoby, které se se strojem dostanou do styku po celou jeho životnost. 
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2 MOTIVACE 

Hlavní motivací pro zpracování této práce bylo řešení typického problému z praxe, 

který musí dnes a denně řešit spousty konstrukčních kanceláří, které se zabývají automatizací 

výrobních procesů. Možnost dostat se do procesu návrhu a řešení samostatného úkolu, který 

může být předveden jako ukázka schopností pro budoucího zaměstnavatele a může mu dát 

náhled na možné schopnosti, které po správném nasměrování od vedoucích pracovníků může 

vest až po schopného konstruktéra, který bude přínosem dané firmě. 

Informace získané při tvorbě této závěrečné práce budou s jistotou vest k prohloubení 

znalostí a pochopení procesů, se kterými se budu v praxi muset vypořádat, jako jsou návrhy 

pohonů, ložisek, pneumatických válců a dalších komponent, které budou do dalšího působení 

v oboru dobrým základem. 
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Obr. 1 Vstřikovací lis Fanuc poháněný servomotory [3] 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

3.1 Vstřikovací lisy 

Technologie vstřikování plastů je známá již od konce 19. století. Za tu dobu se 

vstřikování plastů stalo jednou z nejpoužívanějších metod pro zpracování plastu a jeho 

formování do požadovaných tvarů. Pomocí vstřikovacích lisů je v dnešní době možné vytvořit 

nepřeberné množství různých tvarově složitých a přesných výrobků.  

 Princip vstřikovacího lisu probíhá tak, že na začátku procesu je plastový granulát 

předehřát na teplotu plastifikace, kde je následně za vysokého tlaku vstříknut do připravené 

tvarové formy, kde dochází k ochlazení. Tvarová forma se otevře a hotový díl je vyhozen 

vyhazovačem, nebo odebrán pomocí manipulátoru či robotu. V dalším kroku je forma znovu 

uzavřena a proces se opakuje. [1] 

 Tvarová forma vstřikovacího lisu je složitý systém mechanických a hydraulických 

prvků zajištující správný tvar vyráběného dílu, ale i ochlazení výrobku tak, aby bylo dosaženo 

správných technologických postupů a tím byl vyroben výrobek správné kvality. Mezi další 

možnosti tvorových forem je možnost založení dílů ještě před začátkem procesu, aby následně 

vstříknutý materiál byl na pevno spojen s vloženým počátečním kusem. Zakládaným 

počátečním kusem můžou být elektrické vodiče, hadičky, elektrické kontakty, průchodky a 

další.  [1] 

Vstřikovací stroje se rozdělují podle dvou základních parametrů, a to podle velikosti 

vstřikovací jednotky, která se udává v cm3, a uzavírací silou formy, která se udává v kN. 

Dalším parametrem vstřikovacích lisů je pohon. Nejčastěji využívaným médiem je 

hydraulika, která je ale v poslední době nahrazována dražšími, ale přesnějšími plně 

elektrickými vstřikovacími lisy. [2] 
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Obr. 4 Robot umístěn mimo vstřikovací lis [3] 

Dalším rozdělovacím kritériem vstřikovacích lisů je jejich orientace osy, která rozděluje 

stroje na vertikální a horizontální, a to podle směru pohybu pohyblivé desky. 

 

3.2 Obsluha vstřikovacích lisů 

Typ použité obsluhy takovéhoto výrobního zařízení se nejčastěji odvíjí podle potřeby 

navazujícího pracoviště a rychlosti cyklu. Některé díly jsou v dokončeném stavu ihned po 

skončení procesu vstřikovacího lisu. Takovéto díly nebývají odebírány, ale spoléhá se na 

vyhazovač formy, který je vyhodí na skluz či dopravník. Při výrobě křehčích součástí, nebo 

při následném uskladňování hotových výrobků při nízkém taktu je možno využít obsluhy 

člověkem, který zajistí odebrání dílu i uskladnění v krabici či zásobníku. [2] 

3.2.1 Obsluha robotem 

Mezi často využívané možnosti patří obsluha robotem. Robot dokáže s vysokou 

přesností, rychlostí a opakovatelností vykonávat předem určené úkony v rychlém sledu se 

vstřikovacím lisem, a tak je možné ušetřit náklady za prostoj lisu a zvýšit tak výrobnost celé 

buňky. Pořizovací náklady na automatizované pracoviště s robotem je sice vyšší, ale je možné 

využít robot k vykonávání dalších operací v pracovním čase lisu a tím využít zbylý čas 

robotu. Příklady umístění jsou vidět na Obr. 4, Obr. 5 [2] 

 

Obr. 5 Umístění robotu na vstřikovacím lisu [3] 

Obr. 2 Vertikální a horizontální vstřikovací lis [1] Obr. 3 Vertikální vstřikovací lis [1] 



 

21 

 

4 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ 

4.1 Základní popis řešeného problému 

Jedná se o návrh pracoviště pro obsluhu dvou vstřikovacích lisů a následnou montáž a 

kontrolu vyráběných součástí. Vstupním prvkem do pracoviště je díl s kovovými kontakty, 

dále nazývaný konektor. Konektor je třeba pomocí prvního robotu zasadit do formy 

vstřikovacího lisu, kde bude následně vstříknut materiál. Hotový díl je třeba vyjmout a 

přemístit ke kontrole přítomnosti konektoru, který je nyní součástí nového dílu. Pokud je 

konektor v pořádku, je díl přesunut na odkládací pozici, kde čeká na odebrání druhým 

robotem, který díl umístí do lůžka lisovacího zařízení, kde jsou postupně zalisovány všechny 

pouzdra se šrouby. Po dokončení dílu v lisovacím přípravku, je díl označen etiketou, načten 

skenerem a přemístěn na dopravník, nebo do zásobníku. 

4.2 Sled operací 

V následujícím bodovém shrnutí je vyjádřen sled operací, který musí být zachován pro 

zaručení správné výroby daného kusu. 

• Odebrání konektoru ze zásobníku 

o Konektor je vstupní součást umístěná do vstřikovacího lisu před začátkem 

procesu vstřikování. Další materiál je dopraven vstřikovacím lisem kolem 

tohoto dílu. 

• Založení konektoru do vstřikovacího lisu 

o Manipulace konektoru ze zásobníku (vibrační dopravník) do vstřikovacího 

lisu. V tomto případě bude manipulačním nástrojem robot, který je jedním 

z požadavků zadavatele. 

• Odebrání vyrobeného dílu ze vstřikovacího lisu 

o Odběr tvarově hotových kusů ze vstřikovacího lisu 

• Kontrola přítomnosti konektoru ve vyrobeném dílu 

o Při procesu může dojít k poškození vstupního dílu, který je tímto procesem 

překontrolován, aby případně nepostupoval do další fáze výroby. 

• Lisování pouzder šroubů 

o Ve vyrobeném díle je 5 otvorů pro šrouby s pouzdry, které musí být 

zalisovány předepsanými silami. 

• Etiketování výrobku 

o Po zpracování dílu je nutné poznačit vyrobený a zkontrolovaný díl etiketou 

s čárovým kódem, který díl označí. 

• Odložení na dopravník, nebo do zásobníku 

o Díl je dle vytížení, nebo v případě stojící linky, umístěn na dopravník, nebo do 

zásobníku na hotové díly. 
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4.3 Zadané parametry a požadavky na pracoviště 

• Takt pracoviště 

o Takt výrobního pracoviště je 25 [s]. Vzhledem k tomu, že vstřikovací lis 

vyrábí jeden díl 50 [s], tak jsou použity dva vstřikovací lisy, aby byl zaručen 

potřebný takt. 

• Obsluhované stroje 

o Obsluhovanými stroji budou dva vstřikovací lisy 𝑎 − 𝑆450𝑖𝐴 [4] od firmy 

Fanuc. 

• Roboty 

o Zadavatel vyžaduje použití robotů od společnosti Fanuc a to konkrétně robotů 

FANUC M-20iA/12L (Příloha 3) a FANUC M-10iA/10M (příloha 2). [5] 

• Umístění obslužného robotu 

o Požadavkem zadavatele je umístění robotu pro obsluhu na konzoli 

vstřikovacího lisu z důvodů lepší flexibility při stěhovaní pracoviště, kde je 

následně nutná jen menší korekce pracovního programu. 

• Zásoba konektorů 

o Zásoba konektorů, které jsou základním vstupním prvkem do vstřikovacího 

procesu musí být minimálně na 4 hodiny. 

• Zásoba šroubů s pouzdry 

o Zásoba šroubů s pouzdry, kterých je na vyrobený díl potřeba 5[ks] je také 

stanovena na 4 hodiny 

• Pneumatické prvky 

o Pneumatické prvky je možné volit mezi SMC a FESTO 

4.4 3D modely dílů 

Pro návrh koncepce robotického pracoviště byly poskytnuty následující díly 

• Konektor 

o Základní komponent, který je zakládán do vstřikovacího lisu viz. Obr. 6 

 

Obr. 6 Konektor 
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• Šroub s pouzdrem 

Šroub s lisovacím pouzdrem viz.  

o Obr. 7, který se lisuje do předem připravených děr tvarově hotového dílu 

viz. Obr. 8 

 

Obr. 7 Šroub s pouzdrem 

• Tvarově finální díl ze vstřikovacího lisu viz Obr. 8 

o Díl, který byl vyroben vstřikovacím lisem a byl do něj jako základní 

komponent vsazen konektor. 

 

Obr. 8 Tvarově finální díl ze vstřikovacího lisu 

• Finální výrobek i se zalisovanými šrouby viz. Obr. 9 

o Díl, do kterého byly na montážní pozici nalisovány šrouby s pouzdry. 

 

Obr. 9 Finální díl i s nalisovanými šrouby s pouzdry 
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5 NÁVRH KONCEPCE PRACOVIŠTĚ 

5.1 Uspořádání pracoviště 

Základní rysy pracoviště tvoří hlavní výrobní stroje, jimiž jsou vstřikovací lisy. Jejich 

velikost a možnost obsluhy značně omezuje možnosti uspořádání takovéhoto 

automatizovaného pracoviště. Pro úsporu prostoru, která je ve většině případů pro všechny 

výrobní prostory důležitá, byla předem určena poloha, kde vystřikovací lisy budou umístěny 

vodorovně vedle sebe. Pro tento typ uspořádání bylo vytvořeno několik variant, které splňují 

další požadavky, které jsou na pracoviště kladeny, jako například sled operací, který musí být 

zachován. 

5.2 Základní součásti pracoviště  

Bylo vypracováno několik variant rozmístění základních prvků navrhovaného 

robotického pracoviště. Základem jsou vždy dva vstřikovací lisy, jejichž konfigurace 

vodorovné polohy je již předem stanovena, ale další prvky mohou být libovolně 

přeskupovány. Pracoviště se skládá z následujících stěžejních pozic. 

• Robot č.1 (obsluha vstřikovacích lisů)  ___ 

• Robot č.2 (obsluha montážních pracovišť ___ 

• Zásobník konektorů    ___ 

• Zásobník šroubů s pouzdry   ___ 

• Před zásobník šroubů s pouzdry  ___ 

• Montážní pracoviště 2x   ___ 

• Zásobník hotových dílů   ___ 

• Dopravník hotových dílů   ___ 

• Kontrolní pozice     ___ 

• Rozvaděče robotů    ___ 

• Hlavní rozvaděč pracoviště   ___ 

• Oplocení pracoviště    ___ 
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5.3 Varianta č. 1 

První varianta pracoviště byla zaměřena na návrh dvou větších ucelených celků, které 

by byli jednodušší na transport než spousta samostatných objektů. Vstřikovací lisy byly 

umístěny vodorovně směřující stejným směrem. Tato varianta je výhodná, kvůli dobrému 

dosahu robotu do obou vstřikovacích forem, protože odebírací deska je u obou vstřikovacích 

lisů ve stejné rovině, což dovoluje dát vstřikovací lisy blíž k sobě a tím zmenšit zástavbu 

celého zařízení. Krátká vzdálenost zásobníků od pracovišť, kde jsou díly odebírány snižuje 

potřebnou pořizovací cenu na přepravu těchto dílu. V případě snížení poptávky po výrobku, je 

možné vytvořit nový efektor pro robot č.2, který má dosah do lisu, a umožnit mu tak 

obsluhovat vstřikovací lis a pokračovat ve výrobě jiného kusu. Kvůli umístění robotu č.2 do 

polohy, kde by mohl obsluhovat jeden z lisů, byl zásobník pro díly přemístěn do středu 

pracoviště, kde zablokoval průchod pracovištěm. Vizualizace pracoviště je vidět viz. Obr. 10. 

 

 

 

Obr. 10 Pohled na variantu č.1 

 

Výhody: 

• Při změně výroby možnost obsluhy vstřikovacího lisu č.2 robotem č.2 

• Přístupnost k oběma ovládacím panelům vstřikovacích lisů. 

Nevýhody 

• Pracoviště není průchozí 

• Zásobování probíhá z různých stran pracoviště 

• Obtížný přesun pracoviště na jinou pozici ve výrobě 

• Kabeláž vedena po zemi pod nášlapy 
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5.4 Varianta č. 2 

U návrhu druhé jsou vstřikovací lisy opět orientovány vodorovně a směřují stejným 

směrem. Byla snaha o zjednodušení přístupu k doplňování spotřebního materiálu a situovat ho 

na jedné straně tak, aby to pro obsluhu bylo co nejjednodušší. Toto ale vedlo k velkému 

prodloužení vibrační lišty, která by musela být poháněna hned několika vibračními pohony. 

Další změny vedly k rozdělení pracoviště na několik samostatných sekcí, které budou muset 

být spojeny kabelovými žlaby s nášlapy. Pracoviště je průchozí a má zajištěn přístup z obou 

stran, bohužel kvůli přístupnosti byl omezen jeden panel vstřikovacího lisu, ke kterému by byl 

přístup pouze z vnitřku robotického pracoviště. Vizualizace pracoviště je vidět viz. Obr. 11. 

 

 

 

 

Obr. 11 Pohled na variantu č.2 

Výhody: 

• Zásobování probíhá z jedné strany pracoviště 

• Pracoviště je průchozí 

• Přístup do pracoviště možný z obou stran 

• Přístupnost k oběma ovládacím panelům vstřikovacích lisů. 

Nevýhody 

• Obtížný přesun pracoviště na jinou pozici ve výrobě 

• Při změně výroby nemožnost obsluhy vstřikovacího lisu č.2 robotem č.2 

• Přístupnost k ovládacímu panelu vstřikovacího lisu zevnitř pracoviště. 

• Kabeláž vedena po zemi pod nášlapy 
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5.5 Varianta č. 3 

Třetí varianta využila jiného uspořádání vstřikovacích lisů tak, aby jejich ovládací 

panely byly přístupné z vnějšku celého pracoviště, což umožňuje provádět mírné změny 

receptury za chodu pracoviště. Dalším velkou změnou je uložení všech zásadních komponent 

na jeden základní rám tak, aby kabelové vedení vedlo pouze vnitřkem této struktury a celý 

tento díl mohl být dodán již seřízený a odzkoušený, což by ušetřilo čas instalace a rozjezdu 

celého pracoviště. Skutečnost, že pracoviště je rozděleno do malého počtu velkých celků, 

umožnuje relativně jednoduchou možnost přesunu pracoviště na jinou pozici ve výrobní hale. 

Robot č.2 má samostatný stojan, který není součástí základního rámu. Součástí základního 

rámu není ani zásobník na hotové díly. Nevýhodou je doplňování materiálu z různých stran 

pracoviště a celková neprůchodnost pracoviště. Vizualizace pracoviště je vidět viz. Obr. 12 

 

 

 

Obr. 12 Pohled na variantu č.3 

Výhody: 

• Při změně výroby možnost obsluhy vstřikovacího lisu č.2 robotem č.2 

• Přístupnost k oběma ovládacím panelům vstřikovacích lisů. 

• Celistvost zařízení 

• Kabeláž řešena v rámci jednoho segmentu 

• Jednodušší možnost přesunu zařízení 

• Úzká zástavba, vše v jedné linii 

Nevýhody 

• Přístup do pracoviště možný pouze z jedné strany 

• Zásobování probíhá z různých stran pracoviště 

• Zásobník šroubů přístupný pouze ze strany 
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5.6 Vyhodnocení a výběr vhodné varianty 

Vhodná varianta je zvolena na základě multikriteriálního hodnocení, které bere v úvahu 

zvolená kritéria a jejich váhu, kterou mají na celkový výsledek výběru. V tabulce 1 jsou 

uvedeny možnosti hodnocení a způsob výpočtu. Dle výpočtů lze potom snadno určit 

nejvýhodnější metodu. Základem použití této metody je stanovení kritérií, která budou 

zvolena dle potřeb daného projektu a zaručí jeho efektivitu a investiční návratnost. Jednotlivé 

varianty jsou hodnoceny s ohledem na další názory odborníků v oboru, aby došlo 

k relevantnějšímu hodnocení variant. Z tabulky 2 následně zjistíme nejvýhodnější variantu, 

kterou bychom měli realizovat, abychom dosáhli nejlepších výsledků. [6] 

5.6.1 Kritéria pro hodnocení 

a) Ergonomie ovládacích prvků pracoviště 

b) Ergonomičnost zásobování 

c) Flexibilita pracoviště pro změnu výroby 

d) Flexibilita pracoviště pro přemístění 

e) Prostorová náročnost pracoviště 

Tab. 1 Vysvětlivky k multikriteriálnímu hodnocení 

  Možnosti Vysvětlivky 

Váha 

kritéria 
1-10 1 - Nejnižší význam, 10 - Nejvyšší význam 

Hodnocení 0-5 
0 - Nevyhovující, 1 - Velmi slabé, 2 - Vyhovující 

3 - Dobré, 4 - Velmi dobré, 5 - Vynikající 

Výpočet =
∑ 𝑣áℎ𝑎∙ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í

∑ 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛í
  

 

Tab. 2 Výsledky multikriteriálního hodnocení 

 
Kritérium a) b) c) d) e) 

Výsledek 

 
Váha 8 6 6 8 10 

Varianta 

pracoviště 

1 4 2 4 2 4 4,96 

2 2 4 2 2 4 4,32 

3 4 2 4 4 3 5,2 

 

Výsledky multikriteriálního hodnocení jsou relativně blízko u sebe na čemž je vidět, 

že navržené varianty jsou si velmi konkurenceschopné. Pomocí hodnocení a vah jednotlivých 

kritérii mohla být vybrána nejlepší varianta i v takto relativně podobných případech. Výsledná 

varianta je varianta č.3, která bude dále realizována a budou pro ni provedeny příslušné 

výpočty a vytvořeny 3D modely.
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6 ROZBOR VYBRANÉ VARIANTY PRACOVIŠTĚ 

6.1 Popis zvolené varianty 

Pracoviště se skládá ze dvou vstřikovacích lisů, jež jsou umístěny zrcadlově a rovnoběžně 

podél delší strany. Další základním celkem, který ovlivňuje tvar celého pracoviště je rám, na 

kterém jsou umístěny všechny základní komponenty pracoviště. Základní rám je dlouhá 

svařovaná konstrukce vytvořena tak, aby zajistila celistvost celého pracoviště a zároveň 

pojmula většinu veškerého kabelového vedení, aby mimo tento rám šlo minimum. Toto 

opatření zajistí lepší možnosti přesunu pracoviště a také kratší instalační čas takovéhoto 

řešení, jelikož většina stroje může být odzkoušena a vyladěna již dopředu. Na základním rámu 

jsou umístěny základní celky, kterými jsou: montážní pracoviště, kontrolní pozice, zakládací 

pozice, odkládací pozice, zásobníky spotřebních komponent, dopravníky spotřebních 

komponent a rozvaděče. Pohled na detailní popis tohoto pracoviště je vidět viz. Obr. 13, Obr. 

14, Obr. 15. Nedílnou součástí pracoviště jsou i podstavce pod roboty, kde v této variantě 

pracoviště je robot č.1 umístěn na rameni, které je připevněno ke vstřikovacímu lisu. Tímto 

umístěním si při stěhování zachová téměř nezměněnou polohu. Robot č.2 je umístěn na 

samostatně stojícím sloupu, který mu zajištuje dostatečnou tuhost pro zajištění dobré 

opakovatelnosti naučených poloh. Výstup z pracoviště je zajištěn pomocí dopravníku, který 

odváží díly k dalšímu zpracování. Pokud je dopravník zastaven, například z důvodů přestávky 

ve výrobě, jsou vyrobené díly směřovány do zásobníku, který samostatně stojí naproti 

montážní pozici. Ochranu pracoviště zajištují ploty, které jsou umístěny tak, aby co největší 

mírou snížili možné riziko.  

 

 

 

 

Obr. 13 Pohled na pracoviště bez vstřikovacího lisu č.2 
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6.2 Detailní popis operací robotického pracoviště 

Robot č.1 zajede do zakládací polohy, kde pomocí pneumatického válce nabere 

konektor, který přemístí do vstřikovací formy, kde konektor vysune z lůžka efektoru a 

přemístí ho do lůžka vstřikovací formy. Jakmile je proces hotov, robot zajede do 

vstřikovacího lisu a pomocí pneumatického chapadla s čelistmi odebere hotový díl a založí 

nový konektor do vstřikovací formy. Hotový díl přemístí do kontrolní pozice, kde je pomocí 

připojení kontaktů zjištěno, zda nebyl konektor poškozen. V průběhu kontroly vyrobeného 

dílu je založen nový konektor. Robot č.2 následně díl odloží do odkládací pozice, kde je díl 

připraven k dalšímu zpracování. 

Robot č.2 odebere díl pomocí pneumatického chapadla z odkládací pozice a zamíří do 

montážního pracoviště, kde po pokynu odebere hotový díl s nalisovanými šrouby a umístí 

nový díl na zakládací pozici montážního pracoviště. S hotovým dílem míří robot k etiketovací 

stanici, kde pomocí svého pohybu nalepí etiketu. Hotový a označený díl dále naskenuje a 

přemístí dle potřeb na dopravník, nebo do zásobníku hotových dílů 

Montážní pracoviště odemkne hotový díl a vyčká než robot č.2 vymění hotový díl za 

nový díl. Po odjezdu robotu je díl uchopen upínačem a přesunut do lisovací pozice. Lisovací 

osa nabere šroub s pouzdrem z vibračního dopravníku pomocí pneumatického chapadla a 

dopraví jej do naprogramované polohy nad díl. Zde proběhne dvoustupňové lisování 

pneumatickým válcem, při kterém nesmí být šroub zalisován při aplikování nízkého tlaku 

dvou barů a následně šroub s pouzdrem musí být zalisován pomocí vysokého tlaku šesti barů, 

za použití válce o průměru 40 [mm]. Lisovací osa po nalisování odjíždí do pozice pro nabrání 

nového šroubu a otočný stůl se natočí na lisovaní dalšího šroubu s pouzdrem. Takto se proces 

opakuje, dokud není nalisováno všech pět šroubů. Po dokončení procesu je díl odemčen a 

čeká na odebrání a založení nového dílu. Vizualizace pozice viz. Obr. 14 

 

 

 

Obr. 14 Pohled na montážní pracoviště 
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6.3 Časový harmonogram pracoviště 

Časový plán pracoviště vychází z rozboru pracoviště, který má určit nejužší místo 

v celém pracovním cyklu. V tomto případě je neužším členem určujícím takt pracoviště 

vstřikovací lis, který má cyklus 50 [s]. Tento údaj udává za jak dlouho je vstřikovací lis 

schopen vytvořit požadovaný díl. Vstřikovací lis potřebuje udržet stálost chodu, protože při 

prodlevách dochází k ochlazení směsi, čímž může dojit k problémům v textuře vyráběného 

dílu. I tato vlastnost vstřikovacího lisu nás směřuje k dodržení maximálního času taktu celého 

pracoviště na 50 [s] na jeden díl. Při použití dvou vstřikovacích lisů je jejich cyklus vůči sobě 

posunut o 25 [s], tak aby pracoviště průběžně mohlo zásobit oba vstřikovací lisy. Každá 

pozice má určený přibližný čas, který byl konzultován s odborníky z praxe a dostupnou 

technickou podporou ze strany dodavatele technologií. Cílem diplomové práce nebylo 

vypracovat přesný časový harmonogram, byl ale vytvořen Ganttův diagram, do kterého byly 

použity dostupné stanovené časy s dostatečnými časovými rezervami viz. příloha 1. V Tab. 3 

je zobrazena procentuální využitelnost jednotlivých technologií použitých na robotickém 

pracovišti. 

Tab. 3 Procentuální využitelnost technologie 

 
Robot 

č.1 
Robot 

č.2 
Zakládací 

pozice 
Montážní 

pracoviště 1 
Montážní 

pracoviště 2 

Pracovní čas [s] 27,5 37 4 38,5 38,5 

Celkový čas [s] 50 50 50 50 50 

Procentuální využití [%] 55 74 8 77 77 

 

 

 

Obr. 15 Pohled na pracoviště bez vstřikovacího lisu č.1 
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Obr. 16 Layout pracoviště
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7 NÁVRH KONCOVÝCH EFEKTORŮ ROBOTŮ 

Pro přemísťování objektů se na konci ramene průmyslového robotu umísťují koncové 

efektory, které se liší kus od kusu dle potřebné funkce, tvaru odebíraného předmětu či 

velikosti upínaného předmětu. Pro toto robotické pracoviště byly navrženy dva koncové 

efektory.  

Návrh koncového efektoru je nejvíce ovlivněn tvarem, hmotností a materiálem 

součásti, kterou bude robot pomocí efektoru přemísťovat. Při návrhu musíme vzít v potaz i 

externí síly působící jak na koncový efektor, tak na uchopovaný objekt. Mezi externí síly 

počítáme zejména tíhovou sílu a síly od zrychlení robotického ramene. [7] 

7.1 Návrh prvního koncového efektoru 

První koncový efektor bude umístěn na robotu č.1. Tato koncovka bude sloužit pro 

zakládání konektoru do vstřikovací formy a odebírání hotového dílu ze vstřikovací formy. 

Efektor je uzpůsoben, tak aby byla vždy zachována orientace dílu. Pro výpočet potřebných sil, 

kterých je třeba dosáhnout pro bezpečné uchopení dílu byly použity vzorce viz. Obr. 17 [7] 

Obr. 17 Vzorce pro výpočet uchopovacích sil při různých pohybech [3] 



 

36 

 

7.1.1 Výpočet potřebných uchopovacích sil 

Výpočet uchopovacích sil je realizován v následující častí, kde jsou pro výpočet použity 

rovnice (1) až (13), které vyjadřují různé způsoby namáhání, se kterými se uchopovací čelisti 

musí vyrovnat při pohybu robotu v režimu PTP (point to point). Tyto rovnice odpovídají 

zjednodušenému výpočtu uchopovací síly pomocí dvou čelistí s částečně tvarovým a silovým 

stykem. Na navrhnutém koncovém efektoru převažuje tvarový styk, který v některých 

směrech přechází do silového styku. [7] 

 

Výpočet potřebných uchopovacích sil na jednu čelist upínače 

𝑎) 𝐹𝐺 = 𝑚𝑑 ∙ (𝑎𝑅 + 𝑔) ∙
sin

𝛼𝑐ℎ1

2
2 ∙ 𝜇𝑝𝑎

∙ S = 0,52 ∙ (20 + 9,81) ∙
sin

100
2

2 ∙ 0,062
∙ 2 = 

= 191,5[𝑁] 

(1)  

𝑏) 𝐹𝐺;𝑍 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔 ∙
sin

𝛼𝑐ℎ1

2
2 ∙ 𝜇𝑝𝑎

∙ S = 0,52 ∙ 9,81 ∙
sin

100
2

2 ∙ 0,062
∙ 2 = 63[𝑁] (2)  

𝑐) 𝐹𝐺;𝑋 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑎𝑅 ∙
tan

𝛼𝑐ℎ1
2

2∙𝜇𝑝𝑎
∙ S = 0,52 ∙ 20 ∙

tan
100

2

2∙0,062
∙ 2 = 200[𝑁]   (3)  

𝑑) 𝐹𝐺;𝑍 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔 ∙
sin

𝛼𝑐ℎ1

2
2 ∙ 𝜇𝑝𝑎

∙ S = 0,52 ∙ 9,81 ∙
sin

100
2

2 ∙ 0,062
∙ 2 = 63[𝑁] (4)  

𝑒) 𝐹𝐺;𝑌 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑎𝑅 ∙ 𝑆 = 0,52 ∙ 20 ∙ 2 = 20,8[𝑁] (5)  

𝑓) 𝐹𝐺 = 𝑚𝑑 ∙ (𝑎𝑅 + 𝑔) ∙
tan

𝛼𝑐ℎ1

2
2

∙ S = 0,52 ∙ (20 + 9,81) ∙
tan

100
2

2
∙ 2 = 

= 18,47[𝑁] 

(6)  

𝑔) 𝐹𝐺 = 𝑚𝑑 ∙ (𝑎𝑅 + 𝑔 ∙
tan

𝛼𝑐ℎ1

2
2

) ∙ S = 0,52 ∙ (20 + 9,81 ∙
tan

100
2

2
) ∙ 2 = 

= 26,88[𝑁] 

(7)  

ℎ) 𝐹𝐺;𝑍 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔 ∙
tan

𝛼𝑐ℎ1

2
2

∙ S = 0,52 ∙ 9,81 ∙
tan

100
2

2
∙ 2 = 6,08[𝑁] (8)  

𝑖) 𝐹𝐺;𝑌 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑎𝑅 ∙
sin

𝛼𝑐ℎ1

2
2 ∙ 𝜇𝑝𝑎

∙ S = 0,52 ∙ 20 ∙
sin

100
2

2 ∙ 0,062
∙ 2 = 128,5[𝑁] (9)  

𝑗) 𝐹𝐺 = 𝑚𝑑 ∙ (𝑎𝑅 + 𝑔) ∙ S = 0,52 ∙ (20 + 9,81) ∙ 2 = 31[𝑁] (10)  
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𝑘) 𝐹𝐺 = 𝑚𝑑 ∙ (𝑔 + 𝑎𝑅 ∙
tan

𝛼𝑐ℎ1

2
2

) ∙ S = 0,52 ∙ (9,81 + 20 ∙
tan

100
2

2
) ∙ 2 = 

= 22,6[𝑁] 

(11)  

𝑙) 𝐹𝐺;𝑍 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑔 ∙ S = 0,52 ∙ 9,81 ∙ 2 = 10,2[𝑁] (12)  

𝑚) 𝐹𝐺;𝑌 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑎𝑅 ∙
sin

𝛼𝑐ℎ1

2
2 ∙ 𝜇𝑝𝑎

∙ S = 0,52 ∙ 20 ∙
sin

100
2

2 ∙ 0,062
∙ 2 = 128,5[𝑁] (13)  

 

kde: 

𝐹𝐺 , 𝐹𝐺;𝑋 , 𝐹𝐺;𝑌, 𝐹𝐺;𝑍  - síly potřebné pro uchopení dílu v naznačeném směru dle Obr. 17[𝑁] 

𝑚𝑑 – hmotnost uchopovaného dílu       𝑚𝑑 = 0,52 [𝑘𝑔] 

𝜇𝑝𝑎 – součinitel tření ocel – PA66 GF30 (poskytnuto zadavatelem) 𝜇𝑝𝑎 = 0,062 [−] 

𝑔 – tíhové zrychlení        𝑔 = 9,81 [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

𝛼𝑐ℎ1 – uvažovaný úhel sevření čelistí chapadla 1    𝛼𝑐ℎ1 = 100 [°] 

𝑆 – součinitel bezpečnosti        𝑆 = 2 [−] 

 

 

Tab. 4 Hodnoty uchopovacích sil na jednu čelist 

7.1.2 Kontrola zvoleného uchopovacího válce 

  Dle výpočtů je patrné, že nejvyšší sílu, kterou bude koncový efektor muset disponovat 

je 200[N]. Zvolený uchopovací válec HGPT-35-A-B od firmy Festo dokáže na jednu čelist 

pneumatického chapadla vyvinout sílu 229 [N]. Hlavním faktorem při výběru tohoto chapadla 

byla uchopovací síla a zdvih čelistí. Celkový zdvih, který toto chapadlo umožnuje je 16 mm. 

Jako další hodnocenou vlastností byla momentová únosnost tohoto chapadla. Kontrola čelistí 

vůči momentovému namáhání je provedena v rovnicích 14 a 15. [8]  

Těžiště přepravovaného dílu se od středu uchopovacího válce vyskytuje v maximální 

vzdálenosti 𝑥𝑑𝑡1 = 78 [mm]. Pro tuto hraniční možnost byl spočítán maximální moment 

(rovnice 14), který může díl při zrychlení vyvinout na zvolené chapadlo. Ve výpočtu je 

zohledněn i moment vznikající při součinnosti s momentem od tíhové síly. 

𝑀𝑑𝑡1 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑥𝑑𝑡1 ∙ (𝑎𝑅 + g) = 0,52 ∙ 0,078 ∙ (20 + 9,81) = 1,21[𝑁 ∙ m] (14)  

Kde: 

𝑀𝑑𝑡1 – maximální moment vyvinutý na zvolené chapadlo  𝑀𝑑𝑡1 = 1,21 [𝑁 ∙ m] 

𝑥𝑑𝑡1 – maximální vzdálenost těžiště od středu chapadla  𝑥𝑑𝑡1 = 78 [𝑚𝑚] 

Varianta směru pohybu a) b) c) d) e) f) g) 

Požadovaná upínací síla 191,5 [N] 63 [N] 200 [N] 63 [N] 20,8 [N] 18,47 [N] 26,88 [N] 

Varianta směru pohybu h) i) j) k) l) m)   

Požadovaná upínací síla 6,08 [N] 128,5 [N] 31 [N] 22,6 [N] 10,2 [N] 128,5 [N]   
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Z katalogu Festo pro zvolený typ chapadla HGPT-35-A-B výrobce uvádí maximální 

momenty únosnosti, které jsou znázorněny v Tab. 5. Tyto momenty byly porovnány s námi 

vypočítaným maximálním momentem, a to v rovnici (15) 

 Díky pohybu PTP se může při pohybu vyskytnout situace, kdy spočítaný maximální 

moment bude působit v jakékoliv směru na námi zvolené chapadlo. 

𝑀𝑑𝑡1 < 𝑀𝑧𝑡1  

1,21 [𝑁 ∙ 𝑚] < 50 [𝑁 ∙ 𝑚]  
(15)  

Kde: 

𝑀𝑧𝑡1 – minimální z přípustných momentů zatížení pro chapadla řady HGPT 

Tab. 5 Maximální přípustné momenty na chapadlo řady HGPT [8] 

 

 Níže jsou popsány základní části koncového efektoru pro zakládání a odebírání dílů ze 

vstřikovacích forem viz. Obr. 18 
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Obr. 18 Základní pohled na chapadlo č.1 
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7.1.3 Popis funkce koncového efektoru č.1 

První koncový efektor se skládá ze dvou částí, a to části odebírací a zakládací. 

Odebírací část disponuje pneumatickým chapadlem HGPT-35-A-B s čelistmi tvarovanými 

přesně pro složitý tvar odebíraného dílu. Díl je chapadlem uchopován takovým způsobem, 

aby bylo následně možno provést kontrolní operace bez toho, aniž bychom museli odebíraný 

díl uvolňovat a ztrácet tak čas a přesnost při dalším uchopování. 

Zakládací část je složena z tvarového lůžka, do kterého je v zakládací pozici pomocí 

pneumatického válce zasunut konektor, který byl dopraven a naorientován vibračním 

dopravníkem. Konektor je následně zajištěn pomocí aretačního čepu s odpruženou kuličkou. 

Při zakládání dílu do vstřikovací formy je využit Soft Float od společnosti Fanuc, který 

dovoluje reagovat na vnější podněty síly a ustupovat silou stejnou jako je na něj vyvíjena, tím 

je zajištěno jednoduché založení pomocí vyhazovacího válce, který se nepřetlačuje s ramenem 

robotu, ale robot postupně uhýbá ve směru působení síly. [9] 

7.1.4 Konektivita 

Přísun stlačeného vzduchu pro pneumatické válce je realizován přes výměnný adaptér 

od firmy SHUNK. Přes adaptér jsou vedeny také elektrické signály, jejichž počet musel být 

zredukován pomocí pasivního rozvaděče od firmy BALUFF (BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-

030) viz. Obr. 19, který zredukuje čtyři konektory s koncovkou M8 na 6 výstupních vodičů. 

Poloha pneumatických válců je kontrolována pomocí koncových snímačů polohy. Ovládání 

válců je realizováno pomocí samostatných ventilů, které jsou umístěny na rameni robotu 

spolu se svorkovnicí na elektrické signály. [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Pohled na konektivitu chapadla č.1 

Pasivní rozvaděč 
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KPX60-030 Snímače koncových 

poloh 

Otvor pro průchod 

kabeláže a 

pneumatických hadiček 



 

40 

 

7.2 Návrh druhého koncového efektoru 

Druhý koncový efektor bude umístěn na robotu č.2 (FANUC M-10iA/10M). Tato 

koncovka bude sloužit pro odebírání dílu z odkládací pozice a transport dílu mezi montážními 

pozicemi, etiketovacím zařízením, skenerem čárového kódu a výstupním dopravníkem, nebo 

zásobníkem. Transportovaný díl je stejný, ale jeho pozice uchopení je jiná z důvodu jiné 

manipulace s dílem. Síly potřebné pro uchopení transportovaného dílu jsou stejné jako pro 

první koncový efektor a nacházejí se viz. Tab. 4. 

7.2.1 Kontrola zvoleného uchopovacího válce 

Dle výpočtů, které byly provedeny pro předchozí koncový efektor, je nutná síla pro 

uchopení 31 [N]. Tato hodnota se nemění, protože transportujeme stejný díl a používáme 

uchopovací čelisti ze stejného materiálu, jako u prvního efektoru. Použit je znovu uchopovací 

válec HGPT-35-A-B od firmy Festo a to hlavně kvůli potřebnému zdvihu 16 mm a dobré 

momentové únosnosti. Kontrola pneumatického chapadla vůči momentovému namáháni je 

provedena rovnicemi (16 a 17) 

Těžiště přepravovaného dílu se od středu uchopovacího válce vyskytuje v maximální 

vzdálenosti 𝑥𝑑𝑡2 = 95 [mm]. Pro tuto hraniční možnost byl spočítán maximální moment 

(rovnice 16), který může díl při zrychlení vyvinout na zvolené chapadlo. Ve výpočtu je 

zohledněn i moment vznikající při součinnosti s momentem od tíhové síly. 

𝑀𝑑𝑡2 = 𝑚𝑑 ∙ 𝑥𝑑𝑡2 ∙ (𝑎𝑅 + g) = 0,52 ∙ 0,095 ∙ (20 + 9,81) = 1,47[𝑁 ∙ m] (16)  

Kde: 

𝑀𝑑𝑡2 – maximální moment vyvinutý na zvolené chapadlo  𝑀𝑑𝑡2 = 1,47 [𝑁 ∙ m] 

𝑥𝑑𝑡2 – maximální vzdálenost těžiště od středu chapadla  𝑥𝑑𝑡2 = 95 [𝑚𝑚] 

Z katalogu Festo pro zvolený typ chapadla HGPT-35-A-B výrobce uvádí maximální 

momenty únosnosti, které jsou znázorněny viz Tab. 5. Tyto momenty byly porovnány s námi 

vypočítaným maximálním momentem a to v rovnici (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 20 Pohled na chapadlo při výměně dílů 
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Díky pohybu PTP se může při pohybu vyskytnout situace, kdy spočítaný maximální moment 

bude působit v jakékoliv směru na námi zvolené chapadlo. 

𝑀𝑑𝑡2 < 𝑀𝑧𝑡1  

1,21 [𝑁 ∙ 𝑚] < 50 [𝑁 ∙ 𝑚]  
(17)  

7.2.2 Popis funkce koncového efektoru č.2 

Druhý efektor se skládá ze dvou pneumatických chapadel HGPT-35-A-B, a to proto, 

aby byla zvýšena využitelnost montážních hnízd a jejich chod byl přerušován jen minimálně 

při výměně dílů. Uchopovací čelisti jsou stejně jako na prvním efektoru tvarově přizpůsobeny 

uchopovanému dílu tak, aby byla zajištěna jeho přesná pozice, které se využívá při zakládání 

dílů do montážních hnízd i zásobníku. Efektor je využíván pro přemísťování dílů mezi 

odkládací pozicí, kde je odebírán díl, který byl vyjmut ze vstřikovacího lisu a byla u něj 

zkontrolována nepoškozenost konektoru. Dalším krokem je odebírání a zakládání dílu do 

montážních hnízd, kde dochází k lisování pouzder šroubů do dílu. Efektor je využit i pro 

nanášení etikety pomocí tiskárny a pro zakládání dílu do zásobníku, nebo na dopravník.  

7.2.3 Konektivita 

Přísun stlačeného vzduchu pro pneumatické válce je realizován přes výměnný adaptér 

od firmy SHUNK, přes který jsou vedeny také elektrické signály od snímačů, které jsou jako 

u prvního efektoru redukovány pomocí elektrického slučovače od firmy BALUFF (BPI 

4M303P-5K-B0-KPX60-030). Poloha pneumatických válců je kontrolována pomocí 

koncových snímačů polohy. Ovládání válců je realizováno pomocí samostatných ventilů, 

které jsou umístěny na rameni robotu spolu se svorkovnicí na elektrické signály. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Pohled na konektivitu chapadla 
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8 NÁVRH MONTÁŽNÍHO PRACOVIŠTĚ 

Jedna z hlavních součástí celého pracoviště je montážní pracoviště, kde dochází 

k lisování pouzder šroubů do dílu, který byl vyroben vstřikovacím lisem. Toto pracoviště je 

rozděleno na dvě základní části, které jsou v práci detailněji rozebrané. První součástí tohoto 

pracoviště je otočný stůl, který slouží jako zakládací pozice pro díl. Otočný stul zajištuje 

natočení dílu dle potřeby montážního pracoviště. Lineární osa je druhá základní část 

montážního pracoviště, jež zajištuje přesun a lisování pouzder šroubů. Kvůli vysokému taktu 

vstřikovacích lisů a složitosti lisovací operace jsou uvažovány dvě lisovací pozice, které 

budou stíhat takt vstřikovacích lisů. Součástí tohoto pracoviště jsou i další komponenty jako 

je například vibrační dopravník, který dopravuje šrouby s pouzdry k jednotlivým lisovacím 

pracovištím. Z důvodu vysoké spotřeby šroubů je pracoviště vybaveno pneumatickým 

zásobníkem, který je použit kvůli dodržení potřebného objemu pro 4 hodiny výroby bez 

zásahu. Nad montážní pozicí je umístěna tiskárna pro hotové díly a odkládací pozice, která 

zajištuje předávání dílu mezi roboty. Montážní pracoviště je vidět na Obr. 22. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Pohled na montážní pracoviště 
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8.1 Návrh otočného stolu 

Otočný stůl je součástí lisovací pozice, kde zajištuje natočení vyráběného dílu tak, aby se 

nacházel v ose pojezdu lineární osy a umožnil tak najetí do pozice pro lisování. Touto 

kombinací pohybů jsme schopni najet do jakéhokoliv místa na otočném stole. Takto můžeme 

lisovat pouzdra šroubů i do dílů, které mají velmi netypické tvary. Základní části otočného 

stolu jsou popsány na Obr. 23. 

 

 

Obr. 23 Detail otočného stolu 

8.1.1 Výpočet krouticího momentu, volba a kontrola motoru 

Dle časového plánu je třeba, aby se otočný stůl přesunul do požadované polohy za 

0,5s. Úhel otočení není vždy stejný, protože díry na dílu jsou velmi specificky rozmístěné, 

proto je výpočet prováděn pouze pro nejdelší vykonávaný pohyb. Základním aspektem 

přesunu z polohy do polohy je zjištění, jakého úhlového zrychlení bude muset otočný stůl 

dosáhnout viz. rovnice (18).  

𝜀𝑟 =
2 ∙ 𝛼𝑟

𝑡𝑟
2

=
2 ∙ 2,15

0,252
= 68,8 [𝑟𝑎𝑑/𝑠2] (18)  

Kde: 

𝑡𝑟 – čas otočného stolu pro zrychlení [s]      𝑡𝑟 = 0,25 [𝑠] 

𝛼𝑟 – úhel pootočení při zrychlování [rad]     𝛼𝑟 = 2,15 [𝑟𝑎𝑑] 

𝜀𝑟 – úhlové zrychlení otočného stolu [rad/s2] 

 

Základní deska 

Bezvůlová 

spojka 

Planetová 

převodovka 

PGII060 

Motor 

Fanuc Beta iS 0,4 

Příruba 

s kuličkovými 

ložisky 

Deska 

otočného stolu 

Vymezující 

kolíky 

Pružinový 

upínač dílu 

Pneumatické 

odepínání dílu 



 

45 

 

Potřebný kroutící moment pro přesun otočného stolu o požadovaný úhel za určitý čas, 

závisí na úhlovém zrychlení a momentu setrvačnosti přesunované soustavy. Tento vztah je 

vyjádřen rovnicí (19), ve které je zjištěn minimální moment potřebný pro požadované 

zrychlení. 

𝑀𝑘ℎ = 𝐽𝑐 ∙ 𝜀𝑟 = 0.0214 ∙ 68,8 = 1,47[𝑁 ∙ 𝑚] (19)  

Kde: 

𝑀𝑘ℎ - krouticí moment potřebný na hřídeli otočného stolu [𝑁 ∙ 𝑚] 

Jc – moment setrvačnosti otočného stolu i s dílem [kg∙m2]   𝐽𝑐 =0.0214 [kg∙m2] 

Moment setrvačnosti otočného stolu spolu s dílem byl zjištěn pomocí programu 

Autodesk Inventor 

Vzhledem k momentu, který je potřebný na výstupu z převodovky, je předběžně volen 

motor FANUC Beta iS 0,4/5000 [11] se jmenovitým krouticím momentem 0,4 N·m. Motory 

od firmy Fanuc jsou voleny na požadavek zadavatele a to kvůli jednotnosti řízení. 

(Vstřikovací lisy Fanuc, roboty Fanuc) Optimálního využití zvoleného motoru dosáhneme 

vhodnou volbou převodového poměru, která je provedena viz rovnice (20) 

𝑖𝑜 – optimální převodový poměr 

𝑖𝑜 = √
𝐽𝑐

𝐽𝑚
= √

0,0214

0,000019
= 33,56 => 𝑖𝑝 = 35 (20)  

Kde: 

𝐽𝑚 – moment setrvačnosti motoru [11]    𝐽𝑚 =  0,000019 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝑖𝑜 – optimální převodový poměr [-] 

Konečný převodový poměr je volen nejbližší větší s ohledem na dostupnost 

převodovky s potřebným převodovým poměrem a cenu volíme převodový poměr 𝑖𝑝 = 35. 

Převodovka s vyhovujícími rozměry, vhodnou dodací lhůtou a optimální cenou, byla 

vytipována od firmy RAVEO, která dodává převodovky společnosti APEX DYNAMICS. Při 

známém potřebném převodovém poměru a vlastnostech zvolené převodovky PGII060 [12], 

který vhodně zkombinuje hnanou a hnací část soustavy, je třeba zkontrolovat moment 

potřebný na hřídeli motoru viz. rovnice (21).  

𝑀𝑘𝑛 =
𝑀𝑘ℎ

𝑖𝑝 ∙ 𝜇𝑝  ∙ 𝜇𝐿
𝑗
 

=
1,47

35 ∙ 0,94 ∙ 0,962
= 0,05 𝑁 ∙ 𝑚 (21)  

𝑀𝑘𝑛 < 𝑀𝑘𝑚 

0,05 < 0,4 
(22)  

Kde: 

𝑀𝑘𝑚 – kroutící výkon motoru [11]      𝑀𝑘𝑚 = 0,4 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑖𝑝 – převodový poměr převodovky      𝑖𝑝 = 30[−] 

𝑀𝑘𝑛 – potřebný Krouticí moment na hřídeli motoru [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝜇𝑝 – účinnost převodovky [12]      𝜇𝑝 = 0,94[−] 
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𝜇𝐿 – účinnost kuličkových ložisek       𝜇𝐿 = 0,96[−] 

j – počet kuličkových ložisek       𝑗 = 2[−] 

8.1.2 Kontrola oteplení zvoleného motoru  

Kontrola oteplení motoru je nedílnou součásti kontroly výpočtu motoru viz. rovnice 

(23). Při častém spínání motoru a překračování nominálního momentu dochází k zahřívání 

vinutí, které potřebuje čas pro ochlazení. Výpočtem kontroly oteplení byl zjištěn ekvivalentní 

moment motoru při vykonávané činnosti a byl porovnán s nominálním momentem (viz. 

rovnice (24)), kde podle výrobce má tento moment dosahovat maximálně 90[%] momentu 

nominálního. [11] 

𝑇𝐸𝐹𝑂 = √
(𝑇𝐴𝑂 + 𝑇𝑀𝑂)2 ∙ 𝑡1 + 𝑇𝑀𝑂

2 ∙ 𝑡2 + (𝑇𝐴𝑂 − 𝑇𝑀𝑂)2 ∙ 𝑡1 + 𝑇𝑂𝑂
2 ∙ 𝑡3

𝑡𝐶𝑂
= 

𝑇𝐸𝐹𝑂 = √
(0,05 + 0)2 ∙ 0,25 + 02 ∙ 0 + (0,05 − 0)2 ∙ 0,25 + 0 ∙ 5

5,5
= 

𝑇𝐸𝐹𝑂 = 0,015 𝑁𝑚 

(23)  

𝑇𝐸𝐹𝑂  < 𝑇𝐶𝑂       0,015 < 0,4 
(24)  

Kde: 

𝑇𝐴𝑂 – moment potřebný pro rozběh      𝑇𝐴𝑂 = 0,05 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑀𝑂 – moment potřebný pro rovnoměrný chod    𝑇𝑀𝑂 = 0,00 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑂𝑂 – moment při zastaveném stavu      𝑇𝑂𝑂 = 0,0 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑡1 – čas zrychlení        𝑡1 = 0,25 [𝑠] 

𝑡2 – čas stálého chodu       𝑡2 = 0 [𝑠] 

𝑡3 – čas pauzy         𝑡3 = 5 [𝑠] 

𝑡𝐶𝑂 – celkový čas        𝑡𝐶𝑂 = 5,5 [𝑠] 

𝑇𝐶𝑂 – stálý moment při nízké rychlosti motoru    𝑇𝐶𝑂 = 0,4 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐸𝐹𝑂 – ekvivalentní zatížení motoru při cyklickém namáhání [Nm] 

 

Obr. 24 Závislost úhlového rychlosti na čase cyklu 
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Z výsledků vyplývá, že motor se i při takto náročném zatěžovacím cyklu, jež čítá 20 

sepnutí za minutu, nebude přehřívat jelikož, byl zvolen optimální převodový poměr a motor 

byl dostatečně předimenzován, aby se motor nemusel při rozjezdu přetěžovat. Grafy 

znázorňující průběh momentů a úhlové rychlosti jsou zobrazeny viz. Obr. 24, Obr. 25 

 

 

Obr. 25 Závislost zatěžovacího momentu na čase cyklu 

8.1.3 Kontrola zatížení a trvanlivosti ložisek otočného stolu 

Ložiska jsou umístěna na hřídeli otočného stolu tak, aby co nejlépe zachycovala 

momenty od působících sil, jimiž jsou převážně lisovací síla, která působí ve velké 

vzdálenosti od osy otáčení a také síla od upínače dílu, která vzniká při odemykání. Předběžně 

byla zvolena ložiska – 7204 BEP od firmy SKF [13]. Mezi základní síly, které působí na 

ložiska patří, dostředivá síla vznikající při otáčení (rovnice 25) a tíhová síla závislá na celkové 

hmotnosti otočného stolu (rovnice 26). 

𝐹𝑑 = m𝑜 ∙ 𝑟 ∙ 𝜔2 = 5,2 ∙ 0,0205 ∙ 17,22 = 31,54 [𝑁] (25)  

𝐹𝑔𝑠 = m𝑜 ∙ 𝑔 = 5,2 ∙ 9,81 = 51 [𝑁] (26)  

Kde: 

𝐹𝑑 – dostředivá síla otočného stolu [𝑁] 

𝐹𝑔𝑠 – tíhová síla od stolu [𝑁] 

𝜔 – úhlová rychlost otočného stolu    𝜔 = 𝜀𝑟 ∙ 𝑡𝑟 = 68,8 ∙ 0,25 = 17,2[𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

m𝑜 – hmotnost otočného stolu       m𝑜 = 5,2[𝑘𝑔] 

g – gravitační konstanta         g = 9,81[𝑚 ∙ 𝑠−2] 

r – vzdálenost těžiště otočného stolu od osy otáčení      r = 20,5[𝑚𝑚] 

 

Při lisování pouzder šroubů dochází k velkému namáhání ložisek. Lisování probíhá 

v několika různých vzdálenostech od osy otáčení. Pro kontrolu bude proveden výpočet pro 

nejvzdálenější místo, kde působí lisovací síla. Lisovací válec o průměru 40 mm má při 10 
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barech maximální sílu 1256,6 N, což je pro ložiska značná zátěž, bereme-li v úvahu 

maximální vzdálenost působiště od osy 𝑟𝐿 = 116,2 [𝑚𝑚]. V dalším kroku je spočten 

maximální moment, který působí na soustavu ložisek (rovnice 27). Tento moment je následně 

použit pro výpočet zatížení na jednotlivá ložiska tak, aby se dalo spočítat celkové zatížení na 

ložisko v ose X a Y. (rovnice 28, 29, 30) 

𝑀𝐿 = 𝐹𝐿 ∙ 𝑟𝐿 = 1256,6 ∙ 0,1662 = 208,8[𝑁 ∙ 𝑚] (27)  

Kde: 

𝐹𝐿 – lisovací síla válce       𝐹𝐿 = 1256,6[𝑁] 

𝑟𝐿 – vzdálenost působiště síly od osy otočného stolu   𝑟𝐿 = 116,2 [𝑚𝑚] 

𝑀𝐿 – moment od lisovací síly [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝐹𝑎1 =
𝐹𝐿 

2
=

1256,6

2
= 628,3[𝑁] (28)  

|𝐹𝑎1| = |𝐹𝑎2|       |𝐹𝑟1| = |𝐹𝑟2| |𝑟𝑙1| = |𝑟𝑙2| 

𝐹𝐿 ∙ 𝑟𝐿 = 𝐹𝑟1 ∙ 𝑟𝑙1 + 𝐹𝑟2 ∙ 𝑟𝑙2 
(29)  

𝐹𝐿 ∙ 𝑟𝐿 = 𝐹𝑟1 ∙ 𝑟𝑙1 + 𝐹𝑟1 ∙ 𝑟𝑙1 => 𝐹𝐿 ∙ 𝑟𝐿 = 2 ∙ 𝐹𝑟1 ∙ 𝑟𝑙1 => 

𝐹𝑟1 =
𝐹𝐿 ∙ 𝑟𝐿

2 ∙ 𝑟𝑙1
=

1256,6 ∙ 0,1662

2 ∙ 0,0425
= 2457 𝑁 

(30)  

Kde: 

𝐹𝑟1 - radiální síla působící na horní ložisko [𝑁] 

𝐹𝑟2 - radiální síla působící na dolní ložisko [𝑁] 

𝐹𝑎1 - axiální síla působící na horní ložisko [𝑁] 

𝐹𝑎2 - axiální síla působící na dolní ložisko [𝑁] 

𝑟𝑙1 – vzdálenost ložiska od počátku      𝑟𝑙1 = 42,5[𝑚𝑚] 

𝑟𝑙2 – vzdálenost ložiska od počátku      𝑟𝑙2 = 42,5[𝑚𝑚] 

 

Na obě ložiska je vyvíjen stejná silová zátěž, a proto je výpočet dále proveden pouze 

pro jedno z nich, kde je spočítána suma všech sil působících na jedno ložisko v ose X a Y, což 

je dále použito pro výpočet ekvivalentního statického zatížení na ložisko, kde byly dle 

zvoleného typu ložiska určeny přepočtové koeficienty. (rovnice 31, 32, 33) [14] 

𝐹𝑥1 = 𝐹𝑟1 = 2457 = 2457[𝑁] (31)  

𝐹𝑦1 = 𝐹𝑎1 +
𝐹𝑔

2
= 628,3 +

51

2
= 653,8[𝑁] (32)  

Kde: 

𝐹𝑥1 – suma sil při lisování v ose x na ložisko 1[𝑁] 

𝐹𝑦1 – suma sil při lisování v ose Y na ložisko 1[𝑁] 
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𝐹𝑒𝑜1 = 𝑋1 ∙ 𝐹𝑥1 + 𝑌1 ∙ 𝐹𝑦1 = 0,41 ∙ 2457 + 0,37 ∙ 653,8 = 1249,3 [𝑁] (33)  

Kde: 

𝑋1 – radiální koeficient zatížení          𝑋1 = 0,41[−]  

𝑌1 – axiální koeficient zatížení   𝑌1 = 0,37[−] 

𝐹𝑒𝑜1 – ekvivalentní statické zatížení na ložisko 1[𝑁] 

 

 Znalost velikosti ekvivalentního statického zatížení na ložisko, nám umožňuje spočítat 

bezpečnost, se kterou budou ložiska odolávat statickému namáhání od lisování. (rovnice 34) 

𝑆𝑜1 =
𝐶𝑜1

𝐹𝑒𝑜1
=

7650

1249,3
= 6,1 (34)  

Kde: 

𝑆𝑜1 – statická bezpečnost [-] 

𝐶𝑜1 – statická únosnost ložiska 7204 BEP [13]  𝐶𝑜1 = 7650 [𝑁] 

Z výsledků výpočtu bezpečnosti vyplývá, že ložiska jsou pro operaci lisování 

dostatečně předimenzována. Větší únosnost přináší lepší tuhost a stabilitu otočného stolu. 

Statické zatížení je jen jedna část z celkového zatížení ložiska, jelikož na ložiska při otáčení 

působí ještě dostředivé síly, které vznikají nesouosostí otáčejícího se stolu. Lisování probíhá 

pouze v situaci, kdy je stůl zastaven, a proto do výpočtu sumy sil při rotaci spadá pouze síla 

dostředivá a tíhová viz. rovnice 35, 36. 

𝐹𝑥2 =
𝐹𝑑

2
=

31,5

2
= 15,8[𝑁] (35)  

𝐹𝑦2 =
𝐹𝑔

2
=

51

2
= 25,5[𝑁] (36)  

Kde: 

𝐹𝑥2 – suma sil při lisování v ose x na ložisko 1 [N] 

𝐹𝑦2 – suma sil při otáčení v ose Y na ložisko 1 [N] 

Z vypočtených hodnot můžeme určit ekvivalentní dynamické zatížení (rovnice 37), 

které povede k výpočtu celkové životnosti ložisek, jež nám přiblíží možnou časovou 

využitelnost rotačního stolu. (rovnice 38, 39, 40) 

𝐹𝑒𝑜1 = 𝑉2 ∙ 𝑋2 ∙ 𝐹𝑥2 + 𝑌2 ∙ 𝐹𝑦2 = 1 ∙ 0,41 ∙ 15,8 + 0,85 ∙ 25,5 = 28,2 [𝑁] (37)  

Kde: 

𝑋2 – radiální koeficient zatížení          𝑋2 = 0,41[−]  

𝑌2 – axiální koeficient zatížení  𝑌2 = 0,85[−] 

𝑉2 – součinitel zatížení    𝑉2 = 1 [−] 

𝐹𝑒𝑜2 – ekvivalentní statické zatížení na ložisko 1 [N] 



 

50 

 

𝜀𝑟 =
∆𝜔𝑟

∆𝑡𝑟
=> 𝜔𝑟 = 𝜀𝑟 ∙ 𝑡𝑟 = 68,8 ∙ 0,25 = 17,2 [𝑟𝑎𝑑/𝑠]  (38)  

𝜔𝑟 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑟 => 𝑛𝑟 =
𝜔𝑟

2 ∙ 𝜋
= 2,73 [𝑜𝑡 𝑠⁄ ] (39)  

𝐿ℎ1 =
106

3600 ∙ 𝑛𝑟
∙ (

𝐶1

𝐹𝑒𝑜1
)

3

=
106

3600 ∙ 2,73
(

13300

28,2
)

3

= 1,07 ∙ 1010 [ℎ] (40)  

Kde: 

𝐶1 – dynamická únosnost ložiska 7204 BEP [13] 𝐶1 = 13300 [𝑁] 

𝜔𝑟 – úhlová rychlost otočného stolu [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

𝑛𝑟 – otáčky otočného stolu [𝑜𝑡 𝑠⁄ ] 

𝐿ℎ1 – celková životnost ložisek v hodinách [h] 

Ložisko je namáháno hlavně při lisování, které probíhá v momentě, kdy je otočný stůl 

zastavený, proto u ložiska vychází tak velká životnost při dynamickém namáhání. Statická 

únosnost ložiska je volena mírně vyšší kvůli větší tuhosti, kterou bude ložisko mít při 

lisovaní. 

8.1.4 Kontrola bezvůlové spojky 

Spojka pro převod momentu mezi převodovkou a otočným stolem musí být dostatečně 

dimenzována na časté cyklické zatížení a reverzaci pohybu. Proto byl proveden kompletní 

výpočet namáhání vybrané spojky od firmy Haberkorn, který dodává na český trh bezvůlové 

spojky TRASCO ES. V katalogu výrobce byly vyhledány potřebné výpočty namáhání 

bezvůlové spojky a určeny koeficienty, které ovlivňují spojku při provozu. Viz. rovnice 41, 

42, 43, 44, 45 [15] 

𝑇𝐾𝑁 = 𝑇𝐾 ∙ 𝑆𝜃 ∙ 𝑆𝐷 = 14 ∙ 1 ∙ 3 = 42 [𝑁 ∙ 𝑚] (41)  

𝑚𝑆 =
𝐽𝑚

𝐽𝑐
=

0,000019

0,0214
= 8,88 ∙ 10−4 (42)  

𝑇𝑆 = 𝑇𝐴𝑆 ∙
1

𝑚𝑆 + 1
∙ 𝑆𝐴 = 35 ∙

1

8,88 ∙ 10−4 + 1
∙ 1,5 = 52,45 [𝑁 ∙ 𝑚] (43)  

𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝑆 ∙ 𝑆𝑍 ∙ 𝑆𝜃 + 𝑇𝐾 ∙ 𝑆𝜃 ∙ 𝑆𝐷 = 52,45 ∙ 1,6 ∙ 1 + 14 ∙ 1 ∙ 3
= 125,925[𝑁 ∙ 𝑚] (44)  

Kde: 

𝑆𝜃 – teplotní faktor        𝑆𝜃 = 1 [−] 

𝑆𝑍 – faktor četnosti sepnutí       𝑆𝑍 = 1,6 [−] 

𝑆𝑓 – faktor kmitání        𝑆𝑓 = 1 [−] 

𝑆𝐷 – faktor torzní tuhosti       𝑆𝐷 = 3 [−] 

𝑆𝐴 – faktor rázu        𝑆𝐴 = 1,5 [−] 

𝑇𝐾 – nominální moment od motoru (i=35)     𝑇𝐾 = 14 [𝑁 ∙ 𝑚] 
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𝑇𝐴𝑆 – nárazový moment od motoru (i=35)     𝑇𝐴𝑆 = 35 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑚𝑆 – faktor poměru setrvačností [-] 

𝑇𝑆 – skokový moment od motor [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥 – maximální momentové zatížení [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑁 – normální momentové zatížení [𝑁 ∙ 𝑚] 

 

Byla zvolena bezvůlové spojka GESM se vstupním a výstupním průměrem 14 mm a 

rozměrem 24/28 s přenosovou vložkou z materiálu 64Sh.D (green), která splňuje požadavky 

na přenášený kroutící momen. Viz. rovnice (45) 

𝑇𝐾𝑁1 > 𝑇𝐾𝑁   𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥1 > 𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥1 

  75 [𝑁 ∙ 𝑚] > 42 [𝑁 ∙ 𝑚]     150 [𝑁 ∙ 𝑚] > 125,925 [𝑁 ∙ 𝑚] 
(45)  

Kde: 

𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥1 – maximální momentové zatížení zvolené spojky  𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥1 = 150 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑁1 – normální momentové zatížení zvolené spojky  𝑇𝐾𝑁1 = 75 [𝑁 ∙ 𝑚] 

 

Zvolená spojka vyhovuje i při použití maximálních momentů, které motor dokáže 

vyvinout. Díky provozování spojky při nižších momentech, než jsou její maximální únosné, 

dosáhneme nižších zkroucení, které by nám vyvolalo další nepřesnosti v polohování. 

8.1.5 Výpočet upínače dílu 

Při polohování dílu do potřebné pozice pro zalisování dílu, vznikají síly od akcelerace 

stolu, který se snaží za co nejkratší čas dopravit díl na určenou pozici. Z tohoto důvodu byl 

uvažován upínací mechanismus, který zajistí stálost polohy dílu během celého procesu 

lisování. Při zakládání dílu do správné pozice je díl naváděn pomocí několika kalených čepů, 

které jsou umístěny na obvodu správné pozice dílu. Dostředivá síla, která vzniká, je 

způsobena polohou těžiště dílu, který se vyskytuje ve vzdálenosti 60 mm od středu otáčení 

otočného stolu. Dostředivá síla a její kompenzace v podobě pružinového upínače s pružinou 

TL 4000x335x0900 od firmy JPV je vypočtena v rovnících 46, 47, 48, 49 a 50 [16] 

𝐹𝑑𝑑 = m𝑑 ∙ 𝑟𝑑 ∙ 𝜔2 = 0,52 ∙ 0,06 ∙ 17,22 = 9,2 [𝑁] (46)  

𝐹𝑔𝑑 = m𝑑 ∙ 𝑔 = 0,52 ∙ 9,81 = 5,1 [𝑁] (47)  

𝐹𝑝 = 𝑐𝑝 ∙  𝑙𝑠𝑝 = 11,8 ∙ 24 = 283,2 [𝑁] (48)  

Kde: 

𝑟𝑑 – vzdálenost těžiště od osy otáčení      𝑟𝑑 = 60 [𝑚𝑚] 

𝑐𝑝 – tuhost pružiny        𝑐𝑝 = 11,8 [𝑁/𝑚𝑚] 

𝑙𝑠𝑝 – délka stlačení pružiny        𝑙𝑠𝑝 = 24 [𝑚𝑚] 

𝐹𝑑𝑑 – dostředivá síla působící na díl [N] 

𝐹𝑔𝑑 – síla od tíhy dílu [N] 

𝐹𝑝 – síla vzniklá stlačením pružiny [N] 
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𝐹𝑁 = 𝐹𝑝 +  𝐹𝑔𝑑 = 283,2 + 5,1 = 288,3 [𝑁] (49)  

𝐹𝑇 = 𝜇𝑝𝑎 ∙ 𝐹𝑁  = 0,06 ∙ 288,3 = 17,3 [𝑁] 

𝐹𝑇 > 𝐹𝑑𝑑          17,3 [𝑁] > 9,2 [𝑁] 
(50)  

Z výsledků výpočtů je zřejmá dostačující přítlačná síla, která má za vznik třecí sílu, která je 

násobně větší než síla působící při rotačním pohybu otočného stolu. 

8.2 Lineární osa 

Lineární osa je druhou základní součástí lisovací pozice, která zajištuje přesun šroubu 

s pouzdrem z vibrační lišty, kde je šroub přizvednut pomocí vyhazovače viz. Obr. 30, do 

pozice nad otočným stolem, kde za součinnosti s otočným stolem dokážeme najet nad 

jakoukoli pozici na otočném stole, což nám umožňuje lisovat pouzdra šroubů i na velmi 

tvarově složitém dílu, jakým tento výrobek je. 

 

 

 

Obr. 26 Pohled na detail lineární osy 

 

 

8.2.1 Základní parametry lineárního pohonu 

Komponenty celého zařízení jsou převážně voleny od firmy Festo, z důvodu 

požadavku zadavatele. Při volbě lineárního pohonu bylo uvažováno několik zásadních 

faktorů, kterým musela vybraná osa vyhovět. Základním předpokladem je možnost 

automatického řízení polohy a její opakovatelnost najetí do této polohy, tuhost lineární osy, 

která zajistí stabilní podmínky při lisování a rychlost možného přesunu mezi 

naprogramovanými polohami. Nejlépe splňovala podmínky lineární osa EGC poháněná 

servopohonem, kde byla předběžně zvolena osa EGC-80-330-TB-KF-30H-GK.  
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8.2.2 Volba lineární osy a výpočet její setrvačnosti 

Dle časového plánu je třeba, aby lineární pohon překonal potřebnou vzdálenost mezi 

odebírací polohou a lisovací polohou za 0,2s. Vzdálenost není vždy stejná, protože díry na 

dílu jsou velmi nepravidelné, a proto je výpočet prováděn pouze pro nejdelší vykonávaný 

pohyb. Základním aspektem přesunu z polohy do polohy je zjištění, jakého zrychlení bude 

muset lineární osa dosáhnout viz. rovnice (51) a s jakou maximální rychlostí se bude osa 

pohybovat viz. rovnice (52). 

𝑎𝐿 =
2 ∙ 𝑠𝐿𝐴

𝑡𝐿𝐴
2 =

2 ∙ 0.165

0.12
= 33 [𝑚 ∙ 𝑠−2] (51)  

𝑣𝑀𝐴𝑋 = 𝑎𝐿 ∙ 𝑡𝐿𝐴 = 33 ∙ 0,1 = 3,3 [𝑚 ∙ 𝑠−1] (52)  

Kde: 

𝑠𝐿 – dráha lineárního pohonu      𝑠𝐿 = 0.33 [𝑚] 

𝑠𝐿𝐴 – dráha lineárního pohonu pro zrychlení    𝑠𝐿𝐴 = 0.165 [𝑚] 

𝑡𝐶𝐿 – celkový čas pro jeden přesun     𝑡𝐶𝐿 = 0.2 [𝑠] 

𝑡𝐿𝐴 – čas pro zrychlení lineárního pohonu    𝑡𝐿𝐴 = 0.1 [𝑠] 

𝑚𝐿 – přepravovaná hmotnost      𝑚𝐿 = 4,23 [𝑘𝑔] 

𝑎𝐿 – zrychlení lineárního pohonu [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

𝑣𝑀𝐴𝑋 – rychlost lineárního pohonu [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

 

Pro předběžné výběr potřebného motoru, který bude pohánět lineární osu, musíme 

dobře znát moment potřebný pro dosažení požadovaného zrychlení výpočet momentu 

potřebného na hřídeli motoru. Zrychlení probíhá na dráze 165 mm, kterou by dle výpočtů měl 

motor překonat za 0,1s a to zrychlením 33 [𝑚 ∙ 𝑠−2] a následně zpomalením o stejné hodnotě. 

Přepočtem lineárního zrychlení na úhlové zrychlení (rovnice 53) zjistíme základní hodnotu 

pro následný výpočet potřebného momentu. 

𝜀𝐿 =
𝑎𝐿

𝑟𝐿
=

33 

0,014325
= 2303,7[𝑅𝑎𝑑/𝑠2] (53)  

Kde: 

𝑟𝐿 – účinný poloměr řemenice      𝑟𝐿 = 14,325 [𝑚𝑚] 

𝜀𝐿– úhlové zrychlení řemenice při akceleraci [𝑅𝑎𝑑/𝑠2] 

Důležitým faktorem při volbě pohonu je znalost momentu setrvačnosti poháněné 

soustavy, aby bylo možné určit potřebnou velikost momentu, který musí být dodán, aby bylo 

dosaženo požadovaného zrychlení viz rovnice (55). Pro optimální využití motoru je vhodné 

použít výpočet pro volbu optimálního převodového poměru, který zajistí maximální využití 

potenciálu motoru viz. rovnice (58). Pro výpočet momentu setrvačnosti lineárního pohonu 

byla použita dokumentace pro daný typ zvolené lineární osy. Viz Tab. 6 a rovnice (54) [17] 
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Tab. 6 Momenty setrvačnosti lineární osy [17] 

 

𝐽𝐴 = 𝐽0 + 𝐾 ∙ 𝐽𝑊 + 𝐽𝐻 ∙ 𝑠𝐿 + 𝐽𝐿1 ∙ 𝑚𝐿 + 𝐽𝐹 = 

= 205,9 + 1 ∙ 126,73 + 18,8 ∙ 0,33 + 205 ∙ 4,23 + 0 = 1205,98 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 
(54)  

Kde: 

𝐽0 – moment setrvačnosti daného typu osy    𝐽0 = 205,9[𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐾 – počet přídavných saní      𝐾 = 1[−] 

𝐽𝑊 – moment setrvačnosti saní     𝐽𝑊 = 126,73[𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐽𝐻 – moment setrvačnosti na metr zdvihu    𝐽𝐻 = 18,8[𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 𝑚⁄ ] 

𝐽𝐿1 – moment setrvačnosti na kilo užitečné zátěže   𝐽𝐿 = 205[𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 𝑘𝑔⁄ ] 

𝐽𝐹 – moment setrvačnosti brzdy     𝐽𝐹 = 0[𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

 

K celkové setrvačnosti lineárního pohonu musí být přičtena i setrvačnost axiální sady, 

která zajištuje redukci připojovacích rozměrů pro použiti volně dostupných motorů a 

převodovek. Použitá axiální sada pro lineární osu EGC-80-330-TB-KF-30H-GK je EAMM-

A-L48-60H od firmy Festo. Její setrvačnost uváděna výrobcem je  𝐽𝑎𝑥 = 14,5 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

 Do výpočtu setrvačnosti celého systému je třeba zahrnout i setrvačnost převodovky, 

která se u předem vytipovaných velikostí převodovek pohybuje okolo 𝐽𝑃5 = 0,2 𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚2  

𝐽𝐿 = 𝐽𝐴 + 𝐽𝑎𝑥 + 𝐽𝑃5 = 1205,98 + 14,5 + 20 = 1240,48 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2]  (55)  

Kde: 

𝐽𝑎𝑥 – moment setrvačnosti axiální sady    𝐽𝑎𝑥 = 14,5 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐽𝑃5 – moment setrvačnosti převodovky [12]    𝐽𝑃5 = 0,2 [𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚2] 

8.2.3 Výpočet krouticího momentu a volba motoru 

Zrychlení lineární osy probíhá na dráze 165 mm, kterou by dle výpočtů měl motor 

překonat za 0,1[s] a to při zrychlení 33 [𝑚 ∙ 𝑠−2]. Při znalosti úhlového zrychlení (rovnice 

56), kterého chceme dosáhnout při rozběhu, a momentu setrvačnosti lineární osy, můžeme 

vypočítat moment, který je potřebný dodat na hřídel lineární osy. Tento moment je vypočten 

v rovnici 57. 

𝜀𝐿 =
𝑎𝐿

𝑟𝐿
=

33 

0,014325
= 2303,7[𝑅𝑎𝑑/𝑠2] 

(56)  
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𝑀𝐿 = 𝐽𝐿 ∙ 𝜀𝐿 = 0,00124048 ∙ 2303,7 = 2,81[𝑁 ∙ 𝑚]  (57)  

Kde: 

𝑀𝐿 – moment potřebný na hřídeli lineárního pohonu [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝜀𝐿– úhlové zrychlení řemenice při akceleraci [𝑅𝑎𝑑/𝑠2] 

𝑟𝐿 – účinný poloměr řemenice      𝑟𝐿 = 14,325 [𝑚𝑚] 

  Ze znalosti momentu potřebného na hřídeli lineární ose je předběžně volen motor 

FANUC Beta iS 0,5/6000 [11] se jmenovitým momentem 0,65 [𝑁 ∙ 𝑚]. Opět je volen motor 

od společnosti Fanuc, a to kvůli sjednocenému řízení, které je řešeno přes robot č.1. Dalším 

krokem je zvolit optimální převodový poměr, který dokáže využít maximum ze zvoleného 

motoru. Výpočet optimálního převodového poměru je uveden v rovnici 58. 

𝑖𝐿𝑜 = √
𝐽𝐿

𝐽𝐿𝑚
= √

1240,48

27
= 6,8 => 𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛𝑜 => 𝑖𝐿𝑜 = 5 (58)  

Kde: 

𝑖𝐿𝑜 – optimální převodový poměr pro lineární osu [-] 

𝐽𝐿𝑚 – moment setrvačnosti motoru [11]    𝐽𝐿𝑚 =  27 [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

8.2.4 Kontrola potřebného momentu motoru 

Z výsledků výpočtu optimálního převodového poměru vyplynul požadovaný převodový 

poměr 6,8, který ovšem není typicky dostupným převodovým poměrem, a proto volíme 

z ekonomického hlediska dobře dostupný převodový poměr 5:1. Zvolená převodovka je od 

firmy RAVEO, která dodává převodovky společnosti APEX DYNAMICS. Při známém 

potřebném převodovém poměru a vlastnostech zvolené převodovky PGII060 [12] můžeme 

ověřit, zda námi vybraná převodovka vyhovuje momentovým požadavkům viz. rovnice 59. 

𝑀𝑚𝐿 =
𝑀𝐿

𝑖𝐿𝑜 ∙ 𝜇𝑝1
=

2,81

5 ∙ 0,97
= 0,58 [𝑁 ∙ 𝑚] (59)  

𝑀𝑚𝐿  < 𝑀𝑚𝑚          0,58 [𝑁 ∙ 𝑚] < 0,65 [𝑁 ∙ 𝑚]    (60)  

Kde: 

𝑀𝑚𝐿 – moment potřebný na hřídeli motoru 

𝜇𝑝1 – účinnost převodovky [12]     𝜇𝑝1 = 0,97 [−] 

𝑀𝑚𝑚 – Moment zvoleného motoru [11]    𝑀𝑚𝑚 = 0,65 [𝑁 ∙ 𝑚]  

Moment potřebný pro rozjezd lineárního pohonu při stanovených podmínkách je nižší než 

nominální moment motoru, který se dá ještě krátkodobě přetížit na 1 [𝑁 ∙ 𝑚]. Z čehož 

vyplývá, že motor má dostatečný moment pro tuto aplikaci. 

8.2.5 Kontrola oteplení zvoleného motoru 

Kontrola oteplení motoru je nedílnou součásti kontroly výpočtu motoru. Při častém spínání 

motoru a překračování nominálního momentu dochází k zahřívání vinutí, které potřebuje čas 

pro ochlazení. Výpočtem kontroly oteplení byl zjištěn ekvivalentní moment motoru při 

vykonávané činnosti a byl porovnán s nominálním momentem, kde podle výrobce má tento 

moment dosahovat maximálně 90% momentu nominálního. (rovnice 61,62) [11] 
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Obr. 27 Závislost úhlového rychlosti na čase cyklu 

Na Obr. 27 můžeme vidět průběh rychlosti lineární osy v jednom časovém cyklu. Z tohoto 

obrázku můžeme odečíst potřebné hodnoty času pro rozjezd, brždění a čas pauzy. Tyto 

hodnoty jsou důležité pro výpočet ekvivalentního zatížení, ze kterého se posoudí možnosti 

motoru. Na Obr. 28 je vidět momentový průběh jednoho celého cyklu, kde je zachycena 

velikost momentu potřebného k rozjezdu a k zastavení a následně moment potřebný 

v zastaveném stavu. Tyto hodnoty jsou také důležité při výpočtu oteplení motoru. 

 

𝑇𝐸𝐹𝐿 = √
(𝑇𝐴𝐿 + 𝑇𝑀𝐿)2 ∙ 𝑡1𝐿 + 𝑇𝑀𝐿

2 ∙ 𝑡2𝐿 + (𝑇𝐴𝐿 − 𝑇𝑀𝐿)2 ∙ 𝑡1𝐿 + 𝑇𝑂𝐿
2 ∙ 𝑡3𝐿

𝑡𝐶𝐿
 

𝑇𝐸𝐹𝐿 = √
(0,56 + 0)2 ∙ 0,1 + 02 ∙ 0 + (0,56 − 0)2 ∙ 0,1 + 0 ∙ 2

2,2
= 0,17 𝑁𝑚 

(61)  

𝑇𝐸𝐹𝐿  < 𝑇𝐶𝐿 

0,17 < 0,65 
(62)  

Kde: 

𝑇𝐴𝐿 – moment potřebný pro rozběh    𝑇𝐴𝐿 = 0,56 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑀𝐿 – moment potřebný pro rovnoměrný chod  𝑇𝑀𝐿 = 0,00 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑂𝐿 – moment při zastaveném stavu    𝑇𝑂𝐿 = 0,0 [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑡1𝐿 – čas zrychlení      𝑡1𝐿 = 0,1 [𝑠] 

𝑡2𝐿 – čas stálého chodu     𝑡2𝐿 = 0 [𝑠] 

𝑡3𝐿 – čas pauzy      𝑡3𝐿 = 2 [𝑠] 

𝑡𝐶𝐿 – celkový čas      𝑡𝐶𝐿 = 2,2  [𝑠] 

𝑇𝐸𝐹𝐿 – ekvivalentní zatížení motoru při cyklickém namáhání [Nm] 

𝑇𝐶𝐿 – stálý moment při nízké rychlosti motoru  𝑇𝐶𝐿 = 0,65 [𝑁 ∙ 𝑚] 
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Obr. 28 Závislost zatěžovacího momentu na čase cyklu 

Z výsledků vyplývá, že motor se i při takto náročném zatěžovacím cyklu, jež čítá 20 

sepnutí za minutu, nebude přehřívat jelikož, byl zvolen optimální převodový poměr a motor 

byl dostatečně předimenzován, aby se nemusel při rozjezdu přetěžovat. 

8.2.6 Kontrola únosnosti zvolené lineární osy při pohybu 

Kontrola únosnosti při pohybu byla vypracována proto, aby se ověřila vhodnost použité 

lineární osy. Mezi základní faktory zatížení patří zatížení od tíhové síly a zatížení od 

zrychlení, které vyvíjí motor lineární osy při přesunu mezi koncovými polohami. Základem 

určení působících momentů je určení těžiště užitečného zatížení, které je přepravováno. 

Těžiště bylo určeno pomocí programu Autodesk Inventor, ve kterém byly odměřeny rozměry 

od saní lineárního pohonu, kde je výrobcem stanoven bod počátku. Výpočty sil a momentů 

působících na lineární osu jsou počítány pouze pro rovinu v ose pohybu, protože je těžiště 

situováno v této rovině též. Výpočty jsou uvedeny v rovnicích 63,64,65,66. [17] 

𝐹𝐿𝑔 = 𝑚𝐿 ∙ 𝑔 = 4,23 ∙ 9,81 = 41,5 [𝑁] (63)  

𝐹𝐿𝑎 = 𝑚𝐿 ∙ 𝑎𝐿 = 4,23 ∙ 33 = 139,6 [𝑁] (64)  

𝑀𝑦𝐿 = 𝐹𝐿𝑎 ∙ 𝑧𝐿 + 𝐹𝐿𝑔 ∙ 𝑥𝐿 = 139,6 ∙ 0,02 + 41,5 ∙ 0,02 = 3,62 [𝑁 ∙ 𝑚] (65)  

𝑀𝑦𝐿 = 3,62[𝑁 ∙ 𝑚] < 𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 = 97 [𝑁 ∙ 𝑚] (66)  

Kde: 

𝐹𝐿𝑔 – tíhová síla od přepravované hmotnosti [𝑁] 

𝐹𝐿𝑎 – síla vznikající od zrychlující lineární osy [𝑁] 

𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 – maximální únosnost udávaná výrobcem [6]  𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 = 97 [𝑁 ∙ 𝑚] 

8.2.7 Kontrola únosnosti zvolené lineární osy při lisování 

Lineární osa bude z největší míry namáhána silami od lisovaní šroubů s pouzdry. Síla lisování 

může dosahovat až 𝐹𝐿 = 1256,6𝑁, proto musí být osa schopna odolávat tomuto namáhání a 
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zároveň vykazovat nízkou míru průhybu. Výpočty, které kontrolují únosnost lineární osy jsou 

uvedeny v rovnicích 67,68,69. 

𝑀𝑦𝐿𝐿 = 𝐹𝐿 ∙ 𝑥𝐿𝐿 = 1256,6 ∙ 0,022 = 27,65 [𝑁 ∙ 𝑚] (67)  

𝑀𝑦𝐿𝐿 = 27,65[𝑁 ∙ 𝑚] < 𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 = 97 [𝑁 ∙ 𝑚] (68)  

𝐹𝐿 = 1256,6[𝑁] < 𝐹𝑧𝑀𝐴𝑋 = 3050 [𝑁] (69)  

Kde: 

𝑀𝑦𝐿𝐿 – moment působící na lineární osu od lisování [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝐹𝑧𝑀𝐴𝑋 –únosnost osy ve směru lisování    𝐹𝑧𝑀𝐴𝑋 = 3050 [𝑁] 

𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 –momentová únosnost osy ve směru působení lisování  𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 = 97 [𝑁 ∙ 𝑚] 

Únosnost lineární osy dostatečně překračuje maximální síly, které je lisování schopno 

vyvinout. Při lisování může docházet k průhybu osy, a proto je osa dostatečně 

předimenzována a podepřena nosníkem v místě lisování, aby odměřování, které je součástí 

lisovacího válce bylo co nejpřesnější. 

8.3 Kontrola únosnosti upínače šroubů s pouzdry 

Šrouby s pouzdry jsou přemisťovány z odebírací pozice pomocí lineární osy. Uchopení 

šroubů s pouzdry je zajištěno pomocí pneumatického válce, který je vybaven dvojicí 

tvarových čelistí. Sílu upnutí tohoto pneumatického válce je nutné zkontrolovat pomocí 

výpočtů viz. Obr. 29. Základními působícími silami jsou v tomto případě síla od zrychlení 

lineární osy a gravitační síla, která působí na šroub s pouzdrem. Výpočty sil potřebných 

k bezpečnému uchopení pouzdra se šroubem jsou uvedeny v rovnicích 70,71,72,73. [7] 

𝑎𝐿𝑍 =
𝐹𝑢

𝑚𝑢
=

200

0,85
= 235,3 [𝑚 ∙ 𝑠−2] (70)  

𝑎) 𝐹𝐺 = 𝑚š ∙ (𝑎𝐿𝑍 + 𝑔) ∙
sin

𝛼𝑙

2
2 ∙ 𝜇𝐿

∙ S = 0,031 ∙ (235,3 + 9,81) ∙
sin

120
2

2 ∙ 0,25
∙ 2 = 

      = 26,32[𝑁] 

(71)  

𝑏) 𝐹𝐺;𝑍 = 𝑚š ∙ 𝑔 ∙
sin

𝛼𝑙

2
2 ∙ 𝜇𝐿

∙ S = 0,031 ∙ 9,81 ∙
sin

120
2

2 ∙ 0,25
∙ 2 = 1,05[𝑁] 

   𝐹𝐺;𝑋 = 𝑚š ∙ 𝑎𝐿 ∙
tan

𝛼𝑙
2

2∙𝜇𝐿
∙ S = 0,031 ∙ 33 ∙

tan
120

2

2∙0,25
∙ 2 = 7,09[𝑁] 

(72)  

c) 𝐹𝐺;𝑍 = 𝑚š ∙ 𝑔 ∙
sin

𝛼𝑙

2
2 ∙ 𝜇𝐿

∙ S = 0,031 ∙ 9,81 ∙
sin

120
2

2 ∙ 0,25
∙ 2 = 1,05[𝑁] 

    𝐹𝐺;𝑌 = 𝑚š ∙ 𝑎𝑌 ∙ S = 0,031 ∙ 0 ∙ 2 = 0[𝑁] 

(73)  
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Kde: 

𝑚š – hmotnost přemísťovaného šroubu      𝑚š = 0,031 [𝑘𝑔] 

𝛼𝑙 – úhel rozevření čelistí       𝛼𝐿 = 120 [°] 

𝜇𝐿 – koeficient tření (kov-kov)      𝜇𝐿 = 0,25 [−] 

S – koeficient bezpečnosti       𝑆 = 2 [−] 

𝑚𝑢 – hmotnost upínače        𝑚𝑢 = 0,85 [𝑘𝑔] 

𝐹𝑢 – maximální síla posuvového válce v ose Z    𝐹𝑢 = 200 [𝑁] 

𝑎𝐿𝑍 – zrychlení čelistí v ose Z [𝑚 ∙ 𝑠−2]       

𝑎𝐿𝑌 – zrychlení čelistí v ose Y [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

 

 

Obr. 30 Pohled na nabírání šroubu s pouzdrem z vibrační lišty 

 

 

Obr. 29 Vztahy pro výpočet uchopovacích sil [3] 
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9 ANALÝZA RIZIK 

Analýza rizik se zabývá, zjištěním a řešením možných rizik, která mohou vzniknout 

v průběhu celého životního cyklu stroje. Pro tvorbu této analýzy byla použita norma ČSN EN 

ISO 12100 [18], ČSN EN ISO 10218-1 [19], ČSN EN ISO 10218-2 [20]. Tato analýza je 

rozsahově velmi omezená vzhledem k rozsáhlosti pracoviště a možností diplomové práce. 

[18] 

9.1 Posuzování rizika 

Pro posouzení rizika je v normě k dispozici algoritmus, podle kterého je možné 

posoudit a snížit rizika, která se v návrhu stroje skrývají. Tento proces probíhá dle algoritmu 

zobrazeném na Obr. 31 

.  

Obr. 31 Postup posouzení rizika [21] 
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9.2 Strategie posouzení rizika a snížení rizika 

Dle normy ČSN EN ISO 12100 [18] je postup analýzy rizik definován přesně takto: „ 

a) Určit mezní hodnoty strojního zařízení, které zahrnují předpokládané 

používání a jakékoliv předvídatelné nesprávné použití 

b) Identifikovat nebezpečí a příslušné nebezpečné situace 

c) Odhadnout riziko pro každé identifikovatelné nebezpečí a nebezpečnou situaci 

d) Zhodnotit riziko a rozhodnout o nutnosti snížení rizika 

e) Vyloučit nebezpečí nebo snížit riziko spojené s nebezpečím ochrannými 

opatřeními“ [18] 

Postup od a) do d) se zabývá identifikací a posouzením rizika a bod e) se zabývá 

snížením rizika. [18] 

9.3 Dostupné technické informace o stroji 

9.3.1 Popis zařízení 

Detailní popis zařízení i stroje je proveden v kapitole 6, kde je popsán průběh operací i 

rozložení funkčních komponent stroje. 

9.3.2 Uživatel strojního zařízení 

Zařízení je vedeno jako automatické pracoviště, které bude obsluhováno proškoleným 

personálem, který bude zajišťovat doplnění spotřebního materiálu a případný servis stroje. 

Zařízení je plánováno do výrobní haly, kde musí být brán ohled na možný výskyt osob, které 

nebudou s funkcí daného stroje proškoleny. 

9.4 Systémová analýza pracoviště 

Z důvodu lepšího pochopení základního konceptu a principu posuzovaného stoje je 

vypracováno blokové schéma, které na vhodné rozlišovací úrovni zobrazuje funkční a 

stavební propojení jednotlivých části stroje. Toto schéma je rozděleno na dvě části. Prví část 

bere pracoviště jako celek a zobrazuje vstupy a výstupy z pracoviště a druhá ukazuje vnitřní 

interakce mezi jednotlivými komponentami stroje. Tyto schémata jsou vidět na [22] 

 

Obr. 32 Systémová analýza pracoviště 
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Obr. 33 Blokový diagram pracoviště 
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9.5 Identifikace relevantních nebezpečí 

Pro všechny prvky v blokovém schématu zařízení, které je vidět na Obr. 33  byla určena 

možná nebezpečí, která se mohou za života stroje objevit viz Tab. 7 

 

Tab. 7 Identifikace relevantních nebezpečí 

Název 
komponenty 

Poloha v 
systému 

Typ nebezpečí dle ČSN 
EN ISO 12100 

Identifikační číslo dle ČSN EN 
ISO 12100 

Robot č.1 Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Tepelná nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4,  1.5.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
5.2.1 

Robot č.2 Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Tepelná nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4,  1.5.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
5.2.1 

Chapadlo č.1 Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 
1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 

Chapadlo č.2 Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 
1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 

Ventilový blok 
č.1 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.1.2 

Ventilový blok 
č.2 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.1.2 

Ventilový blok 
č.3 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 3.1.2 

Přepravovaný 
díl 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 1.4.3, 1.4.4 

Dopravník Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.2,1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4, 1.5.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 
2.2.2 

Kontrolní a 
zakládací pozice 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 2.1.1, 2.1.2 

Montážní 
pracoviště 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Tepelná nebezpečí 
Nebezpečí hluku 
Nebezpečí záření 

1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2,1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.2, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 1.5.1, 2.1.1, 2.1.2, 
3.1.3, 5.2.1, 7.1.1 

Vibrační 
podavač č.1 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí vibrací 
Ergonomická nebezpečí 

1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 
1.6.3, 4.1.1, 8.1.1 
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Vibrační 
podavač č.2 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Nebezpečí vibrací 
Ergonomická nebezpečí 

1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4, 
1.6.3, 4.1.1, 8.1.1 

Vstřikovací lis 
č.1 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Tepelné nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.5.1, 3.1.3, 5.1.1 

Vstřikovací lis 
č.2 

Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 
Tepelné nebezpečí 
Nebezpečí hluku 

1.1.1, 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.5.1, 3.1.3, 5.1.1 

Řídící systém 
robotu č.1 

Prostor 
elektroinstalace  

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 
Tepelné nebezpečí 

1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1, 2.2.2, 3.1.4, 5.1.1 

Řídící systém 
robotu č.2 

Prostor 
elektroinstalace  

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 
Tepelné nebezpečí 

1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1, 2.2.2, 3.1.4, 5.1.2 

Řídící systém Prostor 
elektroinstalace  

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 
Tepelné nebezpečí 

1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1, 2.2.2, 3.1.4, 5.1.1 

Zdroj Prostor 
elektroinstalace  

Mechanická nebezpečí 
Elektrická nebezpečí 
Nebezpečí hluku 
Tepelné nebezpečí 

1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 2.1.1, 2.1.2, 
2.2.1, 2.2.2, 3.1.4, 5.1.2 

Uživatelské 
rozhraní 

Prostor řízení 
pracoviště 

Ergonomická nebezpečí 8.2.1 

Rám Pracovní 
prostor robotů 

Mechanická nebezpečí 1.2.2, 1.2.3, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 

Podlaha - - - 

Bezpečnostní 
okruh 

- - - 

9.6 Určení mezních hodnot zařízení 

9.6.1 Provozní režimy strojního zařízení 

Zařízení je provozováno ve dvou různých režimech, které jsou specifikovány pro 

určité procesy na stroji. Automatický režim zajišťuje chod zařízení při plné výrobě, kdy je 

obsluhou zajištováno pouze doplňování spotřebního materiálu do zásobníků. Manuální režim 

je určen k servisu, seřízení a učení. Tyto procesy provádí pouze k tomu vyškolený personál. 

9.6.2 Používání strojního zařízení 

Zařízení je určeno pro průmyslový provoz ve výrobní hale. Obsluha stoje musí byt 

řádně zaškolena a seznámena s činností a obsluhou zařízení. 
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9.6.3 Očekávaná úroveň zácviku 

Do kontaktu se zařízením můžou přijít skupiny lidí s různým stupněm zácviku, a to 

především operátoři, údržbáři nebo technici a učni. Kontakt zařízení se širokou veřejností se 

z důvodu uzavřené výrobní haly neuvažuje. 

9.6.4 Vystavení jiných osob nebezpečím 

Do kontaktu se strojním zařízením se může dostat rozsáhlá škála pracovníků dané 

společnosti, a to od operátorů sousedních strojů, až po administrativní pracovníky a údržbu 

podlahových ploch. 

9.6.5 Vymezení prostoru 

Prostor, který strojní zařízení zabírá je zobrazeno na …. Hlavní pohyby, které jsou 

vykonávány ve strojním zařízení provádí robot č.1 a robot č.2 spolu se vstřikovacími lisy. 

Obsluha se do kontaktu se zařízením dostává v podobě komunikace pomocí displeje na 

rozvaděči, nebo při doplňování materiálu, kdy se obsluha dostává fyzicky do kontaktu se 

zásobníky na komponenty. Přívod napájení 3x400V/50[Hz] a stlačeného vzduchu o tlaku 0,6-

1 [MPa] je realizován pomocí konektorů připravených na zařízení. 

9.6.6 Vymezení doby  

Předpokládaná životnost zařízení je 10 let. 

9.6.7 Ostatní vymezení 

Zařízení bude provozováno v suchém vnitřním prostředí bez přímého slunečního svitu, 

při teplotě 15-25[°C], a při vlhkosti vzduchu 55-60%. 

9.7 Analýza významných nebezpečí 

Analýza významných nebezpečí, které mohou vzniknout během životních částí stoje byla 

provedena pouze pro životní etapy (Montáž a instalace, seřizování, provoz a údržba). Tato 

analýza je zobrazena viz. Tab. 8 

Tab. 8 Analýza významných nebezpečí 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ 

(Montáž a instalace, seřizování a provoz) 

Typ stroje: Automatizované 

pracoviště 

Pořadové 

číslo 

Fáze životního 

cyklu 

Typ nebezpečí  

(ČSN EN ISO 

12100) 
Popis nebezpečné události 

Popis ID 

1 Montáž a instalace zařízení 

1.1 

Montáž dílčích 

celků zařízení a 

jejich kompletace 

Stlačení 

Říznutí 

Odření 

1.2.2 

1.2.3 

1.3.1 

1.4.1 

Při montáži dílčích celků může dojít 

k úrazu vlivem špatné manipulace s 

díly 

1.2 

Základní seřizování 

a vyrovnávání 

mechanických 

komponent 

Stlačení 

Říznutí 

Odření 

Uklouznutí 

1.2.1 

1.2.3 

1.2.4 

1.3.2 

1.4.4 

1.6.1 

Při seřizování výchozích poloh 

jednotlivých komponent a 

zajišťování rovinností a kolmostí 

montované konstrukce může 

docházet k těmto nebezpečím 
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1.3 

Instalace rozvodu 

stlačeného vzduchu 

a základní seřízení 

škrtících ventilů 

Vymrštění 

Stlačení 

Naražení 

Hluk 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.6 

1.5.1 

3.1.2 

Při instalaci rozvodů stlačeného 

vzduchu a následném základním 

seřízení pneumatických pohonů 

může dojít k těmto situacím 

1.4 

Připojení všech 

komponent k 

elektrické sítí a 

řídícímu systému 

Úraz 

Požár 

Poškození 

zraku a 

kůže 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

7.1.1 

Při připojování komponent do 

elektrické sítě může dojít k 

následujícím poraněním 

1.5 

Plnění vibračních 

podavačů 

spotřebním 

materiálem 

Stlačení 

Uklouznutí 

Svalově 

kosterní 

poškození 

1.2.1 

1.6.3 

8.1.1 

Při doplňování materiálu pro 

následné otestování a seřízení 

pracoviště může dojít k následným 

poraněním 

1.6 

Kontrola správného 

zapojení komponent 

z hlediska 

elektrického i 

pneumatického 

Vymrštění 

Stlačení 

Naražení 

Úraz 

Požár 

Poškození 

zraku a 

kůže 

1.1.1 

1.2.1 

1.2.5 

1.5.1 

2.1.2 

2.2.2 

7.1.1 

Při kontrole zapojení může dojít k 

nečekaným efektům špatně 

zapojených komponent, které 

můžou vest k následujícím 

poraněním 

2 Seřizování 

2.1 

Seřízení 

mechanických 

komponent 

pracoviště a 

pneumatických 

komponent 

Vymrštění 

Stlačení 

Odření 

Naražení 

Uklouznutí 

Hluk 

1.1.1 

1.2.1 

1.2.4 

1.4.4 

1.5.1 

1.6.1 

3.1.2 

Při seřizování mechanických dorazů 

a jiných mechanických komponent 

může dojít k následujícím rizikům 

2.2 Seřízení snímačů 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Požár 

Poškození 

zraku a 

kůže 

2.1.2 

2.2.2 

7.1.1 

Při seřizování snímačů může dojít k 

jejich sepnutí, nebo špatné funkci a 

tím mohou způsobit dané nebezpečí 
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2.3 

Seřízení 

servopohonů v 

montážní stanici a 

robotů 

Vymrštění 

Stlačení 

Naražení 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Požár 

Popálení 

1.1.1 

1.2.1 

1.2.4 

1.5.1 

2.1.2 

2.2.2 

5.2.1 

Při seřizování servopohonů a robotů 

může dojít ke zraněním 

způsobeným neočekávaným 

pohybem poháněných částí i vlivem 

špatného zapojení 

3 Provoz 

3.1 
Pohyb v okolí 

pracoviště 

Vymrštění 

Stlačení 

Odření 

Naražení 

Uklouznutí 

Hluk 

Nepohodlí 

1.1.1 

1.2.1 

1.4.3 

1.5.1 

1.6.2 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

5.1.1 

Při pohybu v blízkosti pracoviště 

může docházet k následující 

neblahým účinkům 

3.2 

Doplňování 

spotřebního 

materiálu 

Vymrštění 

Stlačení 

Odření 

Naražení 

Uklouznutí 

Hluk 

Svalově 

kosterní 

poškození 

Nepohodlí 

1.1.1 

1.3.1 

1.4.1 

1.5.1 

1.6.3 

3.1.1 

4.1.1 

8.1.1 

8.2.1 

Doplňování spotřebního materiálu 

do pracoviště může ústit v 

následující rizika 

4 Údržba zařízení 

4.1 

Oprava a výměna 

nefunkčních 

komponent a jejich 

nové seřízení 

Vymrštění 

Stlačení 

Říznutí 

Odření 

Uklouznutí 

Úraz 

elektrickým 

proudem 

Požár 

Hluk 

Popálení 

Poškození 

zraku a 

kůže 

Nepohodlí 

1.1.1 

1.1.2 

1.2.1 

1.2.5 

1.3.2 

1.4.4 

1.6.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2.1 

2.2.2 

3.1.2 

5.2.1 

7.1.1 

8.2.1 

Při opravě a novém seřízení 

poškozených komponent může dojít 

k následujícímu seznamu možných 

zranění 
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9.8 Přehled závažných identifikovaných nebezpečí 

Závažná identifikovaná nebezpečí byla zapsána viz. Tab. 9 

Tab. 9 Přehled závažných identifikovaných nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100 

Přehled závažných identifikovaných nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100  

1 Mechanická nebezpečí 

1.1 Nebezpečí vymrštěním 

1.1.1 Nebezpečí vymrštěním způsobené zrychlením 

1.1.2 Nebezpečí vymrštění pneumatické hadice při poruše 

1.2 Nebezpečí stlačením 

1.2.1 Nebezpečí stlačením způsobené přiblížením 

k pevným částem 

1.2.2 Nebezpečí stlačení při přesunu komponent pracoviště 

1.2.3 Nebezpečí stlačení při montáži/kompletaci 

1.2.4 Nebezpečí stlačení při seřizování (polohy komponent, dorazy, snímače) 

1.2.5 Nebezpečí stlačení při opravě nefunkčních či špatně fungujících komponent 

1.2.6 Nebezpečí stlačení při servisu od lineárních pohonů 

1.3 Nebezpečí říznutím 

1.3.1 Nebezpečí říznutím při rozbalování komponent 

1.3.2 Nebezpečí říznutí při opravě či seřizování (dorazy, snímače) 

1.4 Nebezpečí odřením 

1.4.1 Nebezpečí odřením při rozbalování komponent 

1.4.2 Nebezpečí odřením při instalaci 

1.4.3 Nebezpečí odřením při provozu 

1.4.4 Nebezpečí odřením při opravě či seřizování 

1.5 Nebezpečí naražením 

1.5.1 Naražení způsobené pohyblivostí strojního zařízení 

1.6 Nebezpečí uklouznutí 

1.6.1 Nebezpečí uklouznutí při údržbě či seřizování pracoviště 

1.6.2 Nebezpečí uklouznutí při provozu pracoviště 

1.6.3 Nebezpečí uklouznutí při doplňování materiálu 

2 Elektrická nebezpečí 

2.1 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 

2.1.1 Nebezpečí úrazu el. proudem při připojování pracoviště do el. Sítě 

2.1.2 Nebezpečí úrazu el. proudem při opravě či seřizování pracoviště 

2.2 Nebezpečí požáru 

2.2.1 Nebezpečí požáru při připojování do el. Sítě 

2.2.2 Nebezpečí požáru při opravě či seřizování (zkrat elektrických částí) 

3 Nebezpečí hluku 

3.1 Nebezpečí nepohodlí 

3.1.1 Nepohodlí způsobené pohybem robotu 

3.1.2 Nepohodlí způsobené únikem stlačeného vzduchu 
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3.1.3 Nepohodlí způsobené výrobním procesem lisování 

3.1.4 Nepohodlí způsobené odsávacím systémem 

4 Nebezpečí vibrací 

4.1 Nebezpečí nepohodlí 

4.1.1 Nepohodlí způsobené vibrováním kovových součástí ve vibračním podavači 

5 Tepelná nebezpečí 

5.1 Nebezpečí nepohodlí 

5.1.1 Nepohodlí způsobené vyzařování tepla  

5.2 Nebezpečí popálení 

5.2.1 Nebezpečí popálením způsobeným tepelným zářením servopohonů 

7 Nebezpečí záření 

7.1 Nebezpečí poškození zraku a kůže 

7.1.1 Nebezpečí poškození zraku a kůže vlivem optického záření (Infračervené záření, laser) 

8 Ergonomická nebezpečí 

8.1 Nebezpečí svalově kosterního poškození 

8.1.1 Nebezpečí svalově kosterního poškození vlivem námahy při doplňování spotřebního 

materiálu 

8.2 Nebezpečí nepohodlí 

8.2.1 Nepohodlí vlivem umístění sdělovacích a vizuálních zobrazovacích jednotek 

 

9.9 Opatření ke snížení rizika a jeho hodnocení 

Hodnocení rizik a jejich snižování je prováděno za pomocí formuláře, jehož vzor je vidět 

například v knize Management technických rizik u výrobních strojů [23]. Z této publikace je 

též převzat Obr. 34 jež definuje velikost a hodnocení počátečního rizika a jeho následné 

hodnocení při změně vstupních hodnot z důvodu přidaného opatření, které sníží vzniklé 

riziko. Hodnocení rizika a jeho snížení je nutné provést pro celý životní cyklus zařízení. 

Vzhledem k rozsahu práce je zde ukázána pouze ukázka vyplněného formuláře viz. Obr. 35. 

 

Obr. 34 Graf pro odhad rizika [23] 
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Obr. 35 Formulář pro odhad rizika 

1

Identifikační číslo

1.1

Číslo nebezpečí

E1 - možné

Pravděpodobnost výskytu nebezpečné 

události

W1 - malá či 

nepravděpodobná

Validace: Opatření jsou dostatečná Bc. Marek Musil 19.05.2017

Popis opatření

Důkladné školení obsluhy s doprovodnou ukázkou podrobného návodu k 

obsluze, který je obsažen v dokumentaci ke stojnímu zařízení. Zařízení je 

vybaveno výstražnými značkami se zákazem vstupu nepovolaných osob

Zbytkové riziko

Závažnost možné škody na zdraví S2 - Těžké zranění Velikost rizika:

Četnost a doba trvání ohrožení A1 - Zřídka až častěji

5Možnost vyvarování se nebezpečí

6Možnost vyvarování se nebezpečí E1 - možné
Pravděpodobnost výskytu nebezpečné 

události
W2 - Střední

Krok: 3 Informace pro používání (ČSN EN ISO 12100)

W2 - Střední

Krok: 2 Bezpečnostní ochrana a doplňková bezpečnostní opatření (ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření

Pracovní prostor je vybaven zámkem, který umožňuje snadný unik z 

pracovního prostoru, pracoviště je vybaveno zvukovou a vizuální signalizací 

startu, pracovní proces robota začína pozvolným zrychlováním.

Snižené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví S2 - Těžké zranění Velikost rizika:

Četnost a doba trvání ohrožení A1 - Zřídka až častěji

Snižené riziko po 

opatření

Závažnost možné škody na zdraví S3 - Smrt Velikost rizika:

Četnost a doba trvání ohrožení A1 - Zřídka až častěji

13Možnost vyvarování se nebezpečí
E2 - možné za 

určitých okolností
Pravděpodobnost výskytu nebezpečné 

události

18
Počáteční riziko

Krok: 1 Opatření zabudovaná v konstrukci (ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření
Zabránění přístupu do pracovního prostoru pracoviště jeho oplocením a 

přidáním bezpečnostních zámků na vstupní dvěře.

Četnost a doba trvání ohrožení

Možnost vyvarování se nebezpečí

Pravděpodobnost výskytu nebezpečné 

události

A2 - Často až trvale

E3 - Sotva možné

W3 velká

Ohrožené osoby
Obsluha, obsluha přilehlých pracovních míst a 

návštěvníci

Provozní stav:

 v provozu

Popis nebezpečné 

události:

Nebezpečí vymrštění způsobené zrychlením průmyslového robotu, hrozí 

vymrštění a dopad na okolní zástavbu strojů a s tím spojená poranění

Velikost rizika:S3 - SmrtZávažnost možné škody na zdraví

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA

Zpracoval: Bc.Marek Musil

stroj: 

automatizované 

Životní etapa stroje: Provoz
Nebezečný prostor: 

Pracovní prostor 

Nebezpečí vymrštěním

Označení dle ČSN EN ISO 12100
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10 TECHNICKOEKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Technickoekonomické zhodnocení, které by přesně určilo návratnost investice do tohoto 

automatického pracoviště by byla bez znalostí místních nákladů na pracovní sílu a možnosti, 

jen vzdáleným odhadem reálného stavu. Z důvodu nemožnosti přístupu k informacím 

objasňujícím možné reálné náklady na obsluhu strojů pracovníky je uvedena pouze cena, 

která je nutná pro vývoj, výrobu a uvedení do provozu daného zařízení, která je uvedena v 

Tab. 10. Ceny jednotlivých částí byly konzultovány s odborníkem z praxe, který má 

zkušenosti v kalkulaci nákladů na pracoviště podobného ražení. V ceně zařízení není uvedena 

cena za vstřikovací lisy firmy Fanuc. 

Tab. 10 Technickoekonomické zhodnocení 

Položka Náklady 

Vývoj pracoviště  185.000,- Kč 

mechanické komponenty (bez robotů)  1.650.000,- Kč 

Roboty Fanuc  1.520.000,- Kč 

Elektroinstalace  875.000,- Kč 

Software a jeho vývoj  172.000,- Kč 

Montážní činnosti, instalace zařízení, školení personálu, seřizování 

stroje  168.000,- Kč 

Doprava zařízení  20.000,- Kč 

Dokumentace k zařízení  22.600,- Kč  

Celková cena  4.612.600,- Kč 
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11 ZÁVĚR 

Cílem této závěrečné práce byla tvorba návrhu robotického pracoviště pro obsluhu 

vstřikovacích lisů s následnou montáží a kontrolou. Z důvodů obsluhy vstřikovacích lisů byla 

provedena krátká rešerše na téma vstřikovací lisy a jejich obsluha, kde byly prozkoumány 

možnosti umístění průmyslových robotů, které obsluhují vstřikovací lisy a další zařízení. Tato 

rešerše dala podnět možným variantám rozmístění komponent v navrhovaném pracovním 

prostoru.  

Byly vypracovány 3 možnosti rozložení komponent v pracovním prostoru, které budou 

zajištovat chod pracoviště. Pomocí multikriteriálního hodnocení a zvolených kritérii, které 

vyplývali z požadavků zadavatele, byla vybrána nejvýhodnější varianta, která byla detailně 

zpracována. Pro vybranou variantu byl vypracován Ganttův diagram, který detailně 

znázorňuje časový plán celého pracoviště a potvrzuje splnění zadaných parametrů času 

stanoveného na jeden cyklus. Dále je uvedena i procentuální využitelnost jednotlivých 

technologii. 

Detailně zpracovány byly i oba koncové efektory, z nichž jeden slouží k zakládání i 

odebírání ze vstřikovacího lisu a druhý sloužící k přepravě dílů mezi montážní pozicí, 

etiketovací pozicí, zásobníkem na hotové díly a výstupním dopravníkem. Oba efektory byly 

výpočtově zkontrolovány, aby odpovídaly možnému namáhání a plnili funkci, pro kterou byly 

navrženy.  

Mezi další detailně zpracovanou část patřila montážní pozice, kde probíhá lisovaní 

šroubů s pouzdry do předem připravených děr na výrobku. Byla vyřešena polohovatelnost 

systému tak, aby bylo možné najet na jakoukoliv pozici nad upnutým výrobkem, a tak bylo 

zaručeno lisování pouzder na všech pozicích, i když je díl velmi tvarově složitý a díry jsou 

rozloženy velmi specificky. Těchto vlastností bylo dosaženo použitím lineární osy poháněné 

servopohonem a otočného stolu poháněného též servopohonem. Lisování probíhá pomocí 

pneumatického válce s odměřováním polohy, pro kontrolu správného zalisování. Navrhnuté 

pohony byly výpočtově zkontrolovány, a to nejen po stránce potřebného vstupního momentu, 

ale kvůli vysokému počtu cyklů bylo ověřeno oteplení zvolených motorů. 

Nedílnou součástí této práce byla částečná analýza rizik, která byla zpracována z důvodu 

identifikace možných nebezpečí, které vznikly při návrhu automatizovaného pracoviště. 

Zjednodušená analýza rizik byla zpracovávána průběžně s návrhem pracoviště a to proto, aby 

již v návrhu pracoviště mohlo být pomocí jistých modifikací odstraněno množství 

potenciálních rizik, které by mohly vzniknout všem, kdo se v průběhu života strojního 

zařízení, nějakým způsobem dostanou do kontaktu s tímto zařízením. 

Technickoekonomické zhodnocení práce bylo velmi zkráceno z důvodu neznámých 

podmínek v konkrétním výrobním prostředí, kde se můžou výsledky v jednotlivých podnicích 

výrazně lišit, a proto byla zpracována pouze přibližná cenová náročnost na vývoj pracoviště. 

Závěrem pak z této práce vyplývá možný návrh automatizovaného pracoviště, který může 

být základem pro možnou realizaci podobného pracoviště.  

 





 

77 

 

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] MM průmyslové spektrum: technický měsíčník. Praha: Vogel Publishing, 2009, (1). 

ISSN 1212-2572. 

[2] MAŇAS, Miroslav, Michal STANĚK a David MAŇAS. Výrobní stroje a zařízení. 

Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-596-1. 

[3] FANUC: FANUC ROBOSHOT [online], 2017. Echternach: FANUC [cit. 2017-10-

25]. Dostupné z: http://www.fanuc.eu/ro/en/roboshot 

[4] Fanuc News [online]. Oshino-mura, Yamanashi Prefecture, Japan: Fanuc corporation, 

2017 [cit. 2018-05-22]. Dostupné z: 

https://www.fanuc.co.jp/en/profile/news/pdf/fanucnews2017iii_e.pdf 

[5] FANUC: FANUC ROBOTS [online], 2017. Echternach: FANUC [cit. 2017-10-25]. 

Dostupné z: https://www.fanuc.eu/cz/cs/roboty 

[6] BROŽOVÁ, Helena, Milan HOUŠKA a Tomáš ŠUBRT. Modely pro vícekriteriální 

rozhodování. Praha: Credit, 2003. ISBN 80-213-1019-7. 

[7] WOLF, A.; STEINMANN, R. SCHUNK, H. Grippers in Motion: The Fascination of 

Automated Handling Tasks. Springer, 2005. 242 s. ISBN 978-3-540-27718-7 

[8] Paralelní chapadla HGPT-B, robustní [online]. Praha 4, Modřanská 543/76, PSČ 147 

00: Festo, 2017 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/HGPT-B_CZ.PDF 

[9] Fanuc robotics software options [online]. FANUC Europe Corporation S.A [cit. 2018-

05-08]. Dostupné z: https://logismarketuk.cdnwm.com/ip/fanuc-robotics-uk-ltd-

software-options-295948.pdf 

[10] Gripping Systems. Schunk [online]. Bahnhofstraße 106-134 74348 Lauffen/Neckar, 

Germany: SCHUNK GmbH & Co., 2018 [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 

https://schunk.com/de_en/gripping-systems/product/48108-0310410-shk-050-000-

000/ 

[11] AC Servo Motor βis Series [online]. 7, rue Benedikt Zender 6468 Echternach 

LUXEMBOURG: FANUC Europe Corporation S.A, 2003 [cit. 2018-05-01]. 

Dostupné z: http://platforma.astor.com.pl/files/getfile/id/1211 

[12] PLANETARY GEARBOX NEW GENERATION P-SERIES. tř. Tomáše Bati 1851 765 

02 Otrokovice, 2017. Dostupné také z: 

http://www.raveo.cz/sites/default/files/download/2018/02/pgii-katalog.pdf 

[13] Angular contact ball bearings, single row. SKF.com [online]. SKF Group Headquarters 

SE-415 15 Göteborg Sweden: SKF Group [cit. 2018-05-21]. Dostupné z: 

http://www.skf.com/group/products/bearings-units-housings/ball-bearings/angular-

contact-ball-bearings/single-row-angular-contact-ball-bearings/single-

row/index.html?designation=7204%20BEP 
[14] LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy 

technického zaměření. Úvaly: Albra, 2003. ISBN 80-864-9074-2. 

[15] Trasco® ES couplings [online]. Viale A. Volta, 2 - 20090 Cusago (MI) - Italy: SIT 

S.p.A., 2016 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: http://sitspa.com/wp-

content/uploads/_documents/en/TRASCO-ES-couplings.pdf 

http://www.fanuc.eu/ro/en/roboshot
https://www.fanuc.co.jp/en/profile/news/pdf/fanucnews2017iii_e.pdf
https://schunk.com/de_en/gripping-systems/product/48108-0310410-shk-050-000-000/
https://schunk.com/de_en/gripping-systems/product/48108-0310410-shk-050-000-000/
http://platforma.astor.com.pl/files/getfile/id/1211
http://www.raveo.cz/sites/default/files/download/2018/02/pgii-katalog.pdf


 

78 

 

[16] Standartní šroubovité pružiny tlačné [online]. Družba 1273 Hulín 768 24 Česká 

republika: JPV prodej [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: 

http://tempwebmiumusersrecovery.blob.core.windows.net/users/108121/assets/6bb8f3

966c693d63ed86a5f7bfb168ef/tlacne.pdf 

[17] Pohony s ozubeným řemenem EGC-TB-KF, kuličková oběžná pouzdra [online]. Praha 

4, Modřanská 543/76, PSČ 147 00: Festo, 2017 [cit. 2018-04-30]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/EGC-TB_CZ.PDF 

[18] Bezpečnost strojních zařízení - jak na to?: posouzení rizika dle normy ČSN EN ISO 

12100 a souvisejících norem. Brno: L.P. Elektro, 2017. Sborník prezentací. ISBN 978-

80-87616-58-1. 

[19] ČSN EN ISO 10218-1, Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost 

průmyslových robotů - Část 1: Roboty, 2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví. 

[20] ČSN EN ISO 10218-2, Roboty a robotická zařízení- Požadavky na bezpečnost 

průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace, 2011. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

[21] BLAŽKOVÁ, Ivana. Bezpečnost strojních zařízení-posouzení rizika - předpisy. 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. BOZPinfo.cz [online]. 2008 

[cit. 2013-05-18]. Dostupné z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/bsz08.html 

[22] MAREK, Jiří a Petr BLECHA. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a 

rozš. Praha: MM Publishing, Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM speciál. ISBN 

978-80-254-7980-3. 

[23] BLECHA, P. Management technických rizik u výrobních strojů. Brno: Vědecké spisy 

Vysokého učení technického vBrně, 2010, 32   s.   ISSN   1213-418X Dostupné z: 

http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-4062-3.pdf 

 

  

http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bsz08.html
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/bsz08.html
http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80-214-4062-3.pdf


 

79 

 

13 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

13.1 Seznam tabulek 

Tab. 1 Vysvětlivky k multikriteriálnímu hodnocení .................................................... 29 

Tab. 2 Výsledky multikriteriálního hodnocení ............................................................ 29 

Tab. 3 Procentuální využitelnost technologie .............................................................. 33 

Tab. 4 Hodnoty uchopovacích sil na jednu čelist ........................................................ 37 

Tab. 5 Maximální přípustné momenty na chapadlo řady HGPT [6] ............................ 38 

Tab. 6 Momenty setrvačnosti lineární osy [15] ........................................................... 54 

Tab. 7 Identifikace relevantních nebezpečí .................................................................. 64 

Tab. 8 Analýza významných nebezpečí ....................................................................... 66 

Tab. 9 Přehled závažných identifikovaných nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100 ........ 69 

Tab. 10 Technickoekonomické zhodnocení ................................................................. 73 

13.2 Seznam obrázků 

Obr. 1 Vstřikovací lis Fanuc poháněný servomotory [3] ............................................. 19 

Obr. 2 Vertikální a horizontální vstřikovací lis [1] ...................................................... 20 

Obr. 3 Vertikální vstřikovací lis [1] ............................................................................. 20 

Obr. 5 Umístění robotu na vstřikovacím lisu [3] ......................................................... 20 

Obr. 4 Robot umístěn mimo vstřikovací lis [3] ............................................................ 20 

Obr. 6 Konektor ........................................................................................................... 22 

Obr. 7 Šroub s pouzdrem ............................................................................................. 23 

Obr. 8 Tvarově finální díl ze vstřikovacího lisu .......................................................... 23 

Obr. 9 Finální díl i s nalisovanými šrouby s pouzdry .................................................. 23 

Obr. 10 Pohled na variantu č.1 ..................................................................................... 26 

Obr. 11 Pohled na variantu č.2 ..................................................................................... 27 

Obr. 12 Pohled na variantu č.3 ..................................................................................... 28 

Obr. 13 Pohled na pracoviště bez vstřikovacího lisu č.2 ............................................. 31 

Obr. 14 Pohled na montážní pracoviště ....................................................................... 32 

Obr. 15 Pohled na pracoviště bez vstřikovacího lisu č.1 ............................................. 33 

Obr. 16 Layout pracoviště ............................................................................................ 34 

Obr. 17 Vzorce pro výpočet uchopovacích sil při různých pohybech [3] ................... 35 

Obr. 18 Základní pohled na chapadlo č.1 .................................................................... 38 

Obr. 19 Pohled na konektivitu chapadla č.1 ................................................................ 39 

Obr. 20 Pohled na chapadlo při výměně dílů ............................................................... 40 

Obr. 21 Pohled na konektivitu chapadla ...................................................................... 41 

Obr. 22 Pohled na montážní pracoviště ....................................................................... 43 

Obr. 23 Detail otočného stolu ...................................................................................... 44 

Obr. 24 Závislost úhlového rychlosti na čase cyklu .................................................... 46 

Obr. 25 Závislost zatěžovacího momentu na čase cyklu ............................................. 47 

Obr. 26 Pohled na detail lineární osy ........................................................................... 52 

Obr. 27 Závislost úhlového rychlosti na čase cyklu .................................................... 56 

Obr. 28 Závislost zatěžovacího momentu na čase cyklu ............................................. 57 

file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710136
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710137
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710138
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710140
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710152
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710153
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710154
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710155
file:///C:/Users/MTNTB-09/Desktop/Diplomová_práce_Musil_Marek-1.docx%23_Toc514710156


 

80 

 

Obr. 29 Vztahy pro výpočet uchopovacích sil [3] ........................................................ 59 

Obr. 30 Pohled na nabírání šroubu s pouzdrem z vibrační lišty ................................... 59 

Obr. 31 Postup posouzení rizika [19] ........................................................................... 61 

Obr. 32 Systémová analýza pracoviště ......................................................................... 62 

Obr. 33 Blokový diagram pracoviště ............................................................................ 63 

Obr. 34 Graf pro odhad rizika [21] ............................................................................... 70 

Obr. 35 Formulář pro odhad rizika ............................................................................... 71 
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𝐹𝐺 , 𝐹𝐺;𝑋 , 𝐹𝐺;𝑌, 𝐹𝐺;𝑍  - síly potřebné pro uchopení dílu v naznačeném směru dle Obr.1    [𝑁] 

𝑚𝑑  – hmotnost uchopovaného dílu       [𝑘𝑔] 

𝜇𝑝𝑎 – součinitel tření ocel – PA66 GF30 (poskytnuto zadavatelem)  [−] 

𝑔  – tíhové zrychlení        [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

𝛼𝑐ℎ1  – uvažovaný úhel sevření čelistí chapadla 1     [°] 

𝑆  – součinitel bezpečnosti        [−] 

𝑀𝑑𝑡1  – maximální moment vyvinutý na zvolené chapadlo   [𝑁 ∙ m] 
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𝑀𝑑𝑡2  – maximální moment vyvinutý na zvolené chapadlo   [𝑁 ∙ m] 

𝑥𝑑𝑡2  – maximální vzdálenost těžiště od středu chapadla    [𝑚𝑚] 

𝑡𝑟  – čas otočného stolu pro zrychlení      [𝑠] 

𝛼𝑟  – úhel pootočení při zrychlování      [𝑟𝑎𝑑] 

𝜀𝑟  – úhlové zrychlení otočného stolu       [rad/s2] 

𝑀𝑘ℎ  - krouticí moment potřebný na hřídeli otočného stolu   [𝑁 ∙ 𝑚] 

Jc  – moment setrvačnosti otočného stolu i s dílem [kg∙m2]   [kg∙m2] 

𝐽𝑚  – moment setrvačnosti motoru       [𝑘𝑔 ∙ 𝑚2] 

𝑖𝑜  – optimální převodový poměr       [-] 

𝑀𝑘𝑚  – kroutící výkon motoru       [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑖𝑝  – převodový poměr převodovky      [−] 

𝑀𝑘𝑛  – potřebný Krouticí moment na hřídeli motoru     [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝜇𝑝  – účinnost převodovky       [−] 

𝜇𝐿  – účinnost kuličkových ložisek       [−] 

j  – počet kuličkových ložisek       [−] 

𝑇𝐴𝑂  – moment potřebný pro rozběh      [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑀𝑂  – moment potřebný pro rovnoměrný chod     [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑂𝑂  – moment při zastaveném stavu      [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑡1  – čas zrychlení        [𝑠] 
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𝑡2  – čas stálého chodu       [𝑠] 

𝑡3  – čas pauzy        [𝑠] 

𝑡𝐶𝑂  – celkový čas        [𝑠] 

𝑇𝐶𝑂  – stálý moment při nízké rychlosti motoru    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐸𝐹𝑂  – ekvivalentní zatížení motoru při cyklickém namáhání   [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝐹𝑑  – dostředivá síla otočného stolu      [𝑁] 

𝐹𝑔𝑠  – tíhová síla od stolu        [𝑁] 

𝜔  – úhlová rychlost otočného stolu     [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

m𝑜  – hmotnost otočného stolu      [𝑘𝑔] 

g  – gravitační konstanta       [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

r  – vzdálenost těžiště otočného stolu od osy otáčení    [𝑚𝑚] 

𝐹𝐿  – lisovací síla válce       [𝑁] 

𝑟𝐿  – vzdálenost působiště síly od osy otočného stolu   [𝑚𝑚] 

𝑀𝐿  – moment od lisovací síly       [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝐹𝑟1  - radiální síla působící na horní ložisko    [𝑁] 

𝐹𝑟2  - radiální síla působící na dolní ložisko    [𝑁] 

𝐹𝑎1  - axiální síla působící na horní ložisko    [𝑁] 

𝐹𝑎2  - axiální síla působící na dolní ložisko    [𝑁] 

𝑟𝑙1  – vzdálenost ložiska od počátku     [𝑚𝑚] 

𝑟𝑙2  – vzdálenost ložiska od počátku     [𝑚𝑚] 

𝐹𝑥1  – suma sil při lisování v ose x na ložisko 1    [𝑁] 

𝐹𝑦1  – suma sil při lisování v ose Y na ložisko 1    [𝑁] 

𝑋1  – radiální koeficient zatížení   [−]  

𝑌1  – axiální koeficient zatížení   [−] 

𝐹𝑒𝑜1  – ekvivalentní statické zatížení na ložisko 1    [𝑁] 

𝑆𝑜1  – statická bezpečnost   [-] 

𝐶𝑜1  – statická únosnost ložiska 7204 BEP    [𝑁] 

𝐹𝑥2  – suma sil při lisování v ose x na ložisko 1     [N] 

𝐹𝑦2  – suma sil při otáčení v ose Y na ložisko 1     [N] 

𝑋2  – radiální koeficient zatížení          [−]  

𝑌2  – axiální koeficient zatížení  [−] 

𝑉2  – součinitel zatížení   [−] 

𝐶1  – dynamická únosnost ložiska 7204 BEP [𝑁] 

𝜔𝑟  – úhlová rychlost otočného stolu   [𝑟𝑎𝑑/𝑠] 

𝑛𝑟   – otáčky otočného stolu   [𝑜𝑡 𝑠⁄ ] 

𝐿ℎ1  – celková životnost ložisek v hodinách     [h] 
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𝑆𝜃  – teplotní faktor       [−] 

𝑆𝑍  – faktor četnosti sepnutí      [−] 

𝑆𝑓  – faktor kmitání       [−] 

𝑆𝐷  – faktor torzní tuhosti       [−] 

𝑆𝐴  – faktor rázu        [−] 

𝑇𝐾  – nominální moment od motoru (i=35)    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐴𝑆  – nárazový moment od motoru (i=35)    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑚𝑆  – faktor poměru setrvačností       [-] 

𝑇𝑆  – skokový moment od motor      [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥  – maximální momentové zatížení      [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑁  – normální momentové zatížení      [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑚𝑎𝑥1 – maximální momentové zatížení zvolené spojky   [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐾𝑁1  – normální momentové zatížení zvolené spojky   [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑟𝑑  – vzdálenost těžiště od osy otáčení      [𝑚𝑚] 

𝑐𝑝  – tuhost pružiny       [𝑁/𝑚𝑚] 

𝑙𝑠𝑝  – délka stlačení pružiny       [𝑚𝑚] 

𝐹𝑑𝑑  – dostředivá síla působící na díl     [N] 

𝐹𝑔𝑑  – síla od tíhy dílu        [N] 

𝐹𝑝  – síla vzniklá stlačením pružiny      [N] 

𝑠𝐿  – dráha lineárního pohonu      [𝑚] 

𝑠𝐿𝐴  – dráha lineárního pohonu pro zrychlení    [𝑚] 

𝑡𝐶𝐿  – celkový čas pro jeden přesun     [𝑠] 

𝑡𝐿𝐴  – čas pro zrychlení lineárního pohonu    [𝑠] 

𝑚𝐿  – přepravovaná hmotnost      [𝑘𝑔] 

𝑎𝐿  – zrychlení lineárního pohonu      [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

𝑣𝑀𝐴𝑋  – rychlost lineárního pohonu       [𝑚 ∙ 𝑠−1] 

𝑟𝐿  – účinný poloměr řemenice      [𝑚𝑚] 

𝜀𝐿 – úhlové zrychlení řemenice při akceleraci     [𝑅𝑎𝑑/𝑠2] 

𝐽0  – moment setrvačnosti daného typu osy    [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐾  – počet přídavných saní      [−] 

𝐽𝑊  – moment setrvačnosti saní      [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐽𝐻  – moment setrvačnosti na metr zdvihu    [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 𝑚⁄ ] 

𝐽𝐿1  – moment setrvačnosti na kilo užitečné zátěže   [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2 𝑘𝑔⁄ ] 

𝐽𝐹  – moment setrvačnosti brzdy      [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐽𝑎𝑥  – moment setrvačnosti axiální sady     [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝐽𝑃5  – moment setrvačnosti převodovky      [𝑘𝑔 ∙ 𝑐𝑚2] 



 

83 

 

𝑀𝐿  – moment potřebný na hřídeli lineárního pohonu    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝜀𝐿 – úhlové zrychlení řemenice při akceleraci     [𝑅𝑎𝑑/𝑠2] 

𝑟𝐿  – účinný poloměr řemenice      [𝑚𝑚] 

𝑖𝐿𝑜  – optimální převodový poměr pro lineární osu    [-] 

𝐽𝐿𝑚  – moment setrvačnosti motoru     [𝑘𝑔 ∙ 𝑚𝑚2] 

𝑀𝑚𝐿  – moment potřebný na hřídeli motoru    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝜇𝑝1  – účinnost převodovky      [−] 

𝑇𝐴𝐿  – moment potřebný pro rozběh     [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑀𝐿  – moment potřebný pro rovnoměrný chod    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝑂𝐿  – moment při zastaveném stavu     [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑡1𝐿  – čas zrychlení       [𝑠] 

𝑡2𝐿  – čas stálého chodu       [𝑠] 

𝑡3𝐿  – čas pauzy        [𝑠] 

𝑡𝐶𝐿  – celkový čas        [𝑠] 

𝑇𝐸𝐹𝐿  – ekvivalentní zatížení motoru při cyklickém namáhání   [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑇𝐶𝐿  – stálý moment při nízké rychlosti motoru    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝐹𝐿𝑔  – tíhová síla od přepravované hmotnosti     [𝑁] 

𝐹𝐿𝑎  – síla vznikající od zrychlující lineární osy    [𝑁] 

𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 – maximální únosnost udávaná výrobcem [6]   [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑀𝑦𝐿𝐿  – moment působící na lineární osu od lisování    [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝐹𝑧𝑀𝐴𝑋  –únosnost osy ve směru lisování     [𝑁] 

𝑀𝑦𝑀𝐴𝑋 –momentová únosnost osy ve směru působení lisování   [𝑁 ∙ 𝑚] 

𝑚š  – hmotnost přemísťovaného šroubu      [𝑘𝑔] 

𝛼𝑙  – úhel rozevření čelistí      [°] 

𝜇𝐿  – koeficient tření (kov-kov)      [−] 

S  – koeficient bezpečnosti      [−] 

𝑚𝑢  – hmotnost upínače        [𝑘𝑔] 

𝐹𝑢  – maximální síla posuvového válce v ose Z    [𝑁] 

𝑎𝐿𝑍  – zrychlení čelistí v ose Z       [𝑚 ∙ 𝑠−2] 

𝑎𝐿𝑌  – zrychlení čelistí v ose Y       [𝑚 ∙ 𝑠−2] 
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Příloha 2 – Technický list robotu M-10iA/10M 
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Příloha 3 – Technický list robotu M-20iA/12L 
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