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Abstrakt: 

Cílem této diplomové práce je navrhnout robotickou buňku se dvěma svařovacími 
roboty a otočným stolem ve dvou provedeních a provést srovnání různých druhů 
řízení. U navrhovaných variant zhodnotit možné použití jednotlivých prvků. Tyto 
navrhované varianty zhodnotit věcně a finančně. 

Klíčová slova: robot, robotická buňka, svařování, svářečka, otočný stůl, 
svařovací přípravek, řízení, abb, fanuc, kuka, fronius, siemens 

Abstract: 

The aim of this thesis is to design a robotic cell with two welding robots and rotary 
table in two designs and to compare different types of control. These designed 
alternatives evaluate possibly using of its parts. These designed variants compare 
physically and financially. 

Keywords : robot, robotic cell, welding, welding machine, turntable, welding 
preparation, management, abb, kuka, fanuc, fronius, siemens 
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Úvod 

K využívání robotů a robotických buněk, stejně jako k rozvoji většiny strojních 

odvětví, velmi přispěl, hlavně v minulosti, automobilový průmysl. Původně byly roboty 

využívány pouze k manipulaci s materiály, ale později se jejich využití rozšířilo na 

svařování, lakování a různé další úkony.  Největší využití svařovacích robotů je dnes 

stále v automobilovém průmyslu, ale už se s nimi setkáme i v jiných strojních 

odvětvích.  

Robotické buňky pro svařování většinou nevyužívají příliš mnoho senzorů. Pokud se 

nedostaví nějaký díl nebo pokud nastane nějaká chyba, robot spustí výstražné 

znamení a čeká na obsluhu. Tato obsluha může mít na starost více svařovacích 

buněk. 

Hlavním účelem mojí práce je prozkoumat možnosti při návrhu robotické buňky ke 

svařování se dvěma roboty a otočným stolem. Ukázat tak nabídku běžně 

používaných výrobců všech komponent a možnosti úspory při navrhování 

robotických buněk. Také zde naleznete základní informace o běžně používaných 

řízeních podobných pracovišť. Na závěr porovnám dvě robotické buňky, z nichž 

každá bude řízena jinak. Pro tuto práci nepotřebuji kompletně konstruovat celé buňky 

a detailně řešit možnosti pohybu robotů. Tyto buňky pouze koncepčně navrhnu 

včetně koncepce jejich řízení. Detailní programování buňky nahradím blokovým 

schématem programu. Tato schémata by měla umožnit programování robota 

jakéhokoli výrobce.  
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1. Rozbor zadání 

Mým úkolem je vybrat kompatibilní díly a sestavit z nich funkční svařovací buňku.  

Svařovací buňka se skládá z několika základních částí. 

o Robot 

o Svářečka 

o Otočný stůl 

o Senzory 

o Bezpečnostní prvky 

o Rolety 

o Světelné závory 

o Plc 

o Výstražná zařízení 

o Krytování 

o Ovládací panely 

o Odsávání zplodin 

Tyto části jsou detailněji rozebrány v následujících kapitolách této práce. Ve druhé 

části se budu zabývat návrhem dvou svařovacích buněk a výběrem vhodných 

komponent. Ke každé části detailně rozeberu nabídku. Samozřejmě budu hlídat 

kompatibilitu vybraných dílů.  
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1.1. Robot 

Pro svařování se používají nejvíce standardní šestiosé manipulátory. Díky své 

koncepci se dokáží dostatečně obratně pohybovat a dokáží, vést svar tak plynule a 

přesně, jak je třeba. V dnešní době jsou na trhu roboty, které jsou již od výrobce 

připraveny pro svařování. Pod touto úpravou se skrývá pouze příprava poslední části 

manipulátoru, která umožňuje kryté vedení kabelu se svařovacím drátem a 

ochranným plynem uvnitř manipulátoru. U starších tipů svařovacích robotů ja běžné, 

že tyto média jsou vedena pružnou hadicí, která volně obtékala celý manipulátor. U 

tohoto vedení hadicí hrozí nebezpečí zachycení za jinou část buňky a její následné 

protržení.  Pohyby takového robota se pak mnohem hůře programují. Programátor 

musí hlídat, nežádoucí poškození této hadice.  

 

 

 

obr. 1 Model robota ABB IRB 1410 
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1.2. Svářečka 

Výrobců svařovacího zařízení je celá řada. Přesto si dovolím zmínit již v této části 

výrobce Fronius, protože je to nejznámější jméno ve svařování a má nejširší nabídku 

svařovacích zařízení. Zmiňuji ho zde proto, že tento výrobce udává trend a při výběru 

svářečky je třeba zkontrolovat jeho nabídku i v případě, že nakonec použijete jiného 

výrobce. Svářečka pro svařování robotem musí být vybavena nějakými digitálními 

vstupy. Moderní je např. Devicenet, přesto se ještě stále někdy používají běžné 

digitální vstupy a výstupy. Je dobré, když se robot se svářečkou „domluví“ -  je potom 

jednodušší práce pro programátory, z čehož plyne kratší čas výroby a tím levnější 

buňka. 

 

 

 

 

obr. 2 Fronius TransSynergic 9000 
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1.3. Otočný st ůl 

Otočný stůl je možné vyrábět nebo koupit od výrobce. Při nákupu se můžete 

rozhodnout, zda koupíte celý stůl, jeho parciální části, nebo si vše vyrobíte. Záleží na 

konkrétním případu použití a složitosti stolu. Dále je nezbytné se rozhodnout, jak se 

má stůl otáčet a natáčet. Stoly jsou vyráběny různé a je možné si způsob otáčení 

zvolit. Hlavními používanými řešeními jsou tzv. ruské kolo ( obr. 3 ). To je stůl, který 

se otáčí kolem horizontální osy nebo běžněji používaný stůl otočný kolem vertikální 

osy ( obr. 4 ). Musíme pamatovat i na to, že stůl budeme řídit nějakým řídicím 

systémem, a proto je nutné zjistit, zda je vámi zvolený typ s tímto stolem 

kompatibilní. Mohl by nastat obtížně řešitelný nebo dokonce neřešitelný problém 

s napojením stolu k vaší buňce. 

 

obr. 3 Otočný stůl MOTOMAN RM2 (S3N) tzv. ruské kolo 

 

obr. 4 Otočný stůl VMH „light series“ 
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Také musíme zhodnotit, kolik pozic na stole potřebujeme. Například pokud je 

narovnání polotovarů do přípravku složitější než jejich následné svařování,  je možné 

použít třípolohový stůl a nebo například paletový systém, který umožní připravovat 

libovolný počet přípravků na svařování. 

1.4. Svařovací p řípravek 

Tento prvek je zařízení s úchopy, do něhož se narovnají svařované díly. Po sepnutí 

úchopů je pomocí otočného stolu, ke kterému je připevněn, otočen do svařovací části 

buňky. Zde roboty svaří potřebná místa a po té je opět přesunut k obsluze na 

vyjmutí. Takových přípravků může být na stole více. Podle toho, kolik pozic má 

otočný stůl. Stejně jako u většiny částí buňky je možné takovéto přípravky koupit, 

nebo vyrobit. Výrobců je možné jistě najít celou řadu, i společnost Del a.s., se kterou 

spolupracuji při tvorbě této práce, se tímto problémem zabývá. Takovéto přípravky 

bývají většinou pneumatické a to kvůli rychlosti pneumatických prvků. Je jistě možné, 

většinou na přání zákazníka takovýto přípravek udělat s elektrickým nebo 

hydraulickým pohonem. Jedná se ovšem o vzácné případy. Na obr. 5 je znázorněno, 

jak takový přípravek může vypadat. Tento přípravek je však pravděpodobně spíše 

určen pro průjezdový pás, kde jede na dopravníku a zastavuje před roboty, kteří na 

něm pracují. Tento systém je známý z automobilového průmyslu. Při výrobě 

automobilů je tímto způsoben prováděno svařování karosérie a lakování. 

 

obr. 5 Svařovací přípravek [3] 
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1.5. Senzory 

Senzorů je dnes na trhu velké množství. Jejich schopnosti a možnosti bývají velmi 

různé, stejně jako jejich cena. Například robot může být spojený s kamerou. Díky 

kameře pak je informován o poloze dílu, popř. místa svařování. Takováto řešení jsou 

velmi nákladná a běžně se s jejich použitím nesetkáváme. Kvůli programování se 

používají většinou co nejjednodušší senzory. Velmi často se jedná pouze o 

mechanické, indukční, nebo optické spínače. Jejich další výhodou je cena, která je 

vedle ceny stroje zanedbatelná. 

Na stroji se senzory vyskytují hlavně v podobě čidel na přítomnost dílu a na určování 

pozice stolu. Samozřejmě mohou mít i charakter zajišťování bezpečnosti pracoviště, 

například světelná závora. Tyto senzory mohou být použity různě, například tlačítko, 

které má potřebnou citlivost, aby reagovalo včas, nebo to mohou být fotočlánky 

citlivé na světlo, či pohyb. Signál z čidla, informuje řízení buňky o správném nebo 

nesprávném stavu dané části pracoviště. Dále sem mohu zahrnout rotační snímače 

polohy (IRC popř. ARC) nebo pravítka. Jsou však mnohonásobně dražší a tak se 

používají pouze v případech, kdy nevystačíme s levnějšími metodami. Např. je pro 

nás zbytečné znát přesnou pozici stolu, protože robot pracuje pouze v koncových 

polohách. V tomto případě můžeme rotační snímač nahradit dvěma koncovými 

spínači. Zjednodušíme tak programování a nastavování snímače a samozřejmě 

udržíme cenu buňky v přijatelných mezích. 
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1.6. Bezpečnostní prvky 

Bezpečnostní prvky jsou ty části stroje, které zabraňují obsluze pohybovat se 

v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu nebo ty, které brání kolizi částí buňky. Dále do 

této kapitoly zahrnuji i prvky, které upozorňují na to, že něco není v pořádku, např. 

výstražné majáky. 

Rozdělení prvků do skupin může vypadat následovně 

• Rolety a světelné závory 

o Brání obsluze pohybovat se v místech, kde hrozí nebezpečí. 

• Koncové spínače stolů 

o Brání přejetí koncové polohy stolu a případné kolizi. 

• Kolizní spínače na svařovací hubici 

o Pokud by svářečka do něčeho narazila, zajistí přerušení svařování. 

• Bezpečnostní tlačítko stop 

o Pokud nastane nějaký problém, může kdykoli obsluha zastavit pracovní 

proces. 

• Výstražná zařízení 

o Pokud nastane problém na buňce, musí být zajištěno informování 

obsluhy, běžně se používají výstražné majáky. 

 

1.7. Ostatní části 

1.7.1. Základ stroje 

Obdobně jako u výrobních strojů lze buňku postavit na podlahu nebo na základ, 

podle její velikosti a potřeb. Pokud je buňka samonosná, tedy její části jsou spojeny 

dostatečně tuze, není potřeba se tímto problémem zabývat. Pokud je třeba například 

tlumit vibrace nebo řádné ukotvení robota či stolu, je nezbytné zabývat se základem. 

1.7.2. Krytování 

Buňka může být obestavěna například plotem nebo jednoduchými zábranami nebo 

být celá zakrytovaná v jakési kostce. Důležité je, jak jsou velké svařované dílce a jak 

je vyřešeno odsávání zplodin. Pokud je odsávána celá místnost nebo každá buňka 

zvlášť.  
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1.7.3. Odsávání par  

Při svařovacích operacích je nezbytné zabývat se i problémem odsávání zplodin 

vzniklých při svařování a jejich odvodem z míst přístupných lidem. 90% případů, 

řešených společností Del a.s., byla buňka napojena na centrální odsávání na dílně. 

K odsávání par se využívá dvou digestoří, jedna je umístěna nad pracovištěm robota 

a druhá nad pracovištěm obsluhy ( obr. 6 ). Do digestoře se dává plech, pro zlepšení 

účinnosti odsávání zplodin ( obr. 7 ). 

digestoře

 

obr. 6 Umístění digestoří 

digestoř
plech
odsáváné páry

 

 

obr. 7 Řez digestoří z boku 
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1.8. Řízení buňky 

1.8.1. Řízení robotem 

Moderní robot, například Abb, je schopen pomocí svého řídícího systému ovládat  

i externí osy pohybu. Díky tomu lze takovouto buňku ovládat pomocí jednoho robota. 

Funguje to tak, že jeden robot je „master“ a ten ovládá otočný stůl, případné úchopy 

polotovarů a dává příkazy druhému robotu „slave“. Druhý robot „slave,“ podle 

zaslaných příkazů, spouští části svého programu. Dokonce je možné použít řídicí 

systém vyšší řady, na který se napojí dva manipulátory. Takovéto zapojení je 

schopné i koordinovaného pohybu. 

1.8.2. Řízení pomocí PLC 

Zde je robotům nadřazené PLC a to ovládá otočný stůl, úchopy a spouští roboty. 

Výhodou takového řízení je přehlednější ovládací panel, který je zde obdobný jako u 

CNC strojů. Vedle toho je samozřejmě cena PLC a panelu. Dále při tomto způsobu 

řízení není nutné spojovat roboty vzájemně. Ty spolu komunikují přes PLC, se 

kterým bývají spojeni pomocí sběrnice Profibus. To opět zvyšuje cenu stroje, protože 

musíme kupovat karty do robota a PLC, které takovéto propojení umožní. 

1.8.3.  Koordinovaný pohyb 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.8.1, je možné zapojit více robotů pod jeden řídicí 

systém. V systému se pak nastaví vzájemné polohy robotů a robotům se pak nemusí 

ukládat „zakázané zóny“, kde hrozí kolize. Systém obsahuje informace o tvaru robotů 

a to v konkrétní poloze. Díky těmto informacím řídicí systém neumožní kolizi. Další 

výhodou je, že je možné sem zadat i otočný stůl a řídit ho tímto systémem. Stejně 

jako u robotů lze  do systému vložit informace o tvaru stolu se svařovacím 

přípravkem a díly. Díky tomu je následně možné svařování i za pohybu stolu. Toho 

se využívá při velkých tvarových složitostech svaru. Takovéto zapojení je schopné 

výrazně snižovat dobu svařování. Při použití jednoho z předchozích dvou způsobů 

řízení by nebylo možné takovýto problém řešit. Tento řídicí systém ovšem nepatří 

k nejlevnějším řešením. 
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2. Návrh a srovnání bun ěk 

2.1. Volba řízení bun ěk  

2.1.1. Řízení robotem 

roleta

otočný stůl

informační panel

robot Masterrobot Slave

ovládací panel

svářečka

obsluha

 

obr. 8 Schéma zapojení řízení robotem 

Popis schématu (obr. 8): 

• Robot „M“ čeká na spuštění stroje obsluhou ( připravení polotovarů na stůl ). 

• Obsluha stiskne tlačítko start na ovládacím panelu. 

• Robot stáhne roletu a sepne upínky na pracovním stole ( o stavu upínek 

informuje na informačním panelu … např. led diodami ) 

• Pokud je vše jak má být, otočí stůl a spustí svařovací operace a to jak své 

vlastní tak na robotu „S“. 

• Robota je možné připravit na více úkolů. Je schopen rozeznat podle 

stavu upínek ( případně senzorů přítomnosti dílu ), které polotovary 

byly vloženy a který program spustit. 
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• Při spuštění programu robot „M“ ovládá otočný stůl. O pozici stolu a o vlastní 

pozici informuje v daných částech programu robota „S“ a naopak robot 

„S“ informuje robota „M“ o svojí pozici. To tak, že u určitých pozicích je 

nastavena synchronizace ( roboty na sebe čekají, resp. čeká vždy ten, který 

dříve dokončí svoji operaci ). Této synchronizace se využívá hlavně 

v případech, kdy je třeba pro další svařování otočit stolem. Roboty pak 

vyjedou do bezpečné vzdálenosti od stolu a po synchronizaci robot „M“ otočí 

stolem. 

• Celý proces končí spuštěním dalšího programu. Na konci směny je spuštěn 

robot bez dalších přípravků a proto nezačne svařovat. 
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2.1.2. Řízení pomocí PLC 

roleta

otočný stůl

informační panel

ovládací panel

svářečka

obsluha

PLC

roboty

 

obr. 9 schéma zapojení řízení PLC 

Popis schématu (obr. 9) 

• PLC čeká na spuštění stroje obsluhou ( připravení polotovarů na stůl ). 

• Obsluha stiskne tlačítko start na ovládacím panelu. 

• PLC stáhne roletu a sepne upínky na pracovním stole ( o stavu upínek 

informuje na ovládacím panelu ) 

• Pokud je vše jak má být, spustí program. Je to velmi obdobné jako 

v předchozím případě a jedinou změnou je, že oba roboty jsou v podstatě 

„Slave“ a PLC je „Master“  

• PLC otočí stůl 

• PLC spustí na robotech svařovací operace 

• Roboti svařují, po dokončení operace informují PLC 

• PLC natočí stůl do druhé svařovací polohy a opět spustí svařování na 

robotech 

• Po ukončení svařovacích operací je opět spuštěn další svařovací proces 

Ze schémat je jasné, že obě varianty řízení jsou velmi podobné.  
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2.1.3. Koordinovaný pohyb 

Pro koordinované řízení je nutné koupit řídící systém. Například společnost Fanuc 

nabízí R-30iA a společnost ABB nabízí IRC5. Tento řídící systém je možné použít 

pouze s několika manipulátory. Řídicímu systému zadáte jejich rozložení v prostoru a 

řídicí systém už si možné kolize pohlídá. Tento systém je vhodný při použití většího 

množství robotů. Nejenže při použití na 3 roboty začíná být cena srovnatelná, ale 

zjednodušuje se i programování. Použití na dva roboty bych volil pouze v případě, 

kdy jsou svary velmi obtížných tvarů. 

 

Řídící systém R-30iA od FANUC Robotics, používá vyspělou technologii zabalenou 

do osvědčeného, spolehlivého a výkonného designu. Procesní schopnosti a otevřená 

architektura poskytují inteligenci ke zlepšení aplikačního a pohybového výkonu při 

současném zjednodušení integrace systému. Řídicí systém R-30iA obsahuje 

jedinečný koncept FANUC Robotics „plug-in options“ poskytující flexibilitu pro 

konfiguraci specifických aplikací, přičemž zachovává společné prvky systému pro 

všechny uživatele [5]. 

 

RC5 je pátou generací řídicích systémů společnosti ABB. Svou modulární koncepcí 

zavádí nové standardy – úplně nová, ergonomicky konstruovaná, přenosná jednotka 

rozhraní, FlexPendant a plně synchronní vícečetné (až čtyř-četné) řízení robotů 

pomocí funkce MultiMove. 

• Modularita IRC5 je hlavním pokrokem v řízení robotů s logickým rozdělením 

na řídicí funkce, funkce ovládání os a řízení procesu. Tato flexibilita umožňuje 

optimalizovat rozvržení buňky a zlepšit nebo nahradit jeden modul s 

minimálním zásahem do ostatních. 

• Technologie ABB v řízení pohybu je klíčová pro výkon robotu ve smyslu 

přesnosti, rychlosti, doby cyklu, programovatelnosti a synchronizace s 

externími zařízeními. 

• Přesnost dráhy TrueMove a krátký cyklus QuickMove jsou základními kameny 

těchto uživatelských výhod. Doplněk MultiMove posiluje vedoucí pozici ABB v 

oblasti moderních robotických systémů a přináší funkčnost, která umožňuje 

koordinované operace až čtyř robotů v buňce [2]. 
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obr. 10 Řídicí systémy ABB a Fanuc 

2.1.4. Výběr řízení 

Mnou navrhované buňky mají být co nejlevnější a nejjednodušší. Proto nevyužiji 

koordinovaného řízení buňky, které je nákladné. Dalším aspektem, proč nemohu 

použít toto řízení je, že ve společnosti Del a.s. nemají zkušenosti s jeho 

programováním. Navrhnu dvě buňky osazené stejnými nebo velmi obdobnými 

komponenty. Jejich hlavním rozdílem bude řízení. Zatímco jeden návrh bude řízen 

robotem, u druhého použiji nadřazené PLC, které bude kontrolovat výrobní proces 

buňky.  
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2.2. Rozložení komponent v bu ňce 

2.2.1. Možnosti rozložení 

Prvním problémem při návrhu rozložení je velikost buňky a její orientace v prostoru. 

Tedy ze kterých stran k ní bude přístup, jak pro obsluhu, tak pro servis. Potom 

navrhneme umístění vstupu pro obsluhu ( rolety ), servisních vstupů, otočného stolu 

a pozic robotů. Roboty lze rozmístit v buňce libovolně podle potřeby. Standardně se 

používají dva roboty za otočným stolem ( obr. 11 ). Toto rozložení je vhodné pro 

jakékoli řízení roboty pokrývají svým dosahem celý prostor stolu.  Výhodou je, že si 

roboty nezavazí a tak není třeba se dlouze zabývat problémem nežádoucích střetů 

robotů. 

robotyroleta

otočný
stůl

světelná
závora

 

obr. 11 Standardní rozložení robotické buňky 

Další možnosti jsou umístění robota uprostřed stolu a tím mu umožnit delší dosah na 

stole. Zde je bohužel daleko větší nebezpečí střetu robotů, proto je takové rozložení 

vhodné pro koordinované řízení robotů ( obr. 12 ). Toto umístění bych využil jako 

pozici třetího robota, ale pro moje řešení ho nepovažuji za vhodné 

roboty

roleta otočný
stůl

světelná
závora

 

obr. 12 Umístění robota ve středu otočného stolu 
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Dále je možnost roboty zavěšovat na strop, nebo i na zeď, případně je umístit na 

nějaké posuvové osy a zlepšit tak jeho možnosti dosahu. Takovéto osy se zapojují 

do řídicího systému robota a umožňují mu tak tento pohyb řídit přímo programem 

tohoto robota. Důležitým problémem při rozestavování prvků pracoviště je umístění 

odsávání ( jak jsem již zmiňoval v kapitole 1.7.3. ) Toto odsávání by mělo být jak nad 

pracovištěm robotů, tak i nad částí pro obsluhu. Dalším problémem je zajištění 

utěsnění mezi oběma částmi. Toto je závažný problém, protože v době svařování 

robotů musí obsluha odebrat svařené díly a naskládat na stůl díly ke svařování.  

2.2.2. Výběr rozložení 

Rozložení buněk volím u obou návrhů stejné, aby srovnání buněk bylo jednodušší a 

nejpřehlednější. Protože nebudu u srovnávaných buněk využívat koordinovaného 

pohybu, volím nejpoužívanější rozložení, tedy dva roboty za otočným stolem 

( obr. 11). Při této kompozici buňky není tak obtížné zamezit střetu robotů. 

V takovýchto případech se robotům naprogramuje zóna, do které nemohou 

vstupovat a nehrozí tak možnost jejich střetu. Je nezbytné tuto zónu bez robota 

nastavit do míst kde se nevyskytuje svar.  Návrh rozložení komponent v buňce je 

naznačen na obr. 13 

Roboty Otočný st ůl

Svařovací
přípravky

Roleta

Servisní vstup  

obr. 13 Vlastní návrh buňky 
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2.3. Volba robot ů  

2.3.1. Výrobci 

Zásadními výrobci robotů jsou: 

• Kuka 

o Má v nabídce roboty s maximální nosností 5-1000kg, s maximálním 

dosahem 350 - 3601mm a mimo většiny 6tiosých řešení nabízí i 4 osá 

řešení 

• Abb 

o Má v nabídce roboty s maximální nosností 3 - 500 kg, s maximální délkou 

horního ramene 0,58 – 3,5 m a mimo většiny 6tiosých řešení nabízí i 3 a 4 

osá řešení 

• Fanuc 

o Má v nabídce roboty s maximální nosností 0,5 - 1200 kg, s maximálním 

dosahem 0,1 – 5m a mimo většiny 6tiosých řešení nabízí i 2 a 4 osá řešení 

 

Samozřejmě výrobců je dnes celá řada, ale tito zmínění pokryjí celé spektrum robotů 

vyráběných v dnešní době. Osobně považuji tyto výrobce za nejvýznamnější a 

rozhodně za nejběžněji používané. V mém případě se budu zabývat pouze 

svařováním, a proto se zaměřím na nabídku svařovacích robotů. Roboty vyberu tak, 

aby měly podobné parametry a byly srovnatelné. 
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2.3.2. Svařovací roboty 

Kuka má v nabídce dva svařovací roboty a to: „KR 5 arc“ a „KR 5 arc HW“. 

Verze HW ( hollow wrist – duté zápěstí ), má poslední část ramene dutou  

a umožňuje tak ochranu přiváděných médií. Jeho mezní zátěž je 5kg, přídavná zátěž 

12kg a maximální dosah je 1423mm 

 

obr. 14 KUKA - KR 5 arc HW 

Firma KUKA Roboter představuje robot KR 5 arc HW (Hollow Wrist) coby 

absolutního specialistu na svařování v ochranné atmosféře. Tento nový typ robota 

nabízí několik vlastností, díky nimž je zcela unikátní. Otvor o velikosti 50 mm 

umístěný v ramenu a v ruce umožňuje např. chráněné vedení sady hadic na 

ochranný plyn v ramenu. To nejen zajišťuje ochranu sady hadic před mechanickými 

vlivy, ale zabraňuje také nežádoucímu šlehnutí hadic při změně orientace robota. Lze 

používat jak torzní sady hadic, tak i nekonečně se otáčející sady hadic na ochranný 

plyn. Pro uživatele to znamená lepší přístupnost dílů, optimální ochranu sady hadic a 

také zjednodušené offline programování [9]. 

 

Nový robot KR 5 arc doplňuje portfolio robotů firmy KUKA v kategorii nižších 

nosností. Se svou mezní zátěží 5 kg se výborně hodí pro standardní úkoly 

obloukového svařování. Díky atraktivní ceně a kompaktním rozměrům je vhodný i pro 

Vaši aplikaci. Ať už namontovaný na podlaze nebo na stropě, KR 5 arc plní své úkoly 

vždy spolehlivě [8]. 
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Jako zástupce společnosti Abb jsem vybral „IRB 1600 ID“. Jeho užitečné zatížení je 

4 kg a maximální pracovní dosah je 1,5 m. 

 

obr. 15 ABB - IRB 1600 ID 

U modelu IRB 1600ID (vnitřní vedení kabeláže a médií), jsou veškeré kabely a 

hadice vedeny uvnitř horního ramene, a tím se stává tím nejvhodnějším robotem pro 

obloukové svařování. Tento kabelový svazek je použit pro vedení všech médií 

potřebných pro operace obloukového svařování, včetně silových kabelů, svařovacího 

drátu, vedení ochranného plynu a přívod stlačeného vzduchu [1]. 

 

Fanuc má v nabídce „ARC Mate 100iC“. Tento model je koncepčně pojat obdobně 

jako ABB. Má nosnost 10kg dosah 1420mm. 

 

obr. 16 FANUC - ARC Mate 100iC 
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INTEGROVANÁ KABELÁŽ A DUTÉ ZÁPĚSTÍ PRO SVAŘOVÁNÍ 

• Duté zápěstí (průměr otvoru 50 mm) a konzolová konstrukce ramena J3 pro 

integrované kabely a hadice  

• Integrovaný kabel pro ovládání podavače drátu s plynovou hadicí s 

ochranným pláštěm a se svářecími kabely 

• Ve srovnání s klasickým vedením kabelů, kdy jsou kabely připevněny k 

ramenu robotu z vnější strany, umožňuje nové vnitřní vedení u řady ARC Mate 

pohyb kabelů v souladu s rozsahem pohybu robotu. 

• Vnitřní kabelové vedení velmi usnadňuje programování, obsluhu a údržbu a 

zajišťuje vyšší životnost kabelů.  

• Zabraňuje poškození a kolizím kabelů s obrobkem a upínadlem a 

maximalizuje rozsah rotace nástroje.  

• Snadná integrace a použití vodních nebo vzduchových chladičů  

MONTÁŽ NA PODLAHU, NA STROP, POD ÚHLEM A NA ZEĎ 

• Snazší přístup k obsluhovanému stroji 

• Snazší přístup do prostoru pro zakládání a odebírání obrobků 

• Umožňuje maximální využití pracovního prostoru robotu. 

• Montáží pod úhlem nebo na zeď vznikají určitá omezení pracovního prostoru.  

• VZDUCHOVÉ A ELEKTRICKÉ VEDENÍ K OSE J3 JAKO STANDARD 

• Integrované pneumatické a elektrické propojení mezi osami J1 a J3 

• Krátká připojení k nástroji  

• Zvýšená spolehlivost kabeláže  

• Ověřená spolehlivost (nainstalováno z výroby)  

[4]. 

  



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str.  24 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

2.3.3. Řízení 

K řízení robotů, zmíněných výrobců, jsou použity originální řídící systémy týchž 

výrobců. Hlavním rozdílem, mezi jednotlivými řídicími systémy, je ve 

způsobu programování robota a to zejména v použití příkazů. Struktura programu je 

v podstatě velmi podobná. Moderní řídící systém robota dnes zvládne řídit i 36 os, 

což umožňuje řídit jedním řídicím systémem celé pracoviště. Některé takové řídicí 

systémy nabízejí spojení takových robotů ( samostatných manipulátorů zapojených 

do jednoho řídicího systému ) do organizovaného celku, který se pohybuje 

koordinovaně. Všechny takto spojené roboty vzájemně znají své pozice a například i 

pozici otočného stolu. Tento systém umožňuje svařování robotů  

i při pohybu stolu a tak zkracovat svářecí časy nebo svařovat na hůře přístupných 

místech některých rámů. 

2.3.4. Výsledný výběr robota 

Roboty volím značky ABB především proto, že ve společnosti DEL a.s. se kterou 

spolupracuji, s nimi pracují nejběžněji. Robot IRB 1600id mému účelu poslouží stejně 

dobře, jako všechny tři roboty zmiňované na začátku této kapitoly Tuto volbu musím 

udělat jako první ze všech funkčních částí. Totiž stůl a ve druhém případě i PLC a 

ovládací panel musí být kompatibilní s řídicím systémem od společnosti ABB. Tento 

střet kompatibility řídícího systému může vyústit v neřešitelný problém a způsobit tak 

obrovské finanční výdaje navíc při výrobě buňky. Hlavním faktorem, který ovlivňuje 

velikost robota je požadovaná velikost svařovaného dílu, ktará ovlivní i velikost stolu. 

Bylo by nesmyslné na svařování rámu, například jízdního kola, použít takto velké 

roboty, ale například pro svařování karoserie osobního vozu bychom nevystačili 

s menším robotem, než je IRB 1600id. 
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2.4. Svářečka 

2.4.1. Výrobci 

Nejznámějším výrobcem svářecích zařízení je firma Fronius, která vyrábí zařízení na 

sváření jakýmkoli způsobem. Bohužel jejím negativem je cena. Jako konkurenty bych 

zmínil společnosti SKS a EMW. Přesto musím poznamenat, že většina svařovacích 

robotů je i přes vyšší cenu spojována s přístroji značky Fronius. Tyto přístroje jsou 

nesporně na vyšší úrovni, než ostatní výrobci. 

2.4.2. Způsoby napojení na robota 

Způsoby napojení svářečky závisí na možnostech samotné svářečky. Do řídícího 

systému robota lze vložit kartu (obdobně jako do stolního počítače), která umožní 

požadované připojení. Například společnost ABB nabízí pro své roboty přípravu na 

propojení se svářečkou společnosti Fronius. Dalším důležitým problémem je, jaké 

informace se musí svářečce posílat při každém svařování. U starší svářečky je nutné 

při jakékoli úpravě proudu, napětí, posuvu drátu či nastavení předstřiku plynu tyto 

informace upravovat na začátku každého svaru. U inteligentnějších svářeček se tyto 

data nastavují buď na svářečce, nebo na začátku programu, což je daleko 

komfortnější.  

Příklady propojení: 

• Aw board – používá se u robotů se svářečkou firmy Abb, je to virtuální karta 

pro komunikaci se svářečkou, která je připojena k robotu digitálními vstupy a 

výstupy. Velkou část komunikace karta udělá fiktivně, a pokud je to nezbytné, 

robot pošle svářečce informace a svářečka potvrdí, že je dostala. 

• Devicenet – univerzální port robota, lze přes něj spojovat i roboty mezi sebou. 

Výhodou je jednodušší programování. Nevýhodou je, že toto spojení umožňují 

jen dražší svářečky. 
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2.4.3. Výběr svářečky 

Opět se uchýlím ke standardům společnosti Del a.s. a proto zvolím svářečku značky 

Fronius TransSynergic 5000 R, která je určena k napojení na robota. K tomuto 

zařízení je nezbytné vybrat hořák, kvůli zajištění kompatibility je vždy lepší použít 

stejného výrobce a hořák vybrat podle konkrétního případu použití. Já zvolím 

běžnější Robacta 500 

 

obr. 17 Zvolený hořák a svářečka 

 

Zcela digitalizovaný a mikroprocesorem řízený svařovací zdroj MIG/MAG pro krátký a 

rozstřikový oblouk umožňuje nejlepší svařovací vlastnosti v každém ohledu a 

libovolně často reprodukovatelné výsledky svařování. Díky své modulární konstrukci 

splňuje zařízení TransSynergic 5000 s 500 A ty nejvyšší požadavky automobilového 

a dodavatelského průmyslu, výroby přístrojů, chemických zařízení, strojů, kolejových 

vozidel a lodí [6]. 

 

Hořák pro vodou chlazené hadicové soupravy Robacta, strojní hadicové soupravy 

Robacta a soupravy Robacta Drive. Vhodný pro výkon svařování až max. 500 A [7]. 
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2.5. Volba PLC a ovládacího panelu 

Tato část bude hlavním rozdílem v ceně mnou navrhovaných buněk, protože u jedné 

buňky budou oba komponenty a u druhé žádný. PLC obdobně jako roboty vybírám 

podle zvyklostí společnosti DEL a.s. Tedy zvolím značku Siemens. PLC Siemens 

Simatic S7, který umožňuje připojení operačního panelu Siemens MP177.  

 

 

obr. 18 Siemens Simatic S7 

Toto PLC je možné spojit s roboty ABB díky univerzálnímu rozhraní Profibus, takže 

by zde problém při montáži neměl nastat. Toto PLC bude s řízením robotů spojeno 

zmíněným rozhraním Profibus. Které umožňuje rychlou komunikaci a kompatibilitu. 

Roboty mezi sebou již spojeni být nemusí, jak bylo naznačeno na obr. 9 (kapitola 

2.1.2), protože jsou schopni komunikovat přes PLC. Této jejich schopnosti stejně 

nebude v mém případě využito, protože celý proces bude řízen pomocí PLC a proto 

bude PLC komunikovat s každým robotem zvlášť (resp. spouštět programy na obou 

robotech). 
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2.6. Otočný st ůl 

2.6.1. Výrobci 

Jako zástupce výrobců bych zmínil firmu Motoman, Walter, Nikken, Hofmann, ABB, 

Fanuc a spoustu dalších. Výrobci nabízejí stoly nejen otočné, ale i různě 

polohovatelné. Na stole není pracovní deska, ale pouze příruby. Do těchto 

polohovacích přírub se upíná svařovací přípravek. V případě, že výrobce buňky (v 

mém případě společnost Del a.s.) má dobře vybavenou dílnu a konstrukci, pak je 

možné využít vlastní výroby stolu. Při vlastní výrobě je možné koupit servopohony 

přímo upravené pro toto použití. Například společnost ABB nabízí tyto pohony 

připravené k napojení na jejich robota. 

2.6.2. Volba stolu 

Otočný stůl jsem měl v úmyslu zvolit od švédského výrobce MOTOMAN typ RM2 

(S3N), bohužel jsem od tohoto musel následně opustit. Při konzultaci na společnosti 

Del a.s. jsem se dozvěděl, že tento stůl není možné řídit robotem ABB a značně by 

to zkomplikovalo výrobu levnější buňky. Proto jsem se ohlédl po polohovadlech 

přímo u společnosti ABB. Nakonec jsem se rozhodl, že nejvýhodnější bude koupit 

pouze pohony a stůl vyrobit ve firmě Del a.s., která má svoji vybavenou dílnu i 

konstrukci. Nákup celého stolu je samozřejmě výhodnější pro menší společnosti, 

které nemají dostatečný prostor, případně pro složitější stoly. Může zde ovšem 

sehrát roli požadavek zákazníka. Pohony nabízí přímo společnost ABB. A stůl volím 

otočný kolem vertikální osy. Stůl otočný kolem osy horizontální by mohl mít problém 

s otáčením, kvůli velikosti svařovacího přípravku a samotných svařovaných dílů. 

Jeho další nevýhodou je, že je zde složitější utěsnění prostor pro obsluhu a pracovní 

část robotů. 
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2.7. Volba sva řovacího p řípravku 

Jak jsem se již zmínil, tyto přípravky vyrábějí ve společnosti Del a.s. a proto toho 

využiji. Protože neřeším konkrétní svařenec, je nemožné zabývat se konkrétním 

tvarem přípravku. Přesto je dobré zmínit, že úchopy volím pneumatické, protože jsou 

dostatečně rychlé, pevné a bezpečné. Jejich použití je také nejrozšířenější. Stavba 

přípravku musí být dostatečně tuhá. Při svařování jsou pomocí přípravku jednotlivé 

komponenty pevně uchyceny a následně přesně svařeny. Případná zkroucení dílu 

jsou tím dostatečně eliminována a přesnost dílu je tak zaručena. 

Přípravek je jako celek přichycen na otočný stůl a ve většině případů má možnost 

otáčení kolem jedné osy (většinou horizontální), aby umožnil svářecímu robotu lepší 

přístup ke všem potřebným částem. Je možné také namontovat přípravků vedle sebe 

několik a na jedno otočení stolu svařit např. 10 stejných dílů dvěma roboty. Nebo 

svařovat například 4 součásti, z nichž každá je zcela odlišná. 

2.8. Volba krytování 

Krytování buňky je z pravidla řešeno jako samonosný rám. Celé zařízení buňky je 

uzavřeno uvnitř, ale můžeme se někdy setkat i s buňkou, která je pouze oplocená. Já 

pro tuto práci zvolím opět standardnější řešení a tedy buňku uzavřenou, 

samonosnou. Tímto mi odpadne problém se základem buňky, kterou bude stačit 

postavit do kterékoli dílny. Při konstrukci je nezbytné pamatovat na přepravu buňky 

k zákazníkovi, a proto je nutné pamatovat na rozměry, které nespadají do 

nadměrného nákladu. Běžně používané návěsy jsou dlouhé 13,6 m, široké 2,45, 

vysoké 2,6 - 2,7 m. Proto je nutné tyto rozměry dodržet.  
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2.9. Volba odsávání 

Zde se opět uchýlím k běžnějšímu řešení a tedy k napojení na centrální odsávání. 

Digestoře si ve společnosti Del a.s. vyrábějí sami. Digestoře jsou svařeny z tenkých 

plechů. Jednoduchou skicu jsem načrtl na obr. 19. Samozřejmě jak již bylo 

naznačeno dodržím tvar digestoře a krycí plech, pro zvýšení účinnosti digestoře 

(obr. 7). 

 

 

obr. 19 Jednoduchý náčrt tvaru digestoře 
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2.10. Volba bezpe čnostních prvk ů 

Jestliže navrhujete a vyrábíte strojní zařízení a jako hlavní normu prokazující shodu 

vašich zařízení jste používali normu EN 954-1, bude po vás požadováno, abyste znovu 

osvědčili způsobilost bezpečnostních řídicích systémů vašich strojních zařízení podle 

nových norem funkční bezpečnosti, jako je EN ISO 13849-1, EN 62061, nebo přímo 

podle nové Směrnice pro strojní zařízení [10]. 

2.10.1. Rozdělení 

Používají se co nejjednodušší a hlavně co nejspolehlivější čidla, protože jejich funkce 

zaručuje bezpečný chod stroje. Například za, nebo vedle, koncových spínačů pro 

zajištění polohy bude druhý snímač, který by měl sepnout pouze při problému. Pokud 

by k zajištění bezpečnosti byl použit jiný složitější senzor, pak by zde bylo větší 

nebezpečí jeho chyby, která je nežádoucí. 

Bezpečnostní prvky: 

• Rolety a světelné závory 

o Zabraňují přístupu obsluhy do míst, kde roboty pracují. Rolety mají i 

opačnou funkci a chrání obsluhu před odletujícími částmi při výrobním 

procesu.  

o Světelné závory mohou být umístěny horizontálně nad podlahou a 

hlídat tak pohyb obsluhy v prostoru buňky 

• Koncové spínače stolů 

o V koncových polohách stolu mohou být koncové spínače a dorazy, 

které neumožní stolu pohybovat se za koncovou polohu. Používají se 

hlavně v případech, kde hrozí po přejetí koncové polohy nějaké 

nebezpečí, nebo dokonce zranění obsluhy. Tento problém je řešen 

hlavně u stolů s přímočarým pohybem, kde hrozí spadnutí stolu. 

• Kolizní spínače na svařovací hubici 

o Na některých svařovacích hubicích je kloub se spínači pokud dojde 

k nárazu, svářečka přestane pracovat a, podle programu,  může 

zastavit i robota. 
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• Bezpečnostní tlačítko stop 

o Na každém strojním zařízení (soustruhy, frézy…) nalezneme 

bezpečnostní tlačítko stop a o to spíše musí takové tlačítko existovat na 

samočinných strojích. Musí být vždy bez problémů přístupné obsluze a 

jeho funkce je okamžitě zastavit stroj (v mém případě celou buňku). 

• Výstražná zařízení 

o Nejedná se o bezpečnostní prvek, ale o prvek informační. Přesto ho 

zařadím do bezpečnostních prvků, protože informují i o stavu 

bezpečnostních prvků. 

o Standardně se na většině výrobních strojů a robotických buňkách 

používají výstražné majáky, které vydávají světelný i zvukový signál. 

Výrobcem je například společnost Auer. 

 

obr. 20 Výstražná zařízení společnosti auer 

2.10.2. Zajištění pracoviště 

Je nezbytné rozdělit a utěsnit pracovní část robota a přípravnou část pro obsluhu. 

Hlavně v buňkách, kde obsluha v době svařování připravuje polotovary do přípravku. 

Toto utěsnění se běžně provádí pomocí plechové desky uprostřed otočného stolu a 

ve zbylém prostoru k bočním zdem buňky se umisťují gumové zástěny. Tato úprava 

buňky zamezuje vnikání znečištění ovzduší a nebezpečného záření, do části 

přístupné obsluze buňky. 
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2.10.3. Řízení a zapojení bezpečnostních prvků 

Bezpečnostní prvky musí být zapojeny na nezávislém řídicím systému, například na 

vlastním PLC, které může být nahrazeno například bezpečnostním modulem. To 

proto, že by se řízení robota, nebo řídící PLC, mohlo porouchat a způsobit tak 

pracoviště nebezpečným pro své okolí. Tato nezávislost bezpečnostních prvků 

v takovém případě zabraňuje například nežádoucímu vpuštění pracovní obsluhy do 

svařovací buňky, nebo její poranění ve chvíli, kdy se v buňce pohybuje. Pokud je 

použit bezpečnostní modul, je zapojen podle schématu (obr. 21).  

 

 

obr. 21 Schéma zapojení jednoho z bezpečnostních modulů 

Takovéto moduly musí být ke každé straně otočného stolu. Je zde roleta, kterou lze 

přemostit dvouručním spínačem. Jsou to dvě tlačítka, které musí obsluha stisknout 

oběma rukama. To zabrání zranění obsluhy. Toto zařízení je jištěno světelnou 

závorou, která má pole působnosti těsně nad podlahou uvnitř buňky, v místě pro 

pohyb obsluhy. 
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2.11. Program 

Do sestavené buňky je třeba nahrát program, který jí umožní funkci. Programem 

spojíme všechny komponenty do jednoho celku. Zde je důležité, jak jsem již 

zmiňoval, aby jednotlivé komponenty byli kompatibilní. Při vývoji programu je 

nezbytné pamatovat na všechny možné situace a buňku na ně připravit. 

Program je vytvořen v programovacím jazyce podle zvoleného výrobce ABB, Fanuc, 

Kuka a další. V mém případě bude programováno v jazyce používaném ABB a ve 

druhé buňce bude program PLC v jazyce společnosti Siemens. Zde zmíním pouze 

univerzální schémata (obr. 22 a obr. 23). 

obr. 22 Příklad programu buňky řízené robotem 

Jak je na schématu patrno robot „master“ má pod kontrolou celé pracoviště, zatím co 

„slave“čeká na externí spuštění části programu robotem „master“.  

 

Home pozice robotů 

Home pozice stolu 

Po 

spuštění 

Robot „master“ 

Čekání na stisknutí tlačítka Start 

Kontrola stavu stolu 

Otočení stolu 

Spuštění svařování 

Spuštění svařování na robotu „slave“ 

Otočení stolu 

Svařování 

čekání na příkaz od robota 

„master“ 

Robot „slave“ 

čekání na příkaz od robota 

„master“ 

Home pozice 
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obr. 23 Příklad programu s PLC 

V tomto případě je naprosto patrné, že nelze roboty rozdělit na „master“ a „slave“. To 

PLC je zde „master“ a oba roboti jsou „slave“ mají tedy napsané vlastní programy a 

ty jsou spouštěny externě PLCčkem.  

Dále zde ještě naznačím komunikaci robotu se svářečkou. Je možné při každém 

svařování nastavit buď konkrétní data (rychlost přísuvu drátu, napětí, proud a další), 

možnost nastavování je ovlivněna typem svářečky. Nebo může být několik nastavení 

uloženo ve svářečce a robot pak jen vyvolává např. nastavení 1.Toto má výhodu 

např. při změně tloušťky plechu svařovaného dílu kdy programátorovi stačí pouze 

předělat nastavení ve svářečce, zatímco v prvním případě je třeba přenastavit 

jednotlivá svařování přímo v robotech. Jak již bylo zmíněno, robot se svářečkou 

budou komunikovat pomocí sběrnice Devicenet.  

  

Robot A PLC Robot B 

Kontrola stavu buňky 

Home pozice stolu 

Home pozice robotů 

Čekání na Roboty 

Čekání na tlačítko start 

Otočení stolu 

Spuštění svařování 

Čekání na příkazy 

Najetí do home pozice 

Informace do PLC 

Svařování 

Čekání na příkazy 

Svařování 

Najetí do home pozice 

Informace do PLC 

Informace do PLC Informace do PLC 

Kontrola stavu buňky 
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2.12. Srovnání 

Srovnávání těchto rozdílných buněk je v reálném případě ovlivněno velkým 

množstvím věcí, které v tomto teoretickém případě neznám. Například velikostí firmy 

a jejími financemi, nebo znalostmi a zkušenostmi personálu firmy a tím, jaké stroje 

společnost používá a na jaký řídicí systém mají proškolený personál. Dále zde může 

sehrát roli i typ výroby firmy, například pokud tato firma bude vyrábět díly pro 

automobily (např. audi, BMW, mercedes …). Vedení automobilky si hotové 

pracoviště přijede zkontrolovat a jakýmsi způsobem akreditovat. A samozřejmě jsou 

zde nějaké podmínky, které musí dodavatel splnit, mezi nimi může být i například 

konkrétní typ robotů, nebo řízení buňky. Proto moje následující srovnání nemůžeme 

považovat za reálné, ale pouze za základní. 

2.12.1. Funkční srovnání 

Buňka řízená robotem 

 Výhody: 

• Cena, ta zde bude nižší - jak je v následující kapitole detailněji 

rozebráno, při sečtení i s montáží a programováním, cenový rozdíl 

způsobí PLC a ovládací panel, které v tomto případě nebudou použity. 

• Jednoduchost ovládání - personál zde má například několik led diod, 

z nichž každá ukazuje stav jednoho uchopovače, nebo senzoru na 

přítomnost dílu. Personál pouze dohlíží, aby svítili správné diody (dané 

uchopovače jsou sepnuty a díly na svém místě) 

Nevýhody 

• Nutnost vstupovat do systému robota při každém problému - personál 

má přístup pouze ke tlačítku start, případně dvouručce a roletě, aby 

mohl připravit do svařovacího přípravku svařované díly. 
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Buňka řízená PLC 

 Výhody: 

• Možnost nastavení přístupu obsluhy do systému – Každý obsluhující se 

před prací musí přihlásit, buď kódem, nebo lze na ovládací panel zapojit 

čtecí zařízení na karty. Uživatel má nastavená práva zásahu do 

systému, takže každé chybné nastavení lze dohledat. 

• Stroj s obsluhou komunikuje - obsluha má možnost zasáhnout do práce 

buňky a to například podle nápovědy na displeji. 

• Přehled o práci stroje -  v průběhu svařování lze na ovládacím panelu 

zjistit přesný stav procesu svařování a například i dobu do konce 

procesu. 

• Lepší kontrola procesu svařování robotů 

Nevýhody 

• Vyšší cena buňky – souvisí s ovládacím panelem, a jeho 

programováním, otázkou však je zda je částka cca 200 000,- Kč 

výraznou změnou při hodnotě buňky kolem 3 – 4 mil Kč 

2.12.2. Finanční srovnání 

Zde jsem narazil na problém, výrobci komponent nemají ceníky jak je tomu 

v běžných obchodech. Roboty naceňují na základě poptávky a zde je velké množství 

slev a dalších zohledněných parametrů. Dokonce zde funguje i smlouvání. Přesto 

existuji katalogy. Ty jsou však poskytnuty pouze obchodním partnerům a jsou v nich 

pouze orientační ceny, ke kterým se pak dopočítávají slevy. Přes firmu Del a.s. se mi 

podařilo poptat roboty ABB. Tato poptávka je samozřejmě také pouze orientační, 

protože ve skutečném případě by bylo zohledněno množství vyráběných buněk, 

obrat obchodu a dokonce i jejich výsledné použití například automobilový průmysl 

apod. Nicméně pro představu ceny buňky je to dostačující.  
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Pouze jeden samostatný robot 

Samostatný IRB 1600ID se svým řízením (single cabinet) 

• Single cabinet IRC5 

• 1 ks Karta 16DI/16DO 24V 

• Rozhraní DeviceNet 

• Kabeláže mezi manipulátorem a řídícím systémem v délce 7 m (silové,  

zpětnovazební) 

• Programovací jednotka FlexPendant + kabeláž 10m, kompletní 

komunikace s obsluhou v českém jazyce 

• Krytí veškeré kabeláže vstupující do řídicího kontroléru robotu 

• Profibus DP – slave 

• Kabelová přípojka (zásuvka) pro připojení vstupního napájení 3x400V 

• Servisní zásuvka 230V 

• Bezpečnostní okruhy vyvedeny konektorem umístěným na kontroléru 

• Operační systém BaseWare včetně World Zones, Collision Detection, 

Path Recovery, SmarTac, MultiMove Independent 

• Příprava na integraci svařovacího zdroje Fronius 

• Dokumentace v českém a anglickém jazyce 

Cena 690 000 Kc 

  

Nabídka Dvojice robot ů 

2 ks manipulátoru IRB 1600ID (master-slave) se společným řízením + 2 

ks Servopohon MTC 750 (pro natáčeni palet) 

• 1 ks Robot ABB IRB 1600ID Master 

o Single Cabinet IRC5 

o 2 ks Karta 16DI/16DO 24V 

o Rozhraní DeviceNet 

o Kabeláže mezi manipulátorem a řídicím systémem v délce 7 m (silové, 

zpětnovazební) 

o Programovací jednotka FlexPendant + kabeláž 10m, kompletní 

komunikace s obsluhou v českém jazyce 

o Krytí veškeré kabeláže vstupující do řídícího kontroléru robotu 
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o Multiple Ethernet Port 

o Profibus DP – slave 

o Servopack pro řízení dvou externích os 

o Zdroj 24VDC – 8A 

o Spojovací svazek master slave – 4 m 

o Kabelová přípojka (zásuvka) pro připojení vstupního napájení 3x400V 

o Servisní zásuvka 230V 

o Bezpečnostní okruhy vyvedeny konektorem umístěným na kontroléru 

o Operační systém BaseWare včetně World Zones, Collision Detection, 

Path Recovery, SmarTac, MultiMove Independent 

o Příprava na integraci svařovacího zdroje Fronius 

o Dokumentace v českém a anglickém jazyce 

• 1 ks Robot ABB IRB 1600ID Slave 

o Drive Module IRC5 

o Kabeláže mezi manipulátorem a řídícím systémem v délce 7 m (silové, 

zpětnovazební) 

o Krytí veškeré kabeláže vstupující do řídicího kontroléru robotu 

o Kabelová přípojka (zásuvka) pro připojení vstupního napájení 3x400V 

o Dokumentace v českém a anglickém jazyce 

• 2 ks Servopohon MTC 750 

o Nosnost s protiložiskem 1000 kg 

o Flexi kabely 10 m 

o Proudový sběrač 500 A 

o Dutá hřídel pro vedení kabeláže s energií 

o Řízení z řídícího systému robota 

Cena 1 470 000 Kc 

 

Dále se mi podařilo sehnat nabídku repasovaného robota od ABB, jedna se také o 

robota IRB 1600 s nejnovějším řídícím systémem IRC5.Robot je starý 18 měsíců a 

pochází z technického centra ABB. Pro porovnání přidávám i tuto nabídku 
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Repasovaný stroj 

• 1ks Robot IRB 1600F-6/1,45 master  

o Single cabinet IRC5 

o Digitální karta 16 DI/ 16 DO 

o Profibus DP – slave 

o Krytí Foundry 

o Servisní zásuvka 230V 

o Kabeláže mezi manipulátorem a řídícím systémem v délce 7 m (silové, 

zpětnovazební) 

o Programovací jednotka FlexPendant+ kabeláž 10m, kompletní 

komunikace s obsluhou v českém jazyce 

o Držák pendantu 

o Standardní krytí IP54 

o Kabelová přípojka (zásuvka) pro připojení vstupního napájení 3x400V 

o Operační systém BaseWare rozšířen o Collision Detection, World 

ZonesDokumentace v anglickém jazyce a českém jazyce 

Cena 495 000 Kč 
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Ostatní elektrovýzbroj bu ňky 

Další elektro součásti stroje jsem se rozhodl tolik nerozvádět a zjednodušil jsem je do 

následující tabulky jedná se o propočty cen obdobné buňky vyráběné společností del 

a.s. a jsou zde pouze pro představu ceny. 

 

Elektrov ýzbroj  cena CZK  

sv. závora SICK C2000 56 081   

materiál rozvody 98 381   

paleta 1 93 977   

paleta 2 78 226   

celkem  326 665   

Rozvad ěče,pulty  cena CZK  

RM1 hlavni rozvaděč 485 147   

RD1 s ovládací a panelem MP177 90 954   

RD3 start 971   

RD4 servisní dveře 4 246   

rozvodnice na pracovišti 14 555   

rozvodnice na ot. stole 18 193   

Maják 6 065   

Celkem  620 131   

Celkem elektro material bez robotu  946 796   

 

V těchto cenách samozřejmě není zahrnuta projekční a programátorská činnost, 

montáž a cena strojních součástí. Ovšem pro představu o ceně je to dostatečně 

názorné. 

 

Můžeme tedy dovodit rozdíl v ceně konstruovaných buněk a porovnat je. 

Na buňce řízené robotem tedy nebude hlavně ovládací panel s monitorem a PLC. 

Cena těchto dílů bude řádově 200 000 až 400 000 podle zvolených parametrů. Tato 

částka není zanedbatelná, ale při představě, že hodnota buňky se bude pohybovat 

nad 3 000 000 Kč je její výše relativní. 
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2.12.3. Celkové srovnání 

Celkové srovnání si musí udělat každý zákazník, jak jsem již zmínil na začátku této 

kapitoly, podle svých možností a potřeb. Není možné říci, která buňka je lepší, pokud 

neznáme její konkrétní použití. Přesto připouštím, že při většině použití je pro 

obsluhu příjemnější, když má proces pod kontrolou. Tuto kontrolu lépe splňuje buňka 

s PLC a ovládacím panelem. Navíc je možné tento systém sledovat po síti a dokonce 

po internetu, což využívá například servis při poruchách. 
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Závěr  

V této práci jsem se zabýval postupem konstrukce při vývoji svařovací buňky. Na 

počátku práce je seznámení s částmi robotické buňky. Dále představuji několik 

výrobců těchto komponent a seznamuji s jejich nabídkou. Trh však v dnešní době 

dosáhl takových rozměrů, že není možné ho zmapovat celý. Menší výrobci vznikají a 

zanikají a velmi často jsou kupováni většími nadnárodními společnostmi. Dále je zde 

k nalezení postup samotné konstrukce buňky. Představuji zde tuto problematiku od 

rozestavění komponent až po jejich spojení do funkčního celku. V této části 

upozorňuji na možné problémy, které mohou nastat a se kterými je třeba počítat. 

V druhé polovině práce jsem sestavil fiktivní buňky a snažím se zdůraznit jejich 

přednosti a nevýhody.  
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