
 

 

 
 



 

 

 

  

 



 

 
  

 



 

 

ABSTRAKT 
Cílem práce bylo navrhnout konstrukci dopravního zařízení pod průmyslový robot, nosič 
palet či jiné zařízení. Tímto dopravním zařízením lze pohybovat v jedné ose na pevně 
uloženém vedení. Zařízení je navrhnuto pro využití v lineárním výrobním systému za účelem 
manipulace s obrobky a nástroji. Je schopné obsluhovat dvě řady strojů, pokud je umístěno 
uprostřed. Hlavní funkcí tohoto zařízení je rozšíření pracovního prostoru neseného zařízení. 
Konstrukci tohoto typu je v kombinaci s průmyslovým robotem možné využít i na jiné 
technologické úkony, jako jsou například svařování či lehké obrábění. Mezi hlavní části toho 
zařízení patří staticky uložené lože, které je možné skládat za sebe a vytvářet tak volitelně 
dlouhé dopravní dráhy, a polohovací deska, která se pohybuje po dráze vytvořené těmito loži. 
K polohovací desce je připevněn průmyslový robot, nosič palet nebo jiné zařízení. Součásti 
práce je kromě samotného návrhu i důkladná rešerše dané problematiky, další možnosti řešení 
ve formě konceptů, ověření konstrukce pomocí výpočtů a simulací a implementace řešení do 
konkrétní výrobní buňky.  

ABSTRACT 
The aim of this work was to design the construction of transport equipment under industrial 
robot, pallet holder or other equipment. This manipulation device can be moved in one axis on 
a rigid guide. The device is designed for use in a linear manufacturing system for handling 
workpieces and tools. It is capable of operating two rows of machines when it is placed in the 
middle. The main function of this device is to extend the workspace to the carried devices. 
This type of construction can be used in combination with an industrial robot for other 
technological tasks such as welding or light machining. The main parts of this device include 
statically mounted beds that can be stacked behind each other to form optionally long 
conveyor paths and a positioning plate that moves along the path formed by these beds. An 
industrial robot, pallet holder or other device is attached to this positioning plate. In addition 
to the design itself, the thesis also includes a thorough research of the issue, further 
possibilities of solution in the form of concepts, verification of the structure by means of 
calculations and simulations and implementation of the solution into a specific production 
cell. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Manipulace s obrobky, manipulace s nástroji, lineární výrobní systém, dopravní zařízení pro 
robot, transportní zařízení pro robot, dopravní zařízení pro nosič palet, automatická výměna 
obrobků, lineární výrobní buňka, rozšíření pracovního prostoru robotu, sedmá osa robotu, 
přídavná pohybová osa robotu, automatizace výměny obrobků ve výrobní buňce, bezobslužný 
provoz výrobní buňky.  

KEYWORDS 
Workpiece handling, workpiece manipulation, tool handling, tool manipulation, linear 
manufacturing system, robot conveying equipment, transport equipment for robot, transport 
equipment for pallet holder, automatic workpiece replacement, linear production cell, robot 



 

 
  

workspace extension, seventh robot axis, additional robot motion axis, automation of 
workpiece exchange in manufacturing cell, unattended production cell operation. 
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1 ÚVOD 

Metlou tržní ekonomiky je efektivita. Proto se každý výrobce snaží vyrobit co nejvíce 
výrobků za co nejmenší cenu. Za krok k
automatizace. Avšak těžko se automatizuje, pokud ne
úkony.  

S touto myšlenkou přišel už Henry Ford, který jako první využil při výrobě 
automobilů pásovou výro
od začátku až do konce, ale soustředí se jen na část výroby. Svou dílčí úlohou pak přispívá 
ke složení celé části. Výrobní
To ovšem vede k tomu, že 
monotematické a takový pracovník při své činnosti časem degraduje a práce se mu začne 
příčit, protože to ubíjí jeho tvůrč
nahrazování lidí stroji. Nahrazení člo
v nepřetržitém provozu, může zvedat větší břemena, může pracovat i v
nepříznivých podmínkách a podobně. 

Avšak existovaly a stále existují pozice, kde je člověk nadále přítomen. Napříkl
u naskladňování polotovarů, přesun
vize, která tu již několik let probíhá
dále. Připojuje jednotlivé pracovní buňky do sítě, kde 
Tato komunikace přináší mnohem širší záběr automatizace, která dokáže z
mimo jiné i proces manipulace s
směřuje tento vývoj k továrnám s
otázkou peněz a v současné době
lidem konkurovat. Proto se d
při návrhu výroby.  Postupný vývoj ovšem 
je dostupnější a umožňuje díky tomu jejich 

Z tohoto důvodu je tato
dokáže učinit výrobní robot či manipulátor mobilní po určit
pohybovat v prostoru. Tím se mu mnohonásobně zvýší manipulační prostor 
s obyčejným stacionárním robotem
zajišťovat výměnu obrobků na několika výrobních stanicích
nebo manipulátoru. Celý systém pak může být zajímavou variantou pro velkosériovou výrobu 
či jiné aplikace.  

Využití lineárního pohybu celého robotu v
lze nalézt například u přepravy materiálu mezi sklady
výrobu na výrobní lince, svařování delších součástí na svařovacích pracovištích, nanášení 
nátěrových hmot, montáží a 

Ačkoliv je spousta informací z
lineárního pohybu celého robotu v
aplikaci, kdy robot nebo manipulátor vykonáv
na lineární výrobní lince. Předmětem konstrukce 
vedení a jeho okrajových periferií. Cílem je do

Metlou tržní ekonomiky je efektivita. Proto se každý výrobce snaží vyrobit co nejvíce 
výrobků za co nejmenší cenu. Za krok k vyšší efektivitě se u velkosériové výroby považuje 
automatizace. Avšak těžko se automatizuje, pokud není výroba rozložen

touto myšlenkou přišel už Henry Ford, který jako první využil při výrobě 
automobilů pásovou výrobu. V praxi to znamená, že jednotlivý výrobek nevyrábí dělník 

začátku až do konce, ale soustředí se jen na část výroby. Svou dílčí úlohou pak přispívá 
Výrobní části lze dále dělit až na jednotlivé elementární úkony. 

tomu, že úlohy mohou být pro daného pracovníka postupem času dosti 
a takový pracovník při své činnosti časem degraduje a práce se mu začne 

příčit, protože to ubíjí jeho tvůrčí schopnosti. Proto další fází automatizac
nahrazování lidí stroji. Nahrazení člověka strojem má několik výhod. Stroj může pracovat 

nepřetržitém provozu, může zvedat větší břemena, může pracovat i v
nepříznivých podmínkách a podobně.  

existovaly a stále existují pozice, kde je člověk nadále přítomen. Napříkl
naskladňování polotovarů, přesunu a skladování obrobků, servisu strojů a 

vize, která tu již několik let probíhá, a o které se mluví jako o Průmyslu 4.0, zachází ještě 
řipojuje jednotlivé pracovní buňky do sítě, kde spolu mohou vz

Tato komunikace přináší mnohem širší záběr automatizace, která dokáže z
mimo jiné i proces manipulace s obrobky, což opět zefektivňuje výrobu. Na teoretické úrovni 

továrnám s minimálním počtem lidí. V praxi bývá ta
současné době často nemohou stroje se svou počáteční pořizovací cenou 

lidem konkurovat. Proto se dost pečlivě počítá návratnost investice a jiné finanční as
návrhu výroby.  Postupný vývoj ovšem neustále snižuje cenu těchto strojů, dělá 

dostupnější a umožňuje díky tomu jejich širší nasazení.  

tohoto důvodu je tato diplomová práce zaměřena na konstrukci zařízení, které 
dokáže učinit výrobní robot či manipulátor mobilní po určité lineární dráze

prostoru. Tím se mu mnohonásobně zvýší manipulační prostor 
obyčejným stacionárním robotem či manipulátorem. Takové zařízení pak může efektivně 

zajišťovat výměnu obrobků na několika výrobních stanicích za použití jed
systém pak může být zajímavou variantou pro velkosériovou výrobu 

Využití lineárního pohybu celého robotu v prostoru je nepřeberné množství. Využití 
lze nalézt například u přepravy materiálu mezi sklady a obráběcími centry, pro postupovou 
výrobu na výrobní lince, svařování delších součástí na svařovacích pracovištích, nanášení 
nátěrových hmot, montáží a u mnoha dalších aplikací.  

spousta informací z diplomové práce použitelná i pro obecné použ
lineárního pohybu celého robotu v prostoru, je tato práce zaměřená 

robot nebo manipulátor vykonává výměnu obrobků u více obráběcích center 
lineární výrobní lince. Předmětem konstrukce je především mobilní podstavec

vedení a jeho okrajových periferií. Cílem je dosáhnout ideálního řešení pro danou aplikaci. 
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Metlou tržní ekonomiky je efektivita. Proto se každý výrobce snaží vyrobit co nejvíce 
velkosériové výroby považuje 

rozložená na jednotlivé dílčí 

touto myšlenkou přišel už Henry Ford, který jako první využil při výrobě 
livý výrobek nevyrábí dělník 

začátku až do konce, ale soustředí se jen na část výroby. Svou dílčí úlohou pak přispívá 
ednotlivé elementární úkony. 

daného pracovníka postupem času dosti 
a takový pracovník při své činnosti časem degraduje a práce se mu začne 

automatizace bylo postupné 
věka strojem má několik výhod. Stroj může pracovat 

nepřetržitém provozu, může zvedat větší břemena, může pracovat i v tepelně či chemicky 

existovaly a stále existují pozice, kde je člověk nadále přítomen. Například 
strojů a podobně. Ovšem 

a o které se mluví jako o Průmyslu 4.0, zachází ještě 
mohou vzájemně komunikovat. 

Tato komunikace přináší mnohem širší záběr automatizace, která dokáže zautomatizovat 
obrobky, což opět zefektivňuje výrobu. Na teoretické úrovni 

praxi bývá tato automatizace 
často nemohou stroje se svou počáteční pořizovací cenou 

a jiné finanční aspekty 
uje cenu těchto strojů, dělá 

diplomová práce zaměřena na konstrukci zařízení, které 
lineární dráze, čímž se může 

prostoru. Tím se mu mnohonásobně zvýší manipulační prostor v porovnání 
. Takové zařízení pak může efektivně 

za použití jednoho robotu 
systém pak může být zajímavou variantou pro velkosériovou výrobu 

prostoru je nepřeberné množství. Využití 
a obráběcími centry, pro postupovou 

výrobu na výrobní lince, svařování delších součástí na svařovacích pracovištích, nanášení 

práce použitelná i pro obecné použití 
 zejména na konkrétní 

bků u více obráběcích center 
především mobilní podstavec včetně 

ideálního řešení pro danou aplikaci. 
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Právě rozšíření manipulačního prostoru umožňuje jednomu robotu obsluhovat několik 
výrobních zařízení a zefektivnit tak využití toho obslužného robotu. 

 

 

 

 

Obr. 1) Vývoj ve výrobním procesu [49]



 

2 PŘEHLED SOUČASNÉHO S

2.1 Základní informace

Již v názvu zadání se objevují slova, jako jsou robot a nosič palet. Bylo by tedy vhodné na 
začátku práce sjednotit představu o tom, co je tí

2.1.1 Robot 
Existuje mnoho definic tohoto slova. Průnikem všech však může být, že je to stroj, který 
různými způsoby vnímá okolní prostředí a s
nejčastěji pak pohybem. Je mnoho druhů a dělení
vykonávaných pohybů, stupně vyspělosti řídicího systému a vstupních senzorů. Pro lepší 
představu je celá problematika hlouběji pojednávána v
pracoviště od prof. Kolíbala a jeho kolektivu

Pro účely této práce se tedy bavme o stacionárním robo
i pod označením průmyslový robot či průmyslový manipulátor viz obrázek 
kinematiky je možné využít celou škálu robotů
použit šestiosý robot RRR, je
vazba RRR značí tři po sobě jdoucí rotační vazby 
na koncovém efektoru. Dohromady to dává 6 os, které dokáží dostatečně přesně polohovat 
těleso v prostoru.  

Stupeň vyspělosti 
v řídicím systému. Roboty s
v robotických buňkách, 
s minimem vyhodnocovacích akcí. Se vzrůstajícím počtem senzorů se jeho vyspělost 
a inteligence postupně zvyšuje. U vyspělých robotů se objevují senzory optické 
či ultrazvukové a dochází k
může v určité omezené míře spolupracovat s
se pak nazývají kolaborativní roboty. Ovšem jejich použití má sv
a zákonitosti, které je třeba vždy d

Jak již bylo řečeno v
je vhodné rozšířit jejich pracovní prostor další

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ

Základní informace 

názvu zadání se objevují slova, jako jsou robot a nosič palet. Bylo by tedy vhodné na 
začátku práce sjednotit představu o tom, co je tím myšleno.  

tohoto slova. Průnikem všech však může být, že je to stroj, který 
vnímá okolní prostředí a s tímto prostředím nějakým způsobem interaguje, 

nejčastěji pak pohybem. Je mnoho druhů a dělení robotů. Nejčastěji se dělí podle druhu 
stupně vyspělosti řídicího systému a vstupních senzorů. Pro lepší 

představu je celá problematika hlouběji pojednávána v knize Roboty a robotizovaná 
pracoviště od prof. Kolíbala a jeho kolektivu. [3]  

Pro účely této práce se tedy bavme o stacionárním robotickém ramenu, které lze najít 
pod označením průmyslový robot či průmyslový manipulátor viz obrázek 

kinematiky je možné využít celou škálu robotů. V úvahách i ve vizualizacích je však většinou 
použit šestiosý robot RRR, jenž se v průmyslové praxi využívá velice hojně. Kinematická 

po sobě jdoucí rotační vazby - tři na samotné
koncovém efektoru. Dohromady to dává 6 os, které dokáží dostatečně přesně polohovat 

Obr. 2) Průmyslový robot RRR [7] 

Stupeň vyspělosti robotů se odvíjí od počtu senzorů a jejich následném vyhodnocení 
řídicím systému. Roboty s malým počtem senzorů jsou používány pro tvrdou automatizaci 

 kde robot vykonává přesně předem naprogramovaný program 
minimem vyhodnocovacích akcí. Se vzrůstajícím počtem senzorů se jeho vyspělost 
inteligence postupně zvyšuje. U vyspělých robotů se objevují senzory optické 
ultrazvukové a dochází k jejich vyhodnocování v reálném čase. Od určité úrovně vyspělosti 

určité omezené míře spolupracovat s člověkem tzv. bok po boku. Takové roboty 
olaborativní roboty. Ovšem jejich použití má sv

zákonitosti, které je třeba vždy dodržovat. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, pro lepší využitelnost robotů 
vhodné rozšířit jejich pracovní prostor další, v tomto případě sedmou
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TAVU POZNÁNÍ 

názvu zadání se objevují slova, jako jsou robot a nosič palet. Bylo by tedy vhodné na 

tohoto slova. Průnikem všech však může být, že je to stroj, který 
tímto prostředím nějakým způsobem interaguje, 

astěji se dělí podle druhu 
stupně vyspělosti řídicího systému a vstupních senzorů. Pro lepší 

knize Roboty a robotizovaná 

tickém ramenu, které lze najít 
pod označením průmyslový robot či průmyslový manipulátor viz obrázek 2. Z hlediska 

úvahách i ve vizualizacích je však většinou 
průmyslové praxi využívá velice hojně. Kinematická 

na samotném robotu a další tři 
koncovém efektoru. Dohromady to dává 6 os, které dokáží dostatečně přesně polohovat 

 

se odvíjí od počtu senzorů a jejich následném vyhodnocení 
malým počtem senzorů jsou používány pro tvrdou automatizaci 

kde robot vykonává přesně předem naprogramovaný program 
minimem vyhodnocovacích akcí. Se vzrůstajícím počtem senzorů se jeho vyspělost 
inteligence postupně zvyšuje. U vyspělých robotů se objevují senzory optické 

reálném čase. Od určité úrovně vyspělosti 
člověkem tzv. bok po boku. Takové roboty 

olaborativní roboty. Ovšem jejich použití má svá jistá specifika 

úvodu, pro lepší využitelnost robotů v dalších aplikacích 
tomto případě sedmou, osou. 
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Tím dosáhneme až několika násobného pracovního prostoru. Stávající pracovní prostor výše 
uvedeného robotu je vyobrazen na obrázku 3. Samozřejmě je možné využít i jiné kinematické 
struktury, ale účelem této práce je především konstrukce samotného dopravního zařízení. 

 

Obr. 3) Pracovní prostor průmyslového robotu RRR [7] 

2.1.2 Nosič palet 
Pod tímto pojmem je možné si představit něco podobného teleskopickému 

dopravníku. Na něm jsou pak uloženy palety a na nich upnuté výrobky. Často jsou na jednom 
transportním vozíku hned dva dopravníky, aby se ihned po naložení opracovaného výrobku 
mohl do stroje vložit další polotovar. Výrobní stroj pak musí být vybaven pomocnými 
systémy pro upnutí. Je nutné podotknout, že většina částí vozíku bude stejná nebo velice 
podobná pro obě varianty, tedy pro robot i nosič palet. Lišit se mohou pouze některé 
z periferií. Ačkoliv nosič palet může být pro některé operace levnější a jednodušší variantou, 
není zdaleka tak univerzální, jako robot s možností výměny koncových efektorů. Pro lepší 
představu, jak takový nosič palet může vypadat, byl přidán obrázek 4. 

 

Obr. 4) Nosič palet – výměna nástrojů tvářecího stroje [8] 



 

2.2 Druhy výrobních systémů

Výrobní systémy zaznamenaly v
řemeslnou výrobu, kterou 
bylo zavedení sériové a hromadné výroby někdy kolem roku 1910, kd
vyráběny postupně, v za sebou jdoucích krocích. T
ve variabilitě výrobků. Často se vyráběl pouze jeden stejný druh bez jakékoliv změny. Avšak 
nutnost vyrábět různé varianty 
výrobních systémů k pružným výrobním systémům. Tento trend se začal objevovat převážně 
od 80. let 20. století. Do dnešní doby se již pouze zvýšila míra pružnosti výrobních systémů. 
V současném světě se klade veliký důraz na rozsáhlo
dle požadavků jednotlivých zákazníků. 

Navzdory trendu ve vývoji
výroby najdeme po celém světě. Každý má své 
je vždy velmi nákladná operace. Při návrhu nové výroby je třeba brát v
aspektů, jako jsou velikost výrobku, 
využití stávajících strojů a případná potřeba dokoupen
dělit na několik základních druhů, které jsou zobrazeny na obrázku 

Obr. 5) Rozdělení 

Předchozí graf znázorňuje 3 základní typy výroby v
kusů a na rozmanitosti typů výrobku. První oblast s
pro výrobní linky. Jde o ve
produktu. Jde tedy především o sériovou výrobní linku, kde je doprava výrobků 
zajištěna nějakým typem dopravníku. 

Na druhé straně grafu je zde oblast s
systém, kde jsou k sobě sdružovány stroje podobného charakteru, tedy s
technologickými úkony. Obrobek pak cestuje mezi různými technologickými pracovišti podle 
toho, jaké operace je na něm 
že každý výrobek je jiný. Doprava výrobku je pak různorodá.

Přechodem mezi předcházejícími dvěma 
Jde o výrobní systém kombinující obě předchozí varianty. Vyrábí se zde větší počet 
ve více variantách. Uspořádání buňky odpovídá výrobkům, které se zde vyrábí. Jsou zde 
vybrané stroje pro konkrétní operace, které se musí na výrobku vykonat. Výrobky se dělí 
podle jejich povahy a vlastností a určuje se, ve které výrobní buňce je bude vhodné vyrábět. 

Druhy výrobních systémů 

zaznamenaly v historii určitý vývoj. Za počátek tohoto vývoje lze považovat 
u, kterou lze časově zařadit ještě před rok 1850. Cestou k

bylo zavedení sériové a hromadné výroby někdy kolem roku 1910, kd
za sebou jdoucích krocích. Tento způsob výrob

variabilitě výrobků. Často se vyráběl pouze jeden stejný druh bez jakékoliv změny. Avšak 
nutnost vyrábět různé varianty produktů v závislosti na tržní poptávce, zapříčinil

pružným výrobním systémům. Tento trend se začal objevovat převážně 
od 80. let 20. století. Do dnešní doby se již pouze zvýšila míra pružnosti výrobních systémů. 

současném světě se klade veliký důraz na rozsáhlou modifikovatelno
požadavků jednotlivých zákazníků. [9] [2] 

Navzdory trendu ve vývoji výrobních systémů, určité fragmenty výše zmíněných typů 
výroby najdeme po celém světě. Každý má své výhody a nevýhody a transformace na jiný typ 
je vždy velmi nákladná operace. Při návrhu nové výroby je třeba brát v

velikost výrobku, jejich počet, náročnost na výrobu, rychlost výroby, 
využití stávajících strojů a případná potřeba dokoupení nových strojů. Dle toho lze výrobu 

několik základních druhů, které jsou zobrazeny na obrázku 5. 

 

Rozdělení výroby podle počtu kusů a druhů výrobků 

Předchozí graf znázorňuje 3 základní typy výroby v závislosti
na rozmanitosti typů výrobku. První oblast s názvem Produkt je oblast určená 

výrobní linky. Jde o velkosériovou výrobu, kde se vyrábí malý počet typů 
produktu. Jde tedy především o sériovou výrobní linku, kde je doprava výrobků 
zajištěna nějakým typem dopravníku.  

Na druhé straně grafu je zde oblast s názvem Process. Jde o technologick
sobě sdružovány stroje podobného charakteru, tedy s

technologickými úkony. Obrobek pak cestuje mezi různými technologickými pracovišti podle 
toho, jaké operace je na něm třeba vykonat. Jedná se především o kusovou výr

každý výrobek je jiný. Doprava výrobku je pak různorodá. 

Přechodem mezi předcházejícími dvěma způsoby je oblast výrobních buněk
Jde o výrobní systém kombinující obě předchozí varianty. Vyrábí se zde větší počet 

tách. Uspořádání buňky odpovídá výrobkům, které se zde vyrábí. Jsou zde 
vybrané stroje pro konkrétní operace, které se musí na výrobku vykonat. Výrobky se dělí 
podle jejich povahy a vlastností a určuje se, ve které výrobní buňce je bude vhodné vyrábět. 
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historii určitý vývoj. Za počátek tohoto vývoje lze považovat 
řed rok 1850. Cestou k zefektivňování 

bylo zavedení sériové a hromadné výroby někdy kolem roku 1910, kdy byly výrobky 
výroby však měl problém 

variabilitě výrobků. Často se vyráběl pouze jeden stejný druh bez jakékoliv změny. Avšak 
, zapříčinila další posun 

pružným výrobním systémům. Tento trend se začal objevovat převážně 
od 80. let 20. století. Do dnešní doby se již pouze zvýšila míra pružnosti výrobních systémů. 

u modifikovatelnost výrobků 

výrobních systémů, určité fragmenty výše zmíněných typů 
a transformace na jiný typ 

je vždy velmi nákladná operace. Při návrhu nové výroby je třeba brát v úvahu několik 
počet, náročnost na výrobu, rychlost výroby, 

ů. Dle toho lze výrobu 

  

výroby podle počtu kusů a druhů výrobků [10] 

závislosti na počtu vyrobených 
em Produkt je oblast určená 

lkosériovou výrobu, kde se vyrábí malý počet typů jednoho 
produktu. Jde tedy především o sériovou výrobní linku, kde je doprava výrobků nejčastěji 

názvem Process. Jde o technologický výrobní 
sobě sdružovány stroje podobného charakteru, tedy s podobnými 

technologickými úkony. Obrobek pak cestuje mezi různými technologickými pracovišti podle 
vším o kusovou výrobu s tím, 

je oblast výrobních buněk (Cellular). 
Jde o výrobní systém kombinující obě předchozí varianty. Vyrábí se zde větší počet kusů 

tách. Uspořádání buňky odpovídá výrobkům, které se zde vyrábí. Jsou zde 
vybrané stroje pro konkrétní operace, které se musí na výrobku vykonat. Výrobky se dělí 
podle jejich povahy a vlastností a určuje se, ve které výrobní buňce je bude vhodné vyrábět.  
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Na obrázku 6 jsou pak graficky znázorněny jednotlivé typy výrobních systémů 
dle popisu. 

 

Obr. 6) Typy výrobních systémů [10] 

V této diplomové práci nás tedy budou nejvíce zajímat výrobní buňky, protože typ 
dopravy obrobků ve výrobní buňce nejvíce vyhovuje typu dopravy navrhovaného zařízení. 
Půjde tedy o výrobní buňku, kde manipulaci s obrobky bude zajišťovat průmyslový robot, 
manipulátor, nosič palet nebo jiné zařízení, které bude pro větší mobilitu doplněno o další 
pohybovou osu.  

2.2.1 Pružné výrobní buňky 
Pojem pružnost má velké množství pojetí. Mezi synonyma k tomuto slovu by se daly řadit 
flexibilita či přizpůsobivost. Výrobní systém se v tomto případě přizpůsobuje nárokům trhu. 
Toto přizpůsobení se může projevovat mnoha způsoby. Například obrábění velkého množství 
typů součástek s tím, že si centrální řídicí systém vybere konkrétní součást, která se bude 
zrovna vyrábět, podle okamžitých požadavků jednotlivých zákazníků nebo trhu. S touto 
myšlenkou opět dosti úzce souvisí pojem Průmysl 4.0. Ve výrobním systému těchto generací 
prakticky není potřeba zásahu člověka. Ovšem předpokladem pro tuto myšlenku jsou 
například automatické sklady, které bez pomoci člověka zcela automatizovaně vydají 
ze skladu konkrétní polotovar, jenž je dále pomocí určitých transportních zařízení naložen 
na jiné transportní zařízení, ať už dopravník nebo autonomní vozík. Dopravní zařízení dále 
dopraví polotovar k výrobní buňce, kde si ho přebere další zařízení, které již pak provádí 
transport v rámci výrobní buňky. Po skončení všech potřebných operací ve výrobní buňce 
se výrobek buď posílá k dalšímu zpracování v jiné výrobní buňce, nebo se posílá k balení 
do expedičního skladu. Další příklady a definice pružné výroby a pružných výrobních buněk 
lze nalézt v [2].  

2.2.2 Příklady výrobních buněk 
Výrobní buňka bývá složená z více stanovišť. Tato stanoviště mohou být výrobní stroje 
stejného nebo různého charakteru, různá měřící a kontrolní stanoviště, svařovací 
nebo montážní, nějaké lázně popřípadě barvící stroje, případně i stanoviště pro spolupráci 
s pracovníkem. Stroje mohou být odlišného charakteru od obráběcích rotačních přes obráběcí 
plošné až k tvářecím. V neposlední řadě jsou zde místa pro vstup a výstup materiálu 



 

do výrobní buňky. Dále lze také pomocí do
nástroje pro jednotlivá pracoviště. Samozřej
pracovišť. Složení a rozestavení výrobní buňky 
výrobní buňky se stacionárním robotem je na obrázku 
pouze omezené množství okolních stanovišť. Omezení tkví v

Na obrázku 8 jsou
mezi nimi. Pro uzavřené výrobní buňky je nejtypičtější tvarové uspořádání materiálového 
toku. Tento tvar je dán právě výše zmíněným dosahem manipulačního zařízení. Pokud ovšem 
bude třeba do výrobní buňky zahrnout více stanovišť, nebylo by již vhodné pro manipulaci 
využívat stacionárního robotu, nýbrž zařízení s
tato diplomová práce, která se zabývá konstrukcí transportního zařízení s

Obr. 8)

lze také pomocí dopravního zařízení ve výrobní buňce distribuovat 
nástroje pro jednotlivá pracoviště. Samozřejmostí jsou tak možná různá rozestavení těchto 
pracovišť. Složení a rozestavení výrobní buňky také záleží na konkrétní aplikaci. Příklad 
výrobní buňky se stacionárním robotem je na obrázku 7. V takové buňce je možné využít 
pouze omezené množství okolních stanovišť. Omezení tkví v dosahu stacionárního robotu. 

Obr. 7) Výrobní buňka [2] 

jsou vyobrazeny příklady rozestavení strojů a různé materiálové toky 
mezi nimi. Pro uzavřené výrobní buňky je nejtypičtější tvarové uspořádání materiálového 

án právě výše zmíněným dosahem manipulačního zařízení. Pokud ovšem 
bude třeba do výrobní buňky zahrnout více stanovišť, nebylo by již vhodné pro manipulaci 
využívat stacionárního robotu, nýbrž zařízení s větší mobilitou. Tuto problematika

iplomová práce, která se zabývá konstrukcí transportního zařízení s

Obr. 8) Materiálový tok ve výrobní buňce [2]
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pravního zařízení ve výrobní buňce distribuovat 
jsou tak možná různá rozestavení těchto 

záleží na konkrétní aplikaci. Příklad 
takové buňce je možné využít 

dosahu stacionárního robotu.  

 

vyobrazeny příklady rozestavení strojů a různé materiálové toky 
mezi nimi. Pro uzavřené výrobní buňky je nejtypičtější tvarové uspořádání materiálového 

án právě výše zmíněným dosahem manipulačního zařízení. Pokud ovšem 
bude třeba do výrobní buňky zahrnout více stanovišť, nebylo by již vhodné pro manipulaci 

uto problematika řeší právě 
iplomová práce, která se zabývá konstrukcí transportního zařízení s větším dosahem. 

 
[2] 
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2.3 Manipulace s obrobky 

Kromě samotného obrábění nebo jiné pracovní činnosti, které je bez pochyby nejdůležitější 
operací, se ve výrobním procesu nachází i spousta dalších operací. Další velice důležitou 
operací je manipulace s výrobkem. Včasné založení a vyložení výrobku ze stroje může mít 
velký vliv na celkový výrobní čas ať už samotné součásti, tak i celé výrobní dávky. Proto 
je kladen velký důraz jak na plánování výroby včetně výdeje a dopravy polotovaru ze skladu 
tak i na vyložení výrobku a jeho následné dopravení zpět do skladu. Způsob dopravy se liší 
podle velikosti výrobků, typu součástí, potřebné rychlosti přesunu a velikosti výrobní dávky. 
Různé způsoby dopravy obrobků jsou pak rozepsány v následujících kapitolách.  

2.3.1 Jeřábová zařízení 
U těchto zařízení se jedná především o kusovou výrobu. Velikosti jeřábů se mohou lišit podle 
velikosti a hmotnosti výrobků. Velmi objemné výrobky se dopravují pomocí halových jeřábů 
a pomocí nich se i následně usazují do strojů. Jejich výhodou je velká nosnost a to, 
že nezabírají zástavbový prostor přímo v hale, protože bývají umístěny u stropu haly. 
Nevýhodou může být složitější montáž do haly, omezenost počtu těchto zařízení při jejich 
současném chodu. Prakticky se mohou míjet, jen pokud zrovna nejsou v pracovní činnosti. 
Příklad halového jeřábu firmy Abus je na obrázku 9 vpravo nahoře. 

 

Obr. 9) Jeřábová zařízení Abus ve výrobní hale [11] 

Další již menší jeřábová zařízení se vyrábějí buď pro jednotlivé výrobní buňky, nebo 
pro jednotlivé stroje. Ty lze též najít na obrázku 9. Nevýhodou jeřábových systémů je fakt, že 
nedokáží pracovat samostatně bez zásahu obsluhy. Vzhledem k tomu, že je výrobek uvázán 
na laně nebo řetězu, vždy tam musí být přítomen pracovník, který si výrobek uváže a 
zkoriguje podle potřeby. 

2.3.2 Válečkové, pásové a řetězové dopravníky 
Využívají se především pro velkosériovou výrobu. Lze je nalézt u montážních a výrobních 
linek, kde slouží pro transport mezi jednotlivými stanicemi. Jejich výhodou je vysoká rychlost 
a počet přepravených kusů za jednotku času. Problematická je v tomto případě flexibilita 
výrobního systému, kde se pouze obtížně mění výroba a dráha dopravovaného materiálu. 
Dopravníkových zařízení je celá řada a mají spoustu dělení. Jak již prozrazuje název, lze 
je dělit na pásové, řetězové a válečkové dopravníky, přičemž pásové se používají pro sypké 



 

a drobné předměty, válečkové pak pro dostatečně velké součásti, 
nepropadnou. Příklad pásového dopravníku a jeho využití lze vidět na obrázku 

Příklad válečkového dopravníku lze vidět na následujícím obrázku 
patrné, dopravník je často 
je strojů. Často pak tímto článkem bývá nějaký stacionární průmyslový 
přesného usazení na místo. V
zařízení s robotem nebo nosičem palet, pro uspokojení potřeby obsluhovat více strojů
zařízením. 

Obr. 11) Válečkový dopravník vlevo

2.3.3 Autonomní vozíky
V kusové a středně velké výrobě se více využívá samostatných dopravních zařízení, například 
vysokozdvižných vozíků, které převážejí součásti na pa
se využívá autonomních vozíků. Firma Linde MH nyní dodává kombinované vysokozdvižné 
vozíky, které jsou schopné autonomního provozu. 
uložené interaktivní mapy haly a tzv. Lindaru, což je zařízení podobné radaru, ovšem místo 
zvuku využívá laserového paprsku. Zároveň je však možné přepnout vozík do manuálního 
režimu a pracovat s vozíkem jako s
kombinovaný vozík je zobrazen na obráz

válečkové pak pro dostatečně velké součásti, 
. Příklad pásového dopravníku a jeho využití lze vidět na obrázku 

Obr. 10) Pásový dopravník [12] 

Příklad válečkového dopravníku lze vidět na následujícím obrázku 
je často doplněn dalším článkem, který z něj bere součásti a zakládá 

strojů. Často pak tímto článkem bývá nějaký stacionární průmyslový 
přesného usazení na místo. V této diplomové práci pak tímto článkem bude mobilní dopravní 

robotem nebo nosičem palet, pro uspokojení potřeby obsluhovat více strojů

Válečkový dopravník vlevo [14] a stacionární robot ve výrobní buňce vpravo
[13] 

Autonomní vozíky 
elké výrobě se více využívá samostatných dopravních zařízení, například 

vysokozdvižných vozíků, které převážejí součásti na paletách. V
využívá autonomních vozíků. Firma Linde MH nyní dodává kombinované vysokozdvižné 

u schopné autonomního provozu. Ten je schopen pohybovat pomocí předem 
uložené interaktivní mapy haly a tzv. Lindaru, což je zařízení podobné radaru, ovšem místo 
zvuku využívá laserového paprsku. Zároveň je však možné přepnout vozík do manuálního 

vozíkem jako s jakýmkoliv jiným vysokozdvižným zařízením. Tento 
kombinovaný vozík je zobrazen na obrázku 12 vpravo i vlevo. [1] 
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válečkové pak pro dostatečně velké součásti, které mezi válečky 
. Příklad pásového dopravníku a jeho využití lze vidět na obrázku 10. 

 

Příklad válečkového dopravníku lze vidět na následujícím obrázku 11. Jak je na něm 
něj bere součásti a zakládá 

strojů. Často pak tímto článkem bývá nějaký stacionární průmyslový robot, kvůli potřebě 
této diplomové práci pak tímto článkem bude mobilní dopravní 

robotem nebo nosičem palet, pro uspokojení potřeby obsluhovat více strojů jedním 

 

stacionární robot ve výrobní buňce vpravo 

elké výrobě se více využívá samostatných dopravních zařízení, například 
letách. V modernějším pojetí 

využívá autonomních vozíků. Firma Linde MH nyní dodává kombinované vysokozdvižné 
je schopen pohybovat pomocí předem 

uložené interaktivní mapy haly a tzv. Lindaru, což je zařízení podobné radaru, ovšem místo 
zvuku využívá laserového paprsku. Zároveň je však možné přepnout vozík do manuálního 

jakýmkoliv jiným vysokozdvižným zařízením. Tento 
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Obr. 12) Vysokozdvižný vozík s autonomním režimem od společnosti Linde [1] 

Možnost využívat k dopravě výrobků autonomních zařízení se v současné době velice 
zvyšuje. Proto takováto zařízení vyrábí čím dál více firem. Například firma Amtech se svou 
flotilou MiR, dále pak společnost Toyota a v neposlední řadě společnost Kuka, která nabízí 
kompletní řešení autonomních výrobních systémů. Několik z možných provedení 
autonomního vozíku od společnosti Kuka je na obrázku 13. [17] 

 

Obr. 13) Autonomní dopravní vozíky od firmy Kuka [15] 

 Pro účely této diplomové práce jsou tyto typy dopravy obrobků možnostmi, jakými 
dále bude navazovat tok materiálu na navrhovanou výrobní buňku. Tedy tato dopravní 
zařízení by mohla nějakým způsobem dopravit materiál ze skladu k výchozí pozici, kde si jej 
přebere námi navrhované dopravní a zakládací zařízení. Následně pak z výchozí pozice 



 

odveze hotový výrobek nebo polotovar k
nebo zpět do skladu. Docílí se pak požadované přesnosti při zakládání do stroje i pružnosti 
toku materiálu do výrobní buňky. 

Existují i autonomní vozíky s
je schopný výrobky malých 
správné najetí ke stroji a mezi přesnější varianty patří i aretace vozíku ve výchozí poloze. 
Příklad takových vozíků lze vidět na obrázku 

Obr. 14) Autonomní dopravní vozíky s

2.3.4 Portálové manipulátory
Jakožto koncový článek pro dopravu výrobku lze použ
i portálové manipulátory nebo roboty zavěšené n
představit jako robot s kinematickými vazbami TTT, tedy třemi po sobě jdoucími posuvnými 
vazbami, které vytváří pracovní prostor ve tvaru kvádru a používá se zde kartézský souřadný 
systém. V některých případech lze j
pohybuje v cylindrickém souřadném systému. Těchto zařízení
pro manipulaci s obrobky u obráběcích strojů, kde m
skupinu více strojů. Pokud jd
oproti stacionárnímu robotu, ovšem záleží i na okolnostech, za kterých lze tuto možnost 
použít. Ukázka portálového manipulátoru od společnosti Güdel je na obrázku 

Obr. 15) 

odveze hotový výrobek nebo polotovar k dalšímu zpracování do jiné výrobní buňky
zpět do skladu. Docílí se pak požadované přesnosti při zakládání do stroje i pružnosti 

toku materiálu do výrobní buňky.  

Existují i autonomní vozíky s implementovaným malým průmyslovým robotem, který 
je schopný výrobky malých rozměrů zavést do výrobního stroje sám. Samozřejmě je třeba 
správné najetí ke stroji a mezi přesnější varianty patří i aretace vozíku ve výchozí poloze. 
Příklad takových vozíků lze vidět na obrázku 14. 

Autonomní dopravní vozíky s implementovaným robotick

Portálové manipulátory 
Jakožto koncový článek pro dopravu výrobku lze použít kromě stacionárního robotu 

portálové manipulátory nebo roboty zavěšené na portálu. Portálový manipulátor si lze 
kinematickými vazbami TTT, tedy třemi po sobě jdoucími posuvnými 

vazbami, které vytváří pracovní prostor ve tvaru kvádru a používá se zde kartézský souřadný 
některých případech lze jednu vazbu nahradit vazbou rotační. Pak se manipulátor 

cylindrickém souřadném systému. Těchto zařízení se hojně využívá právě 
obrobky u obráběcích strojů, kde mohou obsluhovat jednotlivé stroje nebo 

více strojů. Pokud jde o obsluhu jednoho stroje, tak se často jedná o levnější variantu 
oproti stacionárnímu robotu, ovšem záleží i na okolnostech, za kterých lze tuto možnost 
použít. Ukázka portálového manipulátoru od společnosti Güdel je na obrázku 

 Tříosý portálový manipulátor od společnosti Güdel

 

27 

í do jiné výrobní buňky, 
zpět do skladu. Docílí se pak požadované přesnosti při zakládání do stroje i pružnosti 

implementovaným malým průmyslovým robotem, který 
rozměrů zavést do výrobního stroje sám. Samozřejmě je třeba 

správné najetí ke stroji a mezi přesnější varianty patří i aretace vozíku ve výchozí poloze. 

 

implementovaným robotickým ramenem [16] 

ít kromě stacionárního robotu 
a portálu. Portálový manipulátor si lze 

kinematickými vazbami TTT, tedy třemi po sobě jdoucími posuvnými 
vazbami, které vytváří pracovní prostor ve tvaru kvádru a používá se zde kartézský souřadný 

ednu vazbu nahradit vazbou rotační. Pak se manipulátor 
se hojně využívá právě 

obsluhovat jednotlivé stroje nebo 
e o obsluhu jednoho stroje, tak se často jedná o levnější variantu 

oproti stacionárnímu robotu, ovšem záleží i na okolnostech, za kterých lze tuto možnost 
použít. Ukázka portálového manipulátoru od společnosti Güdel je na obrázku 15. 

 
Tříosý portálový manipulátor od společnosti Güdel [18] 
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V některých aplikacích lze jednu osu vynechat a vznikne tak manipulátor pracující 
pouze ve dvou osách. Takovýchto manipulátorů se využívá především pro manipulaci 
s výrobky do jednoho konkrétního stroje. Tyto varianty lze vidět na obrázcích 

 

Obr. 16) Dvouosý portálový manipulátor od společnosti Güdel

Obr. 17) Portálový manipulátor u obráběcího stroje 

2.3.5 Závěsné roboty s další pohybovou osou
Tento typ manipulace s výrobky je velice podobný navrho
je především v poloze montáže. Zatímco ve speci
zařízení pod robota nebo nosič palet instalovaný k
zařízení umístěné na rámové konstrukci často nad pracovní b
nad strojem a nepřekáží při manip
na které je robot zavěšen, připomíná tato varianta částečně i portálový manipulátor. Ovšem 
díky většímu počtu pohybových os je robot o poznání univerzálnější. S

některých aplikacích lze jednu osu vynechat a vznikne tak manipulátor pracující 
pouze ve dvou osách. Takovýchto manipulátorů se využívá především pro manipulaci 

ho stroje. Tyto varianty lze vidět na obrázcích 16

 

Dvouosý portálový manipulátor od společnosti Güdel

Portálový manipulátor u obráběcího stroje [19] 

další pohybovou osou 
výrobky je velice podobný navrhovanému řešení. Hlavní rozdíl 

poloze montáže. Zatímco ve specifikovaném zadání je třeba řešit dopravní 
zařízení pod robota nebo nosič palet instalovaný k podlaze, zde se robot instaluje na dopravní 
zařízení umístěné na rámové konstrukci často nad pracovní buňkou. Robot je tak zavěšen 

strojem a nepřekáží při manipulaci se strojem v prostoru buňky. Kvůli rámové konstrukci, 
které je robot zavěšen, připomíná tato varianta částečně i portálový manipulátor. Ovšem 

díky většímu počtu pohybových os je robot o poznání univerzálnější. S

některých aplikacích lze jednu osu vynechat a vznikne tak manipulátor pracující 
pouze ve dvou osách. Takovýchto manipulátorů se využívá především pro manipulaci 

16 a 17. 

Dvouosý portálový manipulátor od společnosti Güdel [18] 

 

 

vanému řešení. Hlavní rozdíl 
fikovaném zadání je třeba řešit dopravní 
podlaze, zde se robot instaluje na dopravní 

uňkou. Robot je tak zavěšen 
ky. Kvůli rámové konstrukci, 

které je robot zavěšen, připomíná tato varianta částečně i portálový manipulátor. Ovšem 
díky většímu počtu pohybových os je robot o poznání univerzálnější. S navrhovanou 



 

variantou je však zavěšený robot srovnatelný a jde již o různá specifika zadání, které dávají 
přednost některé z variant. Možnost se zavěšeným robotem lze vidět na obrázku 

Obr. 18) Plošina pro závěsný průmyslový robot od firmy Güdel

Obr. 19) 

2.3.6 Robot s další instalovanou osou s
Tato varianta je již totožná s
o dopravní zařízení, na které je instalován robot, nosič pal
a díky kterému se zmíněným zařízením výrazně zvětší pracovní prostor. Zpravidla se
zařízení skládá ze staticky uložených loží, které mohou být za sebe modul
a vytvářet pevné dlouhé těleso, na které jsou 
lineárních vedení. Po těchto vedeních se dále pohybuje vozík, na kterém jsou v
zařízení instalována. Takováto zařízení již nabízí spousta výrobců robotů od Kuky, ABB, 

ený robot srovnatelný a jde již o různá specifika zadání, které dávají 
variant. Možnost se zavěšeným robotem lze vidět na obrázku 

Plošina pro závěsný průmyslový robot od firmy Güdel

 Závěsný průmyslový robot od společnosti ABB

Robot s další instalovanou osou s montáží k podlaze 
Tato varianta je již totožná s navrhovaným řešením dle rozšířeného zadání. Jde tedy 

dopravní zařízení, na které je instalován robot, nosič palet nebo portálový manipulátor 
díky kterému se zmíněným zařízením výrazně zvětší pracovní prostor. Zpravidla se

zařízení skládá ze staticky uložených loží, které mohou být za sebe modul
dlouhé těleso, na které jsou pak dále namontovány některé z

lineárních vedení. Po těchto vedeních se dále pohybuje vozík, na kterém jsou v
zařízení instalována. Takováto zařízení již nabízí spousta výrobců robotů od Kuky, ABB, 
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ený robot srovnatelný a jde již o různá specifika zadání, které dávají 
variant. Možnost se zavěšeným robotem lze vidět na obrázku 19.  

 

Plošina pro závěsný průmyslový robot od firmy Güdel [18] 

 

Závěsný průmyslový robot od společnosti ABB [20] 

navrhovaným řešením dle rozšířeného zadání. Jde tedy 
et nebo portálový manipulátor 

díky kterému se zmíněným zařízením výrazně zvětší pracovní prostor. Zpravidla se toto 
zařízení skládá ze staticky uložených loží, které mohou být za sebe modulárně skládány 

dále namontovány některé z možných 
lineárních vedení. Po těchto vedeních se dále pohybuje vozík, na kterém jsou výše zmíněná 
zařízení instalována. Takováto zařízení již nabízí spousta výrobců robotů od Kuky, ABB, 
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Fanucu až po firmy, které se výrobou robotů nezabývají, 
i automatizací. Například firmy Güdel (viz obrázek 

Obr. 20) 

Obr. 21) Stánek f

Každá firma má i několik variant těchto zařízení. Zákazník si pak může vy
z různých velikostí i nosností. Jako příklad jsou zde zobrazeny obráz
variantami pojezdů od společnosti Kuka

Fanucu až po firmy, které se výrobou robotů nezabývají, nicméně se zabývají mimo jiné 
automatizací. Například firmy Güdel (viz obrázek 20), DMG Mori a spousta dalších. 

 Dopravní zařízení od firmy Güdel [18] 

 

Stánek firmy Güdel na MSV v Brně 2018 

i několik variant těchto zařízení. Zákazník si pak může vy
různých velikostí i nosností. Jako příklad jsou zde zobrazeny obrázky 22 a 

variantami pojezdů od společnosti Kuka a jednou od ABB. 

nicméně se zabývají mimo jiné 
usta dalších.  

 

i několik variant těchto zařízení. Zákazník si pak může vybrat 
a 23 s některými 



 

Obr. 22) 

Obr. 23)

 Řada dopravních zařízení s robotem od firmy Kuka

Obr. 23) Dopravní zařízení pod robota od firmy ABB
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robotem od firmy Kuka [21] 

 

Dopravní zařízení pod robota od firmy ABB [22] 
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2.4 Lineární vedení 

Potřeba pohybovat celým zařízením s sebou přináší určité problémy. Je celá řada možností 
jak daný pohyb zajistit a třeba si z nich vybrat nejpřívětivější variantu. Ze zadání je známo, 
že půjde o lineární pohyb celého zařízení po přímé dráze. Je tedy možné uvažovat, že bude 
třeba nějaké vedení ve smyslu kolejnic a dalších součástí, které budou schopny po těchto 
kolejích jezdit. Důležitou informací může být, že zde bude docházet k velké excentricitě 
zátěžné síly, z tohoto důvodu nebude příliš vhodné použít pouze gravitační uložení 
na kolejnicích, nýbrž uložení, které bude snášet zatížení z více stran a nedovolí zařízení 
se převalit. Dále je třeba uvažovat dostatečnou únosnost z důvodu velkého hmotnostního 
zatížení. V neposlední řadě je však třeba dát důraz na modularitu pohybové dráhy, tedy 
že je třeba jednotlivé segmenty dráhy skládat za sebe do delších celků. Z tohoto důvodu lze 
vyloučit hydrostatická a hydrodynamická kluzná vedení, kvůli problémům s napojením 
dalších drah. Tím pádem, díky těmto aspektům zadání, bylo možné zúžit počet možností 
na následující.  

2.4.1 Kuličkové a válečkové valivé vedení 
Jde o zařízení, které se skládá ze dvou základních částí. Z kolejnice a ložiskového hnízda, 
ve kterém v několika řadách obíhají valivé elementy v nekonečné smyčce. Tyto valivé 
elementy mohou být kuličky nebo válečky. Pro obyčejné aplikace, za předpokladu, 
že je pohybující se těleso uloženo pomocí více těchto hnízd, lze použít kuliček pouze ve dvou 
řadách proti sobě. Únosnost takovéhoto vedení je samozřejmě o poznání menší. 
Pro náročnější aplikace se tedy používají ložisková hnízda, kde jsou valivé elementy uloženy 
ve 4 řadách. Dochází tím k výraznému zvýšení tuhosti celého vedení. Varianta se čtyřmi 
řadami valivých elementů se ještě dále dělí na dvě další možnosti z hlediska uložení. 
A to uložení do „X“ a uložení do „O“. Jmenují se podle tvaru působišť zátěžných sil, což lze 
pozorovat i na obrázku 24. Každá z obou variant má svá pro a proti.  

 

Obr. 24) Lineární vedení do „X“ a do „O“ 

Převážnou výhodou této varianty je především fakt, že pro tuto část zařízení existuje 
již velké množství výrobců a není tedy problém si zařízení koupit jako hotovou věc s celým 
příslušenstvím. To ovšem platí i o rolnách, kladkách a samozřejmě i hřebenech s pastorky.  

2.4.2 Rolny a rolničkové vedení 
Další možností je využití valivých elementů větších rozměrů. Pak se místo valivého hnízda 
s mnoha valivými elementy používá jeden valivý element. Je třeba rozlišit, zda se jedná 
o valivý element tvaru válce nebo nějakou tvarovou rolnu. Tvarové rolny mohou díky svému 



 

tvaru odebírat více stupňů volnosti.
na 4 tvarové rolny. Příklad tvarové rolny lze vidět na obrázku 

Obr. 25)

Pokud se jedná o válcovou rolnu, je t
Oproti valivému hnízdu je u rolen omezení právě v
způsobem koncipováno proti sobě tak, aby nemohlo dojít k
válcové rolny je na obrázku 
prostoru více místa než pro valivá hnízda s
je nutné také říci, že jsou rolny mnohem shovívavější na napojeních kolejnic, díky většímu 
valivému průměru.  

 

2.4.3 Kombinovaná vedení s hřebenem
V některých aplikacích je často kladen velký důraz na kompaktnost řešení, a proto někteří 
výrobci nabízejí valivě veden
to vypadá tak, že na kolejnici, po které se pohybuje valivé hnízdo nebo rolna, 
hřeben. Tím se ušetří nejen místo, ale hlavně p
na svarku nebo odlitku. Příklad takového provedení je na obrázku 
a na obrázku 28 pro vedení s

odebírat více stupňů volnosti. Tohoto lze využít a v naší aplikaci se omezit pouze 
tvarové rolny. Příklad tvarové rolny lze vidět na obrázku 25. 

Obr. 25) Tvarová rolna vlevo [24] a její použití vpravo

Pokud se jedná o válcovou rolnu, je třeba k pevnému ustavení v
Oproti valivému hnízdu je u rolen omezení právě v uložení, které musí být nějakým 
způsobem koncipováno proti sobě tak, aby nemohlo dojít k převrácení zařízení. Příklad 
válcové rolny je na obrázku 26. Z rešerše vyplývá, že pro použití rolen je třeba v
prostoru více místa než pro valivá hnízda s kuličkovými či válečkovými elementy. Ovšem 

nutné také říci, že jsou rolny mnohem shovívavější na napojeních kolejnic, díky většímu 

Obr. 26) Válcové rolny [24] 

Kombinovaná vedení s hřebenem 
některých aplikacích je často kladen velký důraz na kompaktnost řešení, a proto někteří 

výrobci nabízejí valivě vedení kombinované s ozubeným hřebenem v
na kolejnici, po které se pohybuje valivé hnízdo nebo rolna, 

hřeben. Tím se ušetří nejen místo, ale hlavně poté stačí mít méně opracovaných povrchů 
Příklad takového provedení je na obrázku 

pro vedení s rolnami.  
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í aplikaci se omezit pouze 

 

a její použití vpravo [23] 

pevnému ustavení v prostoru rolen šest. 
uložení, které musí být nějakým 

převrácení zařízení. Příklad 
vyplývá, že pro použití rolen je třeba v zástavbovém 

válečkovými elementy. Ovšem 
nutné také říci, že jsou rolny mnohem shovívavější na napojeních kolejnic, díky většímu 

 

některých aplikacích je často kladen velký důraz na kompaktnost řešení, a proto někteří 
ozubeným hřebenem v jednom. Prakticky 

na kolejnici, po které se pohybuje valivé hnízdo nebo rolna, je i ozubený 
mít méně opracovaných povrchů 

Příklad takového provedení je na obrázku 27 pro valivá hnízda 
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Obr. 27) Kombinace lineárního vedení a hřebene od firmy Leantechnik [26] 

 

Obr. 28) Kombinace válcové rolny a ozubeného hřebenu [24] 

Existují i kombinované tvarové rolny viz obrázek 29, ale kvůli menším axiálním 
únosnostem nejsou pro naši aplikaci příliš vhodné. Využití by mohly najít spíše u portálových 
a jiných závěsných zařízení. 

 

Obr. 29) Kombinace válcové rolny a hřebenu vlevo nahoře, kombinace tvarové rolny 
a hřebenu dole [25] 



 

2.5 Příslušenství k valivým lineárním vedením

2.5.1 Kolejnice 
Kromě nutnosti dostatečně přesného obrobení je třeba ještě zmínit, že tyto funkční části 
bývají z materiálů o vyšší jakosti a často bývají také tepelně zpracované pro dosažen
tvrdosti. Kromě tepelných úprav
povlakovat. Nejčastěji se pak používají povlaky na bázi chrómu.  Toto samozřejmě neplatí 
pouze pro kolejnice, ale také pro samotné valivé elementy či
kde je kvůli kontaktům vyžadována dostatečná tvrdost. 

Důležitá je také montáž kolejnic. Kvůli funkčním plochám existují pouze dva způsoby 
uchycení. Obě možnosti jsou vyobrazeny na obrázku 
zapuštěnou do samotné kolejnice. Druhá možnost poč
pro montáž, kde je šroub uchycen opačným způsobem
závit pro dotažení šroubu. 

Obr. 30)

2.5.2 Stírací těsnění a mazací jednotka
Lineární vedení lze opatřit celou řadou stíracích manžet, kte
na vedení předtím, aby se nedostávaly do kontaktu s
tak nesnižovaly jejich životnost. Nečistoty mohou být různého druhu. Kromě běžného 
poletavého prachu jde především o prachové částice různých materiálů z
v případě horšího očištění obrobku i třísky a řezná kapalina. 
množství těchto stíracích manžet, které se dají kombinovat a skládat různě 
se také používá kovový stěrač, který stírá hrubé nečistoty, jako jsou třísky a jiné ostrohranné 
částice, a který je předsazen těsnějším pry
částice a různé procesní kapaliny. Mezi valivým vozíkem
i mazací jednotka (viz obrázek 31)
elementy. [27] 

Obr. 31) Vlevo stírací nástavce a vpravo mazací jednotka

valivým lineárním vedením 

nutnosti dostatečně přesného obrobení je třeba ještě zmínit, že tyto funkční části 
materiálů o vyšší jakosti a často bývají také tepelně zpracované pro dosažen

tvrdosti. Kromě tepelných úprav, jako je například kalení, se tyto součásti moho
povlakovat. Nejčastěji se pak používají povlaky na bázi chrómu.  Toto samozřejmě neplatí 
pouze pro kolejnice, ale také pro samotné valivé elementy či ozubený hřeben a pastorek, 

je kvůli kontaktům vyžadována dostatečná tvrdost. [27] 

Důležitá je také montáž kolejnic. Kvůli funkčním plochám existují pouze dva způsoby 
uchycení. Obě možnosti jsou vyobrazeny na obrázku 30. První uchycení je šroubem s

ou do samotné kolejnice. Druhá možnost počítá s dostatečným prostorem 
šroub uchycen opačným způsobem. Do kolejnice je pak umístěn pouze 

 

Obr. 30) Možnosti montáže kolejnice lineárního vedení 

Stírací těsnění a mazací jednotka 
Lineární vedení lze opatřit celou řadou stíracích manžet, které stírají nečistoty usazené 

vedení předtím, aby se nedostávaly do kontaktu s valivými elem
nesnižovaly jejich životnost. Nečistoty mohou být různého druhu. Kromě běžného 

poletavého prachu jde především o prachové částice různých materiálů z
případě horšího očištění obrobku i třísky a řezná kapalina. Z tohoto důvodu

množství těchto stíracích manžet, které se dají kombinovat a skládat různě 
používá kovový stěrač, který stírá hrubé nečistoty, jako jsou třísky a jiné ostrohranné 

částice, a který je předsazen těsnějším pryžovým těsněním, jež se starají o jemné prachové 
částice a různé procesní kapaliny. Mezi valivým vozíkem a stíracími manžetami bývá 

(viz obrázek 31). Ta maže kontaktní plochy kolejnice s

Vlevo stírací nástavce a vpravo mazací jednotka k valivému hnízdu
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nutnosti dostatečně přesného obrobení je třeba ještě zmínit, že tyto funkční části 
materiálů o vyšší jakosti a často bývají také tepelně zpracované pro dosažení vyšší 

se tyto součásti mohou také 
povlakovat. Nejčastěji se pak používají povlaky na bázi chrómu.  Toto samozřejmě neplatí 

ozubený hřeben a pastorek, 

Důležitá je také montáž kolejnic. Kvůli funkčním plochám existují pouze dva způsoby 
. První uchycení je šroubem s hlavou 

dostatečným prostorem 
kolejnice je pak umístěn pouze 

 

Možnosti montáže kolejnice lineárního vedení [27] 

ré stírají nečistoty usazené 
alivými elementy a zbytečně 

nesnižovaly jejich životnost. Nečistoty mohou být různého druhu. Kromě běžného 
poletavého prachu jde především o prachové částice různých materiálů z obráběcího procesu, 

hoto důvodu se užívá různé 
množství těchto stíracích manžet, které se dají kombinovat a skládat různě za sebe. Často 

používá kovový stěrač, který stírá hrubé nečistoty, jako jsou třísky a jiné ostrohranné 
žovým těsněním, jež se starají o jemné prachové 

a stíracími manžetami bývá 
. Ta maže kontaktní plochy kolejnice s valivými 

 

valivému hnízdu [28] 
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2.5.3 Brzdění a aretace vozíků 
V některých aplikacích je po dojetí na požadovanou polohu nutné zvýšit tuhost uložení. 
To zejména ve směru, ve kterém se zařízení normálně pohybuje. Proto se používá brzdící 
jednotka umožňující pevnější spojení vozíku s kolejnicemi. Existuje více variant těchto 
zařízení. Mohou být hydraulické, pneumatické ale i mechanické. Dalším dělením použití 
může být to, jestli je toto zařízení při vypnutém stavu zabrzděno nebo odbrzděno. Varianta, 
kdy je zařízení při vypnutém napájení zabrzděné, se využívá především pro bezpečnost 
zařízení. Brzdný efekt je pak docílen většinou mechanicky a teprve po příchodu řídícího 
signálu je hydraulicky nebo pneumaticky odbrzděn. Druhá varianta je, že při vypnuté poloze 
je povolen volný pohyb a teprve až po příchodu řídícího signálu se aktivuje brzdný efekt, 
který zařízení zabrzdí. Tato varianta je na obrázku 32 vpravo a předchozí varianta 
je na stejném obrázku vlevo. 

 

Obr. 32) Možnosti režimu brzdění na lineárním vedení [28] 

Na obrázku 33 je možné vidět příklad provedení brzdného modulu hydraulického 
a pneumatického. 

 

Obr. 33) Vlevo hydraulická brzdicí jednotka a vpravo pneumatická brzdicí jednotka [28] 

Dále je možné využít i různých aretačních systémů na přímo na ozubený hřeben. 
Příklad takového zařízení lze najít na obrázku 34. U této varianty lze polohovat pouze 
po diskrétních částech podle velikosti ozubení. Ale aplikace dopravy obrobků je tato varianta 
za určitých podmínek možná.  



 

Obr. 34)

2.5.4 Odměřovací zařízení
Na lineární vedení lze též implem
po částech absolutní odměřovací systém. V
odměřovaní jako například firma Bosch Rexroth. Ačkoliv se někdy používá i optických 
odrazových čidel, nejčastěji jde o indukční čidla reagující 
na kolejnici. Pásek je samozřejmě nalepen na některé z
Odměřovací modul včetně valivého vozíku je zobrazen na následujícím obrázku 

Obr. 35) 

2.6 Způsoby odměřování a 

Při využití jakýchkoliv pohonů k
aby řídicí systém měl referenční hodnotu
několik způsobů odměřování. Nejzákladnější rozdělení je 
je známé jako absolutní a relativní měřící systémy. Dále
na optické, magnetické, kapacitní
oboru se však asi nejčastěji setkáme s

Obr. 34) Aretace hřebene od společnosti Leantechnik 

Odměřovací zařízení 
Na lineární vedení lze též implementovat odměřovací zařízení. Nejčastěji jde o relativní nebo 
po částech absolutní odměřovací systém. V současné době různé firmy nabízí i 
odměřovaní jako například firma Bosch Rexroth. Ačkoliv se někdy používá i optických 
odrazových čidel, nejčastěji jde o indukční čidla reagující na magnetický pásek nalepený 

samozřejmě nalepen na některé z ploch, které nejso
Odměřovací modul včetně valivého vozíku je zobrazen na následujícím obrázku 

 Absolutní odměřovací systém firmy Bosch Rexroth 

Způsoby odměřování a přesnost polohování 

Při využití jakýchkoliv pohonů k polohování je třeba také využít nějaký způsob odměřování, 
aby řídicí systém měl referenční hodnotu polohy a podle toho mohl polohu
několik způsobů odměřování. Nejzákladnější rozdělení je na přímé a nepřímé. Další rozdělení 
je známé jako absolutní a relativní měřící systémy. Dále, podle způsobu snímání
na optické, magnetické, kapacitní, popřípadě i nějakým způsobem mechanické. V

ji setkáme s optickými snímači. 
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Aretace hřebene od společnosti Leantechnik [26] 

zařízení. Nejčastěji jde o relativní nebo 
současné době různé firmy nabízí i absolutní 

odměřovaní jako například firma Bosch Rexroth. Ačkoliv se někdy používá i optických 
na magnetický pásek nalepený 
ploch, které nejsou funkční. 

Odměřovací modul včetně valivého vozíku je zobrazen na následujícím obrázku 35. 

 

bsolutní odměřovací systém firmy Bosch Rexroth [29] 

polohování je třeba také využít nějaký způsob odměřování, 
polohy a podle toho mohl polohu řídit. Existuje 

na přímé a nepřímé. Další rozdělení 
podle způsobu snímání, je lze dělit 

popřípadě i nějakým způsobem mechanické. V našem 
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2.6.1 Přímé a nepřímě odměřování 
U tohoto rozdělení záleží na konstrukci daného stroje. Přímé odměřování, například přímě 
lineární osy, znamená, že přímo na součásti, která se pohybuje, se nachází senzor, který snímá 
signály z pravítka umístěného na statickém místě vůči senzoru.  

Pokud ovšem máme nepřímé odměřování, znamená to, že senzor je umístěn 
na součásti, která vykonává vedlejší pohyb, který je často nějak s žádaným pohybem 
zpřevodovaný. Výsledná poloha se poté dopočítává podle konkrétních konstant 
dopočitatelných z konstrukce. Běžným příkladem může být například kuličkový šroub 
s rotačním odměřováním na motoru. Poloha suportu se poté počítá z převodu mezi motorem 
a kuličkovým šroubem a ze stoupání samotného kuličkového šroubu. 

2.6.2 Absolutní odměřování 
Tento způsob odměřování je třeba tam, kde je nutné znát přesnou polohu ihned po zapnutí 
stroje. Tedy každému bodu, kde se stroj nachází, v systému odpovídá konkrétní kombinace 
vstupních signálů od absolutního snímače. To znamená, že i když byl stroj vypnut, zná 
okamžitě po zapnutí svoji polohu bez toho, aby se musel někam pohybovat. Tato vlastnost 
je sice výhodou pro poruchové stavy a možná i pro bezpečný chod, ale problémem je, 
že pro přesné odměřování musí být vícekanálový přenos, kdy každý kanál musí mít svůj 
vodič. Což pro opravdu přesné polohování může být poněkud obtížnější i dražší varianta 
a co teprve u naší aplikace, kde máme zadanou relativně dlouhou délku dráhy.  

2.6.3 Relativní odměřování (inkrementální) 
Oproti tomu relativní odměřování pracuje pouze v referenčním souřadném systému. 
To znamená, že vychází z předchozí informace o poloze. Tedy pokud se pohybuje do další 
polohy, počítá jednotlivé inkrementy, které cestou zaznamená, odečítá je od výchozí polohy 
a tím si dopočítá svoji aktuální polohu. Jde tedy vždy o rozdílové snímání polohy, vůči 
výchozí poloze. Ovšem problémem je, že po zapnutí stroje systém výchozí polohu nezná 
a musí tak vždy po zapnutí dojet do výchozí polohy, kde se zkalibruje, tedy zaznamená 
výchozí polohu. Zpravidla jde o polohu na některém z konců své lineární osy. Toto 
odměřování již nepotřebuje tolik kanálů, zpravidla postačí dva, a to kvůli potřebě zaznamenat 
i směr pohybu. Proto lze považovat za jednodušší a lze jej zpřesnit díky menším elementům, 
protože již velikost elementu není ovlivněna počtem potřebných kanálů. Výhodou tedy tohoto 
systému může být jednoduchost a možná také vyšší přesnost. Avšak velkou nevýhodou je, 
že pro správné fungování je musí stroj dojet do výchozí polohy, což například 
pro kolaborativní robotiku není příliš vhodné.  

2.6.4 Po částech absolutní systém odměřování 
Tato varianta kombinuje obě předchozí metody odměřování, kde jde prakticky o relativní 
systém odměřování s několika konkrétními výchozími polohami, kde se systém může 
zkalibrovat. Tedy po zapnutí se sice musí pohnout, aby našel výchozí polohu, ale stačí 
mu například pouze několik centimetrů či decimetrů. Nemusí tak vykonávat cestu až nakonec 
své dráhy, což je pro naši aplikaci dosti výhodné. Skloubí tedy některé vlastnosti 
přecházejících metod, jako je jednodušší přenos dat od senzoru a zároveň nemusí jezdit 
až tak velké vzdálenosti, kvůli znalosti výchozí polohy. Může být tedy ideálním řešením 
pro dlouhé dráhy, u kterých není třeba znát přesnou polohu ihned po zapnutí systému. 



 

2.6.5 Polohování a souřadn
Je několik způsobů, jak začlenit další (v případě robota sedmou) osu do programu pro řízení 
pohybu celého dopravního zařízení. Jeden ze způsobů je případ, kde nám stačí zastavovat 
pouze v konkrétních bodech, kde se provede pouze 
pohybuje bez nutnosti nějaké vysoké přesnosti do dalšího bodu. To by byl případ naší 
aplikace. Stačilo by pak pouze zaznamenat výchozí polohu pro zastavení před konkrétním 
výrobním strojem a spustit podprogram vyložení a za
je třeba zaznamenat výchozí hodnotu
do konkrétního stroje. Příklad jednotlivých bodů ve výrobní b
je na obrázku 36. 

 

Obr. 36) 

 I samotná montáž lineárního vedení nemusí podléhat tak vysoké přesnosti. Avšak 
pokud pro každý stroj bude při instalaci zaznamenána do řídicího systému vlastní přesná 
poloha, jsou tím snížené nároky na přesnost montáže dopravního zaří
na podkladovou plochu.  

Při příjezdu do této polohy je třeba určit druhý bod již pro přesné určení polohy 
výrobního stroje vůči bodu na polohovacím zařízení. Ovšem tento druhý bod se již počítá 
v souřadném systému robota. Pro lepší představu 

Obr. 37) Kombinace dvou souřadných systémů a možnost jeho řízení.

Polohování a souřadný systém 
Je několik způsobů, jak začlenit další (v případě robota sedmou) osu do programu pro řízení 
pohybu celého dopravního zařízení. Jeden ze způsobů je případ, kde nám stačí zastavovat 

konkrétních bodech, kde se provede pouze určitá operace a poté se zařízení 
pohybuje bez nutnosti nějaké vysoké přesnosti do dalšího bodu. To by byl případ naší 
aplikace. Stačilo by pak pouze zaznamenat výchozí polohu pro zastavení před konkrétním 
výrobním strojem a spustit podprogram vyložení a založení výrobku. U každého stroje 

třeba zaznamenat výchozí hodnotu zvlášť kvůli přesnějšímu založení součásti 
Příklad jednotlivých bodů ve výrobní buňce pro zastavení sedmé osy 

 Jednotlivé body zastavení v dráze dopravního zařízení

I samotná montáž lineárního vedení nemusí podléhat tak vysoké přesnosti. Avšak 
pokud pro každý stroj bude při instalaci zaznamenána do řídicího systému vlastní přesná 
poloha, jsou tím snížené nároky na přesnost montáže dopravního zaří

Při příjezdu do této polohy je třeba určit druhý bod již pro přesné určení polohy 
výrobního stroje vůči bodu na polohovacím zařízení. Ovšem tento druhý bod se již počítá 

souřadném systému robota. Pro lepší představu je tento způsob vyobrazen

Kombinace dvou souřadných systémů a možnost jeho řízení.
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Je několik způsobů, jak začlenit další (v případě robota sedmou) osu do programu pro řízení 
pohybu celého dopravního zařízení. Jeden ze způsobů je případ, kde nám stačí zastavovat 

operace a poté se zařízení opět 
pohybuje bez nutnosti nějaké vysoké přesnosti do dalšího bodu. To by byl případ naší 
aplikace. Stačilo by pak pouze zaznamenat výchozí polohu pro zastavení před konkrétním 

ní výrobku. U každého stroje 
řesnějšímu založení součásti 

uňce pro zastavení sedmé osy 

 

dopravního zařízení 

I samotná montáž lineárního vedení nemusí podléhat tak vysoké přesnosti. Avšak 
pokud pro každý stroj bude při instalaci zaznamenána do řídicího systému vlastní přesná 
poloha, jsou tím snížené nároky na přesnost montáže dopravního zařízení i nároky 

Při příjezdu do této polohy je třeba určit druhý bod již pro přesné určení polohy 
výrobního stroje vůči bodu na polohovacím zařízení. Ovšem tento druhý bod se již počítá 

tento způsob vyobrazen na obrázku 37. 

 

Kombinace dvou souřadných systémů a možnost jeho řízení. 
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Další možný způsob řešení souřadného systému je hlavní souřadný systém, který 
využívá přidanou osu dopravního zařízení k rozšíření pracovního prostoru robotu tak, že je 
i sedmá osa robota funkční. Využívá se tedy i při pracovní operaci a ne pouze při transportní. 
Příkladem tohoto typu může být například robot provádějící pracovní operaci, jako 
je svařování nebo nějaké lehké obrábění. V tomto případě jsou nároky na přesnost montáže 
vedení o poznání vyšší. Příklad rozšířeného pracovního prostoru takového robotu lze vidět 
na obrázku 38 a 39. 

 
Obr. 38) Rozšířený pracovní prostor stacionárního robotu díky další pohybové ose 

 
Obr. 39) Rozšířený pracovní prostor svařovacího robotu Yaskawa společnosti Intecro 

Robotics [30] 



 

2.6.6 Kompenzace hmotných obrobků
V našem případě, kdy bude operace probíhat při maximál
ke zhoršení přesnosti polo
vyložení hmotného obrobku vzniká moment od tíhové síly, která má vůči základně větší 
rameno, než když je pouze v
úměrně snižuje v závislosti na vzdálenosti vyložení a hmotnosti břemene. Je
s určitými nepřesnostmi především v
polohy stroje měřen bez břemene, tak 
plochu výrobního stroje kolidovat. Možná situace je znázorněna na obrázku 

Obr. 40) Vzniklé nepřesnosti u hmotných obrobků při velkém vyložení

Pro případy, kdy by toto mohl být problém, je možné řídicí systém vybavit 
kompenzačním systémem, který by bral
toho by upravoval skutečnou polohu
Tento kompenzační program může být implementován do řídicího systému na základě 
dřívějšího experimentálního měře
břemene a různé velikosti vyložení. Poté se přiřadí ke konkrétním momentovým 
charakteristikám z měření na jednotlivých motorech rotačních os
se korekční hodnota pro zvýšení 
probíhat v reálném čase a 
i na výkon řídicího systému. Je 
finančně vyplatí.  

2.7 Koncové efektory průmyslového robotu

Výrobce robotu většinou dodá pouze hlavní část průmyslového robotu po část, které se říká 
flange. Na ni však ještě musí navazovat další a neméně důležitá součást, 
Podle toho jaké činnosti se s
Aplikace mohou být různého typu například svařování, měření, lehké obrábění, lakování, 
manipulace s obrobky a jiné. V
s obrobky. Koncové efektory
se snaží nahradit a vylepšit uchopovací možnosti člověka. Avšak na většinu součástí stačí 
zjednodušené dvou nebo tříprsté uchopovací systémy. Základní typy uchopovacích systémů 
z hlediska kinematiky lze vidět na obrázku 
elektromagnetické, hydraulické a pneumatické. Různé pohony a jejich uspořádání mají dále 

Kompenzace hmotných obrobků 
našem případě, kdy bude operace probíhat při maximálním vyložení robotu, dochází 

přesnosti polohování kvůli průhybům a jiným pružným deformacím. Při velkém 
vyložení hmotného obrobku vzniká moment od tíhové síly, která má vůči základně větší 
rameno, než když je pouze v základní transportní poloze přímo nad vozíkem. Přesnost se tedy 

závislosti na vzdálenosti vyložení a hmotnosti břemene. Je
určitými nepřesnostmi především v ose z. Může se totiž stát, že když bude výchozí bod 

polohy stroje měřen bez břemene, tak může s těžkým břemenem při dosedání na 
plochu výrobního stroje kolidovat. Možná situace je znázorněna na obrázku 

Vzniklé nepřesnosti u hmotných obrobků při velkém vyložení

, kdy by toto mohl být problém, je možné řídicí systém vybavit 
kompenzačním systémem, který by bral v úvahu velikost vyložení a hmotnost obrobku
toho by upravoval skutečnou polohu koncového efektoru, aby tím zvýšil přesnost polohování. 
Tento kompenzační program může být implementován do řídicího systému na základě 
dřívějšího experimentálního měření, kde se změří odchylky v poloze pro různé hmotnosti 
břemene a různé velikosti vyložení. Poté se přiřadí ke konkrétním momentovým 

měření na jednotlivých motorech rotačních os kvůli identifikaci a doplní 
korekční hodnota pro zvýšení přesnosti. Nutno podotknout, že vyhodnocování by mělo 

reálném čase a je proto dosti náročné na implementaci do řídicího systému 
výkon řídicího systému. Je tedy na zvážení, zdali se pro konkrétní aplikaci tyto korekce 

ové efektory průmyslového robotu 

Výrobce robotu většinou dodá pouze hlavní část průmyslového robotu po část, které se říká 
však ještě musí navazovat další a neméně důležitá součást, 

se s robotem vykonávají, liší se druhy a typ
Aplikace mohou být různého typu například svařování, měření, lehké obrábění, lakování, 

obrobky a jiné. V této práci nás však nejvíce bude zajímat právě manipulace 
obrobky. Koncové efektory pro oblast manipulace s obrobky je velice rozmanitá. Z

se snaží nahradit a vylepšit uchopovací možnosti člověka. Avšak na většinu součástí stačí 
zjednodušené dvou nebo tříprsté uchopovací systémy. Základní typy uchopovacích systémů 

ematiky lze vidět na obrázku 41. Pohony těchto efektorů mohou být elektrické, 
elektromagnetické, hydraulické a pneumatické. Různé pohony a jejich uspořádání mají dále 
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ním vyložení robotu, dochází 
vání kvůli průhybům a jiným pružným deformacím. Při velkém 

vyložení hmotného obrobku vzniká moment od tíhové síly, která má vůči základně větší 
základní transportní poloze přímo nad vozíkem. Přesnost se tedy 

závislosti na vzdálenosti vyložení a hmotnosti břemene. Je tak nutné počítat 
. Může se totiž stát, že když bude výchozí bod 

těžkým břemenem při dosedání na pracovní 
plochu výrobního stroje kolidovat. Možná situace je znázorněna na obrázku 40. 

 

Vzniklé nepřesnosti u hmotných obrobků při velkém vyložení 

, kdy by toto mohl být problém, je možné řídicí systém vybavit 
úvahu velikost vyložení a hmotnost obrobku. Podle 

, aby tím zvýšil přesnost polohování. 
Tento kompenzační program může být implementován do řídicího systému na základě 

poloze pro různé hmotnosti 
břemene a různé velikosti vyložení. Poté se přiřadí ke konkrétním momentovým 

kvůli identifikaci a doplní 
přesnosti. Nutno podotknout, že vyhodnocování by mělo 

lementaci do řídicího systému 
zdali se pro konkrétní aplikaci tyto korekce 

Výrobce robotu většinou dodá pouze hlavní část průmyslového robotu po část, které se říká 
však ještě musí navazovat další a neméně důležitá součást, tzv. koncový efektor. 

a typy koncových efektorů. 
Aplikace mohou být různého typu například svařování, měření, lehké obrábění, lakování, 

této práci nás však nejvíce bude zajímat právě manipulace 
obrobky je velice rozmanitá. Z principu 

se snaží nahradit a vylepšit uchopovací možnosti člověka. Avšak na většinu součástí stačí 
zjednodušené dvou nebo tříprsté uchopovací systémy. Základní typy uchopovacích systémů 

. Pohony těchto efektorů mohou být elektrické, 
elektromagnetické, hydraulické a pneumatické. Různé pohony a jejich uspořádání mají dále 
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svá specifika použití. To se ovšem odvíjí od jejich konkrétní aplikace použití. 
Kromě uchopovací schopnosti mohou mít efektory i schopnosti kompenzační, pokud 
je zapotřebí nějakým způsobem zpřesnit polohování pro montáž či zakládání do stroje. Více 
informací o problematice koncových efektorů lze dohledat v [3].  

 

Obr. 41) Typy možných transformací pohybu u koncových efektorů [3] 

Na prodej koncových efektorů se již specializuje celá řada firem. Z těch nejznámějších 
lze uvést například firmu Schunk, jejíž ukázkovou řadu různých koncových efektorů lze vidět 
na obrázku 42.  

 

Obr. 42) Příklady koncových efektorů od společnosti Schunk [31] 

Důležitým krokem k vyšší univerzálnosti je možnost výměny koncových efektorů 
v automatickém cyklu. Samozřejmostí je kromě pevného mechanického spojení i dovedení 
potřebných energií. Robot si pak může v průběhu pracovního cyklu vybírat a různě 
přehazovat své koncové části ze zásobníku potřebných efektorů. Tím lze obsáhnout většího 
počtu možných operací a zvýšit tím ještě více univerzálnost stroje. Příklad pneumatického 
upínače je možné vidět na obrázku 43. 



 

Obr. 43) Upínací zařízení pro výměnu efektorů od společnosti Schunk 

Dalším zajímavým řešením pro výměnu obrobků může být systém se dvěma chapadly. 
Tento způsob je výhodný zejména pro rychlou výměnu obrobku za polotovar. To by se mohlo 
velice hodit v naší aplikaci při výměně obrobku ve výrobní buňce. Základní jednochapadlový 
systém musí vyzvednout obrobek ze stroje, přemístit se do požadované polohy ve výrobní 
buňce, kde položí obrobek
kde polotovar založí. V případě dvouchapadlového upínacího zařízení lze ke stroji dojet
již s polotovarem a přímo ve stroji jej vyměnit za hotový výrobek. T
za přesun celého polohovacího zařízení do výchozí polohy v
řešení koncového efektoru, kde dochází k
lze vidět na obrázku 44. 

Obr. 44) Dvouchapadlový efektor pro rychlejší výměnu obrobků 

V některých případech je výhodné použít tzv. palety. 
může být připevněn jeden nebo více obrobků dle velikosti a celá tato paleta
je pak dopravována do stroje nebo
a rychlejší upínání do stroje, protože jednotlivé obrobky lz
na přípravném pracovišti. Upínání na palety se využívá především pro nerotační součásti. 
Paleta jako taková pak může být osazena rychloupínacím zař
i do každého stroje a pracoviště. Příklad takové palety s

 

Upínací zařízení pro výměnu efektorů od společnosti Schunk 

Dalším zajímavým řešením pro výměnu obrobků může být systém se dvěma chapadly. 
Tento způsob je výhodný zejména pro rychlou výměnu obrobku za polotovar. To by se mohlo 

ci při výměně obrobku ve výrobní buňce. Základní jednochapadlový 
systém musí vyzvednout obrobek ze stroje, přemístit se do požadované polohy ve výrobní 
buňce, kde položí obrobek, nabere polotovar a následně musí dojet zpět ke stroji, 

případě dvouchapadlového upínacího zařízení lze ke stroji dojet
polotovarem a přímo ve stroji jej vyměnit za hotový výrobek. T

přesun celého polohovacího zařízení do výchozí polohy v buňce a zpět ke stroji. 
řešení koncového efektoru, kde dochází k výměně chapadel jejich vzájemným pootočením, 

Dvouchapadlový efektor pro rychlejší výměnu obrobků 

některých případech je výhodné použít tzv. palety. Jedná se o
může být připevněn jeden nebo více obrobků dle velikosti a celá tato paleta

dopravována do stroje nebo na jiné pracoviště jako celek. Největš
rychlejší upínání do stroje, protože jednotlivé obrobky lze na paletu připevnit předem 
přípravném pracovišti. Upínání na palety se využívá především pro nerotační součásti. 

Paleta jako taková pak může být osazena rychloupínacím zařízením, které je implementováno 
i do každého stroje a pracoviště. Příklad takové palety s rychloupínacím zařízením VERO
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Upínací zařízení pro výměnu efektorů od společnosti Schunk [32] 

Dalším zajímavým řešením pro výměnu obrobků může být systém se dvěma chapadly. 
Tento způsob je výhodný zejména pro rychlou výměnu obrobku za polotovar. To by se mohlo 

ci při výměně obrobku ve výrobní buňce. Základní jednochapadlový 
systém musí vyzvednout obrobek ze stroje, přemístit se do požadované polohy ve výrobní 

musí dojet zpět ke stroji, 
případě dvouchapadlového upínacího zařízení lze ke stroji dojet 

polotovarem a přímo ve stroji jej vyměnit za hotový výrobek. Takto lze ušetřit čas 
buňce a zpět ke stroji. Zajímavé 

výměně chapadel jejich vzájemným pootočením, 

 

Dvouchapadlový efektor pro rychlejší výměnu obrobků [33] 

Jedná se o součást, na kterou 
může být připevněn jeden nebo více obrobků dle velikosti a celá tato paleta, i s obrobky, 

jiné pracoviště jako celek. Největší výhodou je snazší 
e na paletu připevnit předem 

přípravném pracovišti. Upínání na palety se využívá především pro nerotační součásti. 
ízením, které je implementováno 

rychloupínacím zařízením VERO-S 
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od společnosti Schunk je možné vidět na obrázku 45. Rychloupínací zařízení pak mohou být 
různých typů od elektrických, magnetických až po hydraulické a pneumatické.  

 

Obr. 45) Rychloupínání palety s obrobky [34] 

Dle dostupné dokumentace jsou rychloupínací systémy VERO-S schopny upínat 
s opakovatelnou přesností až 0,005 mm. [4] Podobné produkty nabízí i mnoho dalších 
společností, například firma Röhm.  

2.8 Možnosti pohonů 

Dle zadání je možné vytvořit několik možných řešení, která mají svá specifika. 
Například hned u pohonu lze vybrat z několika možností. Různé varianty skrývají svá 
pro a proti. Výběr z variant je uveden v následujících odstavcích 

2.8.1 Kuličkový šroub  
Kuličkový šroub, který nejčastěji najdeme v různých typech obráběcích strojů, není 

příliš vhodný pro tuto aplikaci. Ačkoliv disponuje vysokou přesností, problémem je, že ho lze 
z hlediska konstrukce využít pouze v kratších aplikacích, řádově cca do 6 metrů, což naší 
aplikaci příliš nevyhovuje. Dle rozšířeného zadání by bylo třeba navrhnout dopravní zařízení 
až do délky 50 m a toho nejsme s kuličkovým šroubem v žádném případě schopni dosáhnout. 
Ovšem někdy je ho možné s výhodou vyšší přesnosti nasadit na kratší vertikální aplikace. 

2.8.2 Ozubený hřeben a pastorek 
Oproti kuličkovému šroubu je varianta s ozubeným hřebenem a pastorkem použitelná 

i pro naši aplikaci. Ozubené hřebeny sice lze také vyrobit pouze v omezené velikosti, avšak 
při správné montáži je lze skládat za sebe a vytvořit tak dostatečně dlouhou dráhu. Důležitá, 
pro tuto možnost, je dostatečně přesná metoda montáže. Samotná přesnost sice může být 
o trochu horší, ale pro aplikaci pouhého zakládání a výměny polotovarů, případně nástrojů, 
dostačuje. Zatížení tohoto transportního zařízení je totiž převážně od hmotnosti a setrvačnosti 
obrobku a sebe sama. Není třeba zařízení dimenzovat na některá statická zatížení od obrábění 
a podobně. Požadovaná přesnost se pak pohybuje v řádu desetin milimetru. Je důležité použít 
vhodné odměřování. Další výhodou této varianty je i příznivá cena a dostupnost. Většinu 
komponent od motoru s převodovkou až po samotný hřeben s pastorkem je pro tento způsob 
pohonu možné nakoupit u subdodavatelů. 



 

2.8.3 Lineární elektrický pohon
Tato moderní varianta začíná být v
případně dopravních zařízení. Skládá se ze staticky uloženého st
do roviny, a z „rotoru“, který ovšem nerotuje, nýbrž vykonává lineární pohyb podél statoru. 
Rotor bývá zpravidla složen z
složen buďto také z cívek
vysokou dynamikou, jež lze pozorovat převážně u zrychlení, 
znatelně vyšší pořizovací cena
mohou být vzdálenosti dopravních zařízení, protože v
výrobců, kteří by dodávali lineární pohony v
na ceně. Je zřejmé, že dostatečná dyna
avšak je nutné zvážit, zdali je tento typ pohonu kvůli ceně
konkurenceschopný vůči zařízením, která by využívala například ozubený hřeben. 

2.9 Pastorek a ozubený hřeben

Ozubený hřeben s pastorkem patří k
dvou ozubených kol, přičemž jedno má nekonečný průměr. Platí 
a principy, jako pro výrobu ozubených kol. Pro naši aplikaci se lze potkat s
ozubení, tedy jak přímým, tak i šikmým. Přímé ozubení je jednodušší na výrobu a přenáší 
pouze radiální zatížení. Oproti tomu šikmé ozubení má plynulejší chod, díky postupnému 
vniku zubů do záběru. Díky tomu může být šikmé ozubení tišší a bude vytvářet nižší vibrace
Ovšem už z principu zde vzniká vedlejší axiální zatížení, které je nutné zachytit v
Avšak nejsou to nijak neřešitelné problémy, proto se šikmé ozubení s
nasazuje ve většině současných případů. Velikost a modul ozubení se pa
z normalizované řady podle velikosti zatížení a okolních podmínek.

Největší výhodou ozubeného hřebenu je, že je možné skládat za sebe jednotlivé 
hřebeny do libovolných délek. Tím je možné vytvořit d
je v našem zadání potřebné. Nevýhodou může být o něco nižší přesnost kvůli možné vůli 
v ozubení. Avšak pro manipulaci s
odměřovacím a vyhodnocovacím systémem mohla stačit. 
je zde několik metod, jak zpře

2.9.1 Vymezení vůle u pastorku s
Existuje několik metod jak vymezit tuto vůli. První metoda spočívá v
a zahrnuje jeden delší pastorek a dva vůči sobě posunuté hřebeny. Ačkoliv jde o nejjednodušší 
metodu, není příliš výhodná kvůli potřebě dvou hřebenů, 
pohonu. 

Druhá metoda naopak využívá děleného pastorku. Oba díly pastorku jsou vůči sobě 
pootočeny a zabírají do jednoho širšího hřebenu. Tato metoda opět není příliš výhodná, 
protože zabírá vždy jen jedna část pastorku a pro přenesení stejné síly 
hřeben.  

Další metoda je již lépe využitelná. Jedná se o metodu, kde na jednom hřebeni zabírají 
dva pastorky na celé šířce hřebenu. Tyto pastorky jsou speciální převodovkou 
a pružným členem vůči sobě vzájemně předepnuty. 
členem pro vyvození určitého předpětí a vymezení vůle v

Lineární elektrický pohon 
Tato moderní varianta začíná být v současné době dosti využívaná u obrá
případně dopravních zařízení. Skládá se ze staticky uloženého statoru, který je zde rozvinut 

roviny, a z „rotoru“, který ovšem nerotuje, nýbrž vykonává lineární pohyb podél statoru. 
Rotor bývá zpravidla složen z cívek, které reagují na magnetické pole statoru. Stator může být 

cívek, nebo z permanentních magnetů. Ačkoliv tyto pohony disponují 
vysokou dynamikou, jež lze pozorovat převážně u zrychlení, jejich
znatelně vyšší pořizovací cena, zejména u delších dopravních zařízení. Dalším problémem 
mohou být vzdálenosti dopravních zařízení, protože v současné době se najde dosti málo 
výrobců, kteří by dodávali lineární pohony v takovýchto délkách, což by se opět promítlo 

ceně. Je zřejmé, že dostatečná dynamika je u tohoto typu zařízení klíčovou vlastností, 
avšak je nutné zvážit, zdali je tento typ pohonu kvůli ceně, popřípadě spolehlivosti
konkurenceschopný vůči zařízením, která by využívala například ozubený hřeben. 

Pastorek a ozubený hřeben 

pastorkem patří k nejzákladnějším typům pohonu. Prakticky jde o záběr 
dvou ozubených kol, přičemž jedno má nekonečný průměr. Platí pro ně podobné postupy 

principy, jako pro výrobu ozubených kol. Pro naši aplikaci se lze potkat s
tedy jak přímým, tak i šikmým. Přímé ozubení je jednodušší na výrobu a přenáší 

pouze radiální zatížení. Oproti tomu šikmé ozubení má plynulejší chod, díky postupnému 
vniku zubů do záběru. Díky tomu může být šikmé ozubení tišší a bude vytvářet nižší vibrace

principu zde vzniká vedlejší axiální zatížení, které je nutné zachytit v
Avšak nejsou to nijak neřešitelné problémy, proto se šikmé ozubení s
nasazuje ve většině současných případů. Velikost a modul ozubení se pa

normalizované řady podle velikosti zatížení a okolních podmínek. 

Největší výhodou ozubeného hřebenu je, že je možné skládat za sebe jednotlivé 
hřebeny do libovolných délek. Tím je možné vytvořit dostatečně dlouhou dráhu, což 

ebné. Nevýhodou může být o něco nižší přesnost kvůli možné vůli 
ozubení. Avšak pro manipulaci s obrobky by tato přesnost v 

odměřovacím a vyhodnocovacím systémem mohla stačit. Pokud by ovšem bylo potřeba, 
zde několik metod, jak zpřesnit tento pohon. 

Vymezení vůle u pastorku s hřebenem 
Existuje několik metod jak vymezit tuto vůli. První metoda spočívá v

jeden delší pastorek a dva vůči sobě posunuté hřebeny. Ačkoliv jde o nejjednodušší 
odná kvůli potřebě dvou hřebenů, které způsobí prodražení

Druhá metoda naopak využívá děleného pastorku. Oba díly pastorku jsou vůči sobě 
pootočeny a zabírají do jednoho širšího hřebenu. Tato metoda opět není příliš výhodná, 

ždy jen jedna část pastorku a pro přenesení stejné síly 

Další metoda je již lépe využitelná. Jedná se o metodu, kde na jednom hřebeni zabírají 
dva pastorky na celé šířce hřebenu. Tyto pastorky jsou speciální převodovkou 

pružným členem vůči sobě vzájemně předepnuty. Pružný člen lze nahradit nastavitelným 
pro vyvození určitého předpětí a vymezení vůle v ozubení. Převodovka je 
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současné době dosti využívaná u obráběcích strojů 
atoru, který je zde rozvinut 

roviny, a z „rotoru“, který ovšem nerotuje, nýbrž vykonává lineární pohyb podél statoru. 
netické pole statoru. Stator může být 

permanentních magnetů. Ačkoliv tyto pohony disponují 
jejich nevýhodou může být 

ích dopravních zařízení. Dalším problémem 
současné době se najde dosti málo 

ách, což by se opět promítlo 
mika je u tohoto typu zařízení klíčovou vlastností, 

popřípadě spolehlivosti, 
konkurenceschopný vůči zařízením, která by využívala například ozubený hřeben.  

nejzákladnějším typům pohonu. Prakticky jde o záběr 
pro ně podobné postupy 

principy, jako pro výrobu ozubených kol. Pro naši aplikaci se lze potkat s oběma typy 
tedy jak přímým, tak i šikmým. Přímé ozubení je jednodušší na výrobu a přenáší 

pouze radiální zatížení. Oproti tomu šikmé ozubení má plynulejší chod, díky postupnému 
vniku zubů do záběru. Díky tomu může být šikmé ozubení tišší a bude vytvářet nižší vibrace. 

principu zde vzniká vedlejší axiální zatížení, které je nutné zachytit v ložiskách. 
Avšak nejsou to nijak neřešitelné problémy, proto se šikmé ozubení s výhodami, které má, 
nasazuje ve většině současných případů. Velikost a modul ozubení se pak volí 

Největší výhodou ozubeného hřebenu je, že je možné skládat za sebe jednotlivé 
ostatečně dlouhou dráhu, což 

ebné. Nevýhodou může být o něco nižší přesnost kvůli možné vůli 
 kombinaci s vhodným 

Pokud by ovšem bylo potřeba, 

Existuje několik metod jak vymezit tuto vůli. První metoda spočívá v děleném hřebenu 
jeden delší pastorek a dva vůči sobě posunuté hřebeny. Ačkoliv jde o nejjednodušší 

které způsobí prodražení celého 

Druhá metoda naopak využívá děleného pastorku. Oba díly pastorku jsou vůči sobě 
pootočeny a zabírají do jednoho širšího hřebenu. Tato metoda opět není příliš výhodná, 

ždy jen jedna část pastorku a pro přenesení stejné síly je třeba dvakrát širší 

Další metoda je již lépe využitelná. Jedná se o metodu, kde na jednom hřebeni zabírají 
dva pastorky na celé šířce hřebenu. Tyto pastorky jsou speciální převodovkou spojeny 

Pružný člen lze nahradit nastavitelným 
ozubení. Převodovka je v tomto 
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případě naháněna jedním motorem. Princip pohonu je pro lepš
na obrázku 46. Příklad takového zařízení od firmy Redex je dále možné vidět na obrázku 

Obr. 46) Vymezení vůle pomocí převodovky a dvou pastorků vzájemně spojeny 

Obr. 47) Konkrétní provedení předepnutí pastorku pomocí pružného členu a dvou 

Poslední a v dnešní době nejpoužívanější me
a hřebenem je metoda „Master-Slave“. Opět 
hřebeni, tentokrát již ale nejsou nikterak mechanicky spojeny
Vhodným řízením se poté docílí potřebného efe
že jeden pohon je v tomto případě hlavní a zajišťuje též i hlavní pohyb. Druhý pohon 
ten první částečně brzdí a vytváří tak určité předpětí. Lze použít jak dva stejně silné pohony 
nebo jeden silnější a druhý slabší, který bude 
vidět na obrázku 48. Ačkoliv lze použít pro tuto metodu o něco slabší motory než v
jednoho, za nevýhodu metody se může považovat cena dvou pohonů. 

Obr. 48) Možnosti chodu pohonu Master

naháněna jedním motorem. Princip pohonu je pro lepší představu 
. Příklad takového zařízení od firmy Redex je dále možné vidět na obrázku 

Vymezení vůle pomocí převodovky a dvou pastorků vzájemně spojeny 
pružným elementem [35] 

 

Konkrétní provedení předepnutí pastorku pomocí pružného členu a dvou 
převodovek od firmy Redex [36] 

dnešní době nejpoužívanější metoda vymezení vůle mezi pastorkem 
Slave“. Opět jsou zde využívány dva pastorky na jednom 

hřebeni, tentokrát již ale nejsou nikterak mechanicky spojeny a každý má svůj vlastní motor. 
Vhodným řízením se poté docílí potřebného efektu vymezení vůlí. Princip spočívá v

tomto případě hlavní a zajišťuje též i hlavní pohyb. Druhý pohon 
částečně brzdí a vytváří tak určité předpětí. Lze použít jak dva stejně silné pohony 

, který bude pouze předepínat. Princip této metody je možné 
. Ačkoliv lze použít pro tuto metodu o něco slabší motory než v

jednoho, za nevýhodu metody se může považovat cena dvou pohonů.  

Možnosti chodu pohonu Master-Slave [6] 

í představu zobrazen 
. Příklad takového zařízení od firmy Redex je dále možné vidět na obrázku 47.  

 

Vymezení vůle pomocí převodovky a dvou pastorků vzájemně spojeny 

Konkrétní provedení předepnutí pastorku pomocí pružného členu a dvou 

vymezení vůle mezi pastorkem 
dva pastorky na jednom 

každý má svůj vlastní motor. 
vůlí. Princip spočívá v tom, 

tomto případě hlavní a zajišťuje též i hlavní pohyb. Druhý pohon 
částečně brzdí a vytváří tak určité předpětí. Lze použít jak dva stejně silné pohony 

předepínat. Princip této metody je možné 
. Ačkoliv lze použít pro tuto metodu o něco slabší motory než v případě 

 



 

2.10 Vedení kabelů 

Na pohybující se zařízení je někdy obtížnější dovézt energetické zdroje. Proto se v
uplatňují tzv. pohyblivé kabelové žlaby neboli kabelové řetězy, ve kterých se příslušné 
energie vedou ve formě kabelů a hadic. Těchto kabelových řetězů existuje více 
Nejznámější je obdélníkový, který je složen z
vzájemně naklápět vždy v
řetězu rychlostí zařízení a postupně se odvaluje podle směru pohybu. Pří
zástupce plastového kabelového řetězu od firmy Tsubaki je možné vidět na obrázku 
Do takového žlabu se musí vejít silový elektrický kabel a různé řídící a signalizační spoje. 
Dále je také možné jím vést pneumatické a hydraulické hadice.

Obr. 49) Klasické kabelové řetězy od firmy Tsubaki KabelSchlepp 

Pro aplikace s horšími podmínkami, například když se v
jiskry a je třeba dbát na zvýšenou protipožární ochranu, je možné využít i kovových 
kabelových řetězů. Na obrázku 

Obr. 50) Kovová verze kabelových řetězů pro náročnější aplikace 

Ovšem existuje i možnost, kde jsou chráněny i jednotlivé kabely. Je to sice účinnější 
varianta, ale také se jedná o trochu složitější záležitost, která 
potřeby rychlé výměny ka
51 vlevo. 

Obr. 51) Další možnosti ochrany kabelů pro náročné aplikace 

Na pohybující se zařízení je někdy obtížnější dovézt energetické zdroje. Proto se v
uplatňují tzv. pohyblivé kabelové žlaby neboli kabelové řetězy, ve kterých se příslušné 
energie vedou ve formě kabelů a hadic. Těchto kabelových řetězů existuje více 
Nejznámější je obdélníkový, který je složen z jednotlivých segmentů, které se mohou 
vzájemně naklápět vždy v jednom směru osy otáčení. Pohybem zařízení se pak pohybuje část 
řetězu rychlostí zařízení a postupně se odvaluje podle směru pohybu. Pří
zástupce plastového kabelového řetězu od firmy Tsubaki je možné vidět na obrázku 

takového žlabu se musí vejít silový elektrický kabel a různé řídící a signalizační spoje. 
možné jím vést pneumatické a hydraulické hadice. 

Klasické kabelové řetězy od firmy Tsubaki KabelSchlepp 

horšími podmínkami, například když se v pracovním prostoru vyskytují 
na zvýšenou protipožární ochranu, je možné využít i kovových 

kabelových řetězů. Na obrázku 50 je vidět kovová varianta, která chrání celý prostor žlabu. 

Kovová verze kabelových řetězů pro náročnější aplikace 

Ovšem existuje i možnost, kde jsou chráněny i jednotlivé kabely. Je to sice účinnější 
varianta, ale také se jedná o trochu složitější záležitost, která je náročnější na čas v

kabeláže. Pro lepší představu je tato varianta vyobrazena na obrázku 

Další možnosti ochrany kabelů pro náročné aplikace 
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Na pohybující se zařízení je někdy obtížnější dovézt energetické zdroje. Proto se v praxi 
uplatňují tzv. pohyblivé kabelové žlaby neboli kabelové řetězy, ve kterých se příslušné 
energie vedou ve formě kabelů a hadic. Těchto kabelových řetězů existuje více provedení. 

jednotlivých segmentů, které se mohou 
jednom směru osy otáčení. Pohybem zařízení se pak pohybuje část 

řetězu rychlostí zařízení a postupně se odvaluje podle směru pohybu. Příklad typického 
zástupce plastového kabelového řetězu od firmy Tsubaki je možné vidět na obrázku 49. 

takového žlabu se musí vejít silový elektrický kabel a různé řídící a signalizační spoje. 

 

Klasické kabelové řetězy od firmy Tsubaki KabelSchlepp [37] 

pracovním prostoru vyskytují 
na zvýšenou protipožární ochranu, je možné využít i kovových 

varianta, která chrání celý prostor žlabu.  

 

Kovová verze kabelových řetězů pro náročnější aplikace [38] 

Ovšem existuje i možnost, kde jsou chráněny i jednotlivé kabely. Je to sice účinnější 
náročnější na čas v případě 

. Pro lepší představu je tato varianta vyobrazena na obrázku 

 

Další možnosti ochrany kabelů pro náročné aplikace [38] [39] 
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Další možností je využití různých krytování. Ať už se jedná o krytování samotných 
řetězů, jak je vidět na obrázku 51 vpravo, nebo celokrytovacích sestav, které mohou 
zakrytovat celou vnitřní část loží včetně kolejnic lineárního vedení a ozubeného hřebenu. 

Z hlediska uspořádání existuje i varianta, kdy kabelový řetěz leží na boční straně. 
Ačkoliv se tímto může snížit namáhání jednotlivých článků od nesoucí hmotnosti kabelů, 
zvláště pak na dlouhých drahách, je třeba více dbát na uložení kabelového řetězu pomocí 
pomocného žlabu nebo v některých případech použít napínacího zařízení. Tuto metodu 
je možné pozorovat na obrázcích s číslem 52.  

  

Obr. 52) Ležaté provedení kabelového řetězu s navíjením od společnosti Igus [39] 

Pokud je problém se zástavbovým prostorem, tedy pokud by nebylo možné klasický 
kabelový řetěz do prostoru loží vměstnat a nebylo by ani vhodné mít kabeláž vedle loží, 
existuje ještě mnohem menší varianta, která pracuje s navíjením kabelového řetězu na buben. 
Samozřejmě takové řešení je o poznání složitější a jde tedy možná trochu v protichůdném 
směru míry spolehlivosti, ale je dobré vědět, že takové řešení existuje. Navzdory problémům 
s řízením navíjení řetězu na buben, má tato varianta výhodu až několikanásobně menšího 
zástavbového prostoru. Jak by mohl vypadat takový buben pro navíjení kabelového řetězu 
lze vidět na obrázku 53.  

 

Obr. 53) Kabelový řetěz navíjený na buben od společnosti Igus [39] 

Omezující může být pro některé aplikace délka kabelového řetězu, protože 
se v současné době vyrábí pouze do 35 m. Další nevýhodou může být horší chladnutí 
výkonových kabelů kvůli navití na bubnu.  



 

Pro pokrytí celé škály možností by se dalo uvést i řešen
že by si zařízení vezlo s
Komunikace se zařízením by se prováděla dálkově a zařízení by se dobíjelo postupně 
v různých výchozích pozicích. Toto řešení je však již velice specifické v
a pro naši aplikaci se až tak příliš nehodí. 

2.11 VUT aplikace výrobní buňky

V souvislosti s touto prací je nutné zmínit i aplikaci dopravního zařízení robotu na FSI v
na ústavu Výrobních strojů, systémů a robotiky na hale v
lety podařilo sestavit výrobní buňku. Ta
SPM 16 CNC a vertikální 3osé obráběcí centrum MCV 754 Quick od společnosti Kovosvit 
MAS sídlící v Sezimově Ústí. Dále pak průmyslový robot ABB IRB 4400/60 a pohybové 
zařízení, na kterém je robot usazen a díky kte
v délce 6 m. Mimo jiné se zde nachází ještě některé přípravné stanice a zásobník 
s vyměnitelnými efektory. Celý prostor buňky je zabezpečen různými způsoby. Většinu 
ochrany tvoří pevný plot s
je pak nahrazena optickými závorami, které okamžitě zastavují pohyb robotu po vniknutí 
cizího tělesa do buňky. Celkový pohled na současné rozložení buňky je vidět na obrázku 
[3] 

Obr. 54) Výrobní buňka na ústavu Výrobních strojů, 

V průběhu let se jednotlivá stanoviště a jejich rozestavení měnila a obměňovala podle 
potřeby. Zajímavostí může bý
nainstalováno obráběcí centrum MCV 754 Quick
PORThOS od firmy TOS Lipník. V
výroba a montáž jednoduché 
v kooperaci s dopravním autonomním robotickým vozíkem VUTBOT

Samotné dopravní zařízení pod robot
částí z větší části zakrytována. Dopravní zařízení však působí jakožto jednostranné zařízení, 
protože uložení kolejnic li

Pro pokrytí celé škály možností by se dalo uvést i řešení, které by spočívalo v
by si zařízení vezlo s sebou napájecí baterie, které by suploval

Komunikace se zařízením by se prováděla dálkově a zařízení by se dobíjelo postupně 
různých výchozích pozicích. Toto řešení je však již velice specifické v

tak příliš nehodí.  

VUT aplikace výrobní buňky 

touto prací je nutné zmínit i aplikaci dopravního zařízení robotu na FSI v
na ústavu Výrobních strojů, systémů a robotiky na hale v budově C1, kde se již před několika 
lety podařilo sestavit výrobní buňku. Tato buňka obsahuje číslicově řízený soustruh 

CNC a vertikální 3osé obráběcí centrum MCV 754 Quick od společnosti Kovosvit 
MAS sídlící v Sezimově Ústí. Dále pak průmyslový robot ABB IRB 4400/60 a pohybové 
zařízení, na kterém je robot usazen a díky kterému je mu umožněn li

m. Mimo jiné se zde nachází ještě některé přípravné stanice a zásobník 
vyměnitelnými efektory. Celý prostor buňky je zabezpečen různými způsoby. Většinu 

ochrany tvoří pevný plot s dveřmi, které mají bezpečnostní zámky. Část hrazení 
nahrazena optickými závorami, které okamžitě zastavují pohyb robotu po vniknutí 

cizího tělesa do buňky. Celkový pohled na současné rozložení buňky je vidět na obrázku 

Výrobní buňka na ústavu Výrobních strojů, systémů a robotiky na FSI VUT 
v Brně 

průběhu let se jednotlivá stanoviště a jejich rozestavení měnila a obměňovala podle 
potřeby. Zajímavostí může být, že tato buňka má jistou historii. Před tím, než zde bylo 
nainstalováno obráběcí centrum MCV 754 Quick, nacházela se zde číslicově řízená frézka 
PORThOS od firmy TOS Lipník. V té době byla v této pružné výrobní buňce 
výroba a montáž jednoduché převodovky. Za zmínku stojí i fakt, že tato buňka byla 

dopravním autonomním robotickým vozíkem VUTBOT-

Samotné dopravní zařízení pod robota má úhledný vzhled, kde je většina funkčních 
větší části zakrytována. Dopravní zařízení však působí jakožto jednostranné zařízení, 

protože uložení kolejnic lineárního vedení není symetrické. Kabelový řetěz je také volně 
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í, které by spočívalo v tom, 
e, které by suplovaly napájecí zdroj. 

Komunikace se zařízením by se prováděla dálkově a zařízení by se dobíjelo postupně 
různých výchozích pozicích. Toto řešení je však již velice specifické v možném použití 

touto prací je nutné zmínit i aplikaci dopravního zařízení robotu na FSI v Brně 
budově C1, kde se již před několika 

íslicově řízený soustruh 
CNC a vertikální 3osé obráběcí centrum MCV 754 Quick od společnosti Kovosvit 

MAS sídlící v Sezimově Ústí. Dále pak průmyslový robot ABB IRB 4400/60 a pohybové 
rému je mu umožněn lineární pohyb po buňce 

m. Mimo jiné se zde nachází ještě některé přípravné stanice a zásobník 
vyměnitelnými efektory. Celý prostor buňky je zabezpečen různými způsoby. Většinu 

stní zámky. Část hrazení 
nahrazena optickými závorami, které okamžitě zastavují pohyb robotu po vniknutí 

cizího tělesa do buňky. Celkový pohled na současné rozložení buňky je vidět na obrázku 54. 

 

systémů a robotiky na FSI VUT 

průběhu let se jednotlivá stanoviště a jejich rozestavení měnila a obměňovala podle 
t, že tato buňka má jistou historii. Před tím, než zde bylo 

zde číslicově řízená frézka 
této pružné výrobní buňce testována 

převodovky. Za zmínku stojí i fakt, že tato buňka byla 
-2. [3] 

má úhledný vzhled, kde je většina funkčních 
větší části zakrytována. Dopravní zařízení však působí jakožto jednostranné zařízení, 

abelový řetěz je také volně 
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přístupný z jedné strany. Z hlediska uložení kolejnic i směru krytování lze usoudit, že jde 
o dopravní zařízení vhodné pro jednostranné aplikace se zvýšenou možností znečištění z této 
strany. Jde tedy o vhodnou koncepci zařízení pro svařovací roboty. Tomu může napovídat 
i centrálně řízený mazací systém se zásobníky maziva na samotné pohyblivé části dopravního 
zařízení. Na obrázku 55 se nachází detailnější pohled na pohyblivou část dopravního zařízení, 
kde lze vidět kromě jednostranně orientovaného krytování ještě i samotné zásobníky 
a rozvody maziva. 

 

Obr. 55) Detailnější pohled na desku manipulačního zařízení a centrální rozvod maziva 



 

3 ANALÝZA PROBLÉMU A C

3.1 Základní zadání 

Je třeba zkonstruovat zařízení pro dopravu obrobků
uspořádaných pružných výrobních systémech. Konkrétně je tedy třeba osadit robota nebo jiný 
nosič palet další pohybovou osou, která bude celý syst
ve výrobní buňce. 

3.2 Rozšířené zadání 

Bude užito dopravního zařízení, které bude umístěno na podlaze ve výrobní buňce. Je třeba 
dbát na dostatečnou spolehlivost systému. Je také požadován dostatečný přístup ke stroji 
v případě manuální obsluhy stroje

 

 Hmotnosti obrobků: od 20 do 
 Krytování funkčních částí 
 Délka výrobního systému: od 3 do 50 m
 Obsluha dvou řad strojů 
 Dostatečná přesnost pro založení polotovaru do stroje

 

Z vybraných variant pohonů byl nakonec vybrán ozubený hřeben a pastorek, díky 
dostatečným vlastnostem a příznivě ceně. Tato varianta zabezpečuje spolehlivý chod 
s dostatečnou přesností i dostatečným výběrem možných dodavatelů
by měla být ideálně ve svislé poloze tak, aby se v
aby vlivem gravitace samovolně vypadly. 

3.3 Výběr robotu pro konkrétní zadání

Vzhledem k nejvíce uživatelsky přívětivému online konfigurátoru i 
byl jako referenční robot pro tuto diplomovou práci vybrán průmyslový robot od společnosti 
Kuka. Výběr spočíval především v
Hmotnost obrobku byla volena dle zadání 100 kg a dosah dostatečný na to, aby bylo 
dopravním zařízením a samotným strojem místo pro případné projití obsluhy. Nakonec byl 
zvolen průmyslový robot KR 120 R2500, který je možno vidět na obrázk
vizualizacích konceptů či konečném 
název napovídá, jde o robot s
navíc je počítáno pro efektor. Další rozměry je 

 

ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Je třeba zkonstruovat zařízení pro dopravu obrobků, případě palet s obrobky, v lineárně 
ch pružných výrobních systémech. Konkrétně je tedy třeba osadit robota nebo jiný 

nosič palet další pohybovou osou, která bude celý systém dopravovat na různá místa 

 

dopravního zařízení, které bude umístěno na podlaze ve výrobní buňce. Je třeba 
dbát na dostatečnou spolehlivost systému. Je také požadován dostatečný přístup ke stroji 

případě manuální obsluhy stroje, popřípadě jeho servisu. 

Hmotnosti obrobků: od 20 do 100 kg. 
Krytování funkčních částí – ozubený hřeben, dráhy lineárního vedení
Délka výrobního systému: od 3 do 50 m. 
Obsluha dvou řad strojů – tedy strojů po obou stranách dopravního zařízení
Dostatečná přesnost pro založení polotovaru do stroje. 

vybraných variant pohonů byl nakonec vybrán ozubený hřeben a pastorek, díky 
dostatečným vlastnostem a příznivě ceně. Tato varianta zabezpečuje spolehlivý chod 

dostatečnou přesností i dostatečným výběrem možných dodavatelů
ýt ideálně ve svislé poloze tak, aby se v ozubení nedrželo příliš nečistot, případně

vlivem gravitace samovolně vypadly.  

Výběr robotu pro konkrétní zadání 

nejvíce uživatelsky přívětivému online konfigurátoru i věhlasně
ko referenční robot pro tuto diplomovou práci vybrán průmyslový robot od společnosti 

Kuka. Výběr spočíval především v zadání dvou hodnot - hmotnosti obrobku a dosahu robotu. 
Hmotnost obrobku byla volena dle zadání 100 kg a dosah dostatečný na to, aby bylo 
dopravním zařízením a samotným strojem místo pro případné projití obsluhy. Nakonec byl 
zvolen průmyslový robot KR 120 R2500, který je možno vidět na obrázk
vizualizacích konceptů či konečném konstrukčním řešení v následujících kapit
název napovídá, jde o robot s maximálním dosahem 2500 mm a nosností 120 kg. 
navíc je počítáno pro efektor. Další rozměry je pak možné vidět na obrázku 2 a 3.
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případě palet s obrobky, v lineárně 
ch pružných výrobních systémech. Konkrétně je tedy třeba osadit robota nebo jiný 

ém dopravovat na různá místa 

dopravního zařízení, které bude umístěno na podlaze ve výrobní buňce. Je třeba 
dbát na dostatečnou spolehlivost systému. Je také požadován dostatečný přístup ke stroji 

ozubený hřeben, dráhy lineárního vedení. 

tedy strojů po obou stranách dopravního zařízení. 

vybraných variant pohonů byl nakonec vybrán ozubený hřeben a pastorek, díky jeho 
dostatečným vlastnostem a příznivě ceně. Tato varianta zabezpečuje spolehlivý chod 

dostatečnou přesností i dostatečným výběrem možných dodavatelů. Montáž hřebenu 
ozubení nedrželo příliš nečistot, případně 

věhlasně známé kvalitě, 
ko referenční robot pro tuto diplomovou práci vybrán průmyslový robot od společnosti 

hmotnosti obrobku a dosahu robotu. 
Hmotnost obrobku byla volena dle zadání 100 kg a dosah dostatečný na to, aby bylo mezi 
dopravním zařízením a samotným strojem místo pro případné projití obsluhy. Nakonec byl 
zvolen průmyslový robot KR 120 R2500, který je možno vidět na obrázkách v následujících 

následujících kapitolách. Jak již 
mm a nosností 120 kg. Těch 20 kg 

možné vidět na obrázku 2 a 3. 



 

4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ

Na základě rozšířeného zadání
které by měly splňovat většinu z
detekovány různé výhody a nevýhody, ať už po konstrukční stránce nebo po funkční stránce. 
Tyto výhody a nevýhody jsou rozebrány pro každý koncept zvlášť v
podotknout, že pro různé 
koncepty nějakým způsobem vyobrazeny, je možné je různými způsoby kombinovat. 
Ve všech konceptech je pak dále uvažováno, že jde o svarky. Pro
přímo uvažováno, kvůli nízké

4.1 Varianta č. 1 

První varianta je celkově vyobrazena na obrázku 
pohled na uložení polohovací 
kolejnice umístěny z boku loží. Tyto vozíky jsou připevněny k
být deska zahnuta přes okraj loží. Tato varianta desky však muže být 
tuhá a bylo by zapotřebí ji
většímu rozšíření přes okraj lož
hřeben umístěn tak, aby případné nečistoty z
další problémy v ozubení. V
nejen hřeben, ale i samotné kolejnice lineárního vedení od nečistot či jisker padajících 
ze shora.  

Lože je zde zjednodušeno tak, že se skládá jakožto svarek z
silnostěnných plechů. Úkos na spojení hlavních plechů loží představuje vyztužovací žebra. 
Díky tvaru loží je možné uvnitř bez problému vést i kabelový řetěz. Pro některé aplikace 
ovšem nemusí být vhodné umístění kolejnic lineárního vedení na venkovních stranách 
zařízení, ať už kvůli možnému znečištění nebo koliz

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Na základě rozšířeného zadání a důkladně provedené rešerše bylo navrženo několik konceptů, 
splňovat většinu z požadovaných vlastností. Při návrhu těchto konceptů byly 

detekovány různé výhody a nevýhody, ať už po konstrukční stránce nebo po funkční stránce. 
nevýhody jsou rozebrány pro každý koncept zvlášť v

 typy využití mohou být výhody a nevýhody rozdílné.
koncepty nějakým způsobem vyobrazeny, je možné je různými způsoby kombinovat. 

h je pak dále uvažováno, že jde o svarky. Pro konstrukci s odlitky
nízké rentabilitě při malosériové výrobě. 

První varianta je celkově vyobrazena na obrázku 56 vlevo a vpravo se nachází detailnější 
polohovací desky. Jako uložení je zde využito valivého vedení, kde 

boku loží. Tyto vozíky jsou připevněny k pohyb
být deska zahnuta přes okraj loží. Tato varianta desky však muže být 
tuhá a bylo by zapotřebí ji ještě nějakým způsobem vyztužit. To by mohlo vést k
většímu rozšíření přes okraj lože, což není příliš žádané. U všech variant byl vždy

, aby případné nečistoty z hřebenu samovolně vypadly a 
ozubení. V této variantě je navíc použito ochranného plechu, který chrání 

nejen hřeben, ale i samotné kolejnice lineárního vedení od nečistot či jisker padajících 

Obr. 56) Koncept – Varianta 1 

jednodušeno tak, že se skládá jakožto svarek z
silnostěnných plechů. Úkos na spojení hlavních plechů loží představuje vyztužovací žebra. 

je možné uvnitř bez problému vést i kabelový řetěz. Pro některé aplikace 
vhodné umístění kolejnic lineárního vedení na venkovních stranách 

zařízení, ať už kvůli možnému znečištění nebo kolizím s jinými manipulačními zařízeními 
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a důkladně provedené rešerše bylo navrženo několik konceptů, 
požadovaných vlastností. Při návrhu těchto konceptů byly 

detekovány různé výhody a nevýhody, ať už po konstrukční stránce nebo po funkční stránce. 
nevýhody jsou rozebrány pro každý koncept zvlášť v následujícím. Nutno 

typy využití mohou být výhody a nevýhody rozdílné. Ačkoliv jsou 
koncepty nějakým způsobem vyobrazeny, je možné je různými způsoby kombinovat. 

konstrukci s odlitky nebylo 

vlevo a vpravo se nachází detailnější 
valivého vedení, kde jsou 

pohybové desce tak, že musí 
být deska zahnuta přes okraj loží. Tato varianta desky však muže být na první pohled méně 

by mohlo vést k jejímu 
, což není příliš žádané. U všech variant byl vždy ozubený 

hřebenu samovolně vypadly a nezpůsobovaly 
této variantě je navíc použito ochranného plechu, který chrání 

nejen hřeben, ale i samotné kolejnice lineárního vedení od nečistot či jisker padajících 

 

jednodušeno tak, že se skládá jakožto svarek z jednotlivých 
silnostěnných plechů. Úkos na spojení hlavních plechů loží představuje vyztužovací žebra. 

je možné uvnitř bez problému vést i kabelový řetěz. Pro některé aplikace 
vhodné umístění kolejnic lineárního vedení na venkovních stranách 

jinými manipulačními zařízeními 
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a obsluhou. Černý pás uprostřed loží představuje kabelový řetěz o dostatečných rozměrech 
400 x 130 mm. 

Ve všech variantách se zatím počítalo s motorem a kuželovou převodovkou, jak lze 
vidět na obrázcích. Motor i s převodovkou jsou pak umístěny na desce vedle robotu. Avšak 
možné bude použití samotného motoru bez převodovky. Tak či tak je v tomto případě dobře 
využít relativně blízkého uložení hřebenu od desky a pastorek tak umístit přímo na motor 
či převodovku.  

4.2 Varianta č. 2 

Další varianta, jež je zobrazena na obrázku 57, kde se vlevo nachází celkový pohled 
na sestavu a vpravo je detailnější pohled, je z hlediska loží podobná předchozí variantě. 
Avšak rozdílné je především uložení kolejnic lineárního vedení. Tentokrát je umístěno 
z vnitřní strany loží, čímž je více chráněno od okolních nepříznivých podmínek a snižuje 
se tím možnost předčasného opotřebení. Nikdy není vyloučeno, že servisní technik nebo jiný 
operátor při své činnosti omylem nepoškodí funkční plochy kolejnic, například při manipulaci 
s vysokozdvižným vozíkem. Proto umístění uvnitř loží výrazně omezuje riziko takového 
poškození.  

 

Obr. 57) Koncept – Varianta 2 

Samozřejmě to stejné platí i pro ozubený hřeben, který se však již nevejde přímo 
na bok loží bez toho, aby se lože zvýšily. Proto byl v této variantě na spodní díl loží přidán 
ještě uchycovací plech, na který se hřeben připevní. Otázkou ovšem zůstává, jak vysoký tento 
pomocný plech dělat. Pokud by byl vyšší, zvýšily by se náklady na tuhost držení ozubeného 
hřebene, kterou by pak bylo nutné dohánět různými žebry. Druhá možnost je udělat tento 
plech nižší a naopak prodloužit hřídel jdoucí od převodovky k pastorku. Bylo by ovšem nutné 
zajistit dostatečnou tuhost takového uložení, což by znamenalo vytvoření další komponenty 
s ložisky, která by hřídel vedoucí k pastorku zpevnila.  

Opět je třeba vyzdvihnout i možnost krytí, jak kolejnic lineárního vedení, 
tak i ozubeného hřebenu pomocí krycích plechů, které mohou alespoň částečně krýt funkční 
plochy proti spadu třísek, jisker a jiných nepříznivých nečistot. V této variantě je funkce 



 

krycích plechů ještě o něco zvýšena díky
je počítáno spíše s pracovní plochou vedle loží, než aby robot vykonával něco nad sebou.

Další zajímavý poznatek při pohledu na tuto variantu může být například tvar 
polohovací desky samotného vozíku a to konkrétně, že je ji možné díky tvaru lé
využitím jednoduchých žeber
k sobě, což je samo o sobě považováno za tužší uložení než v

4.3 Varianta č. 3 

Na následujícím obrázku 58
využito hutního polotovaru tvaru U místo bočních plechů. Díky tomu je možné uložit 
kolejnice na vrchní stranu loží a zjednodušit tak polohovací desku vozíku na ten 
nejjednodušší polotovar. Zároveň je možné bez větších pro
ozubený hřeben. Samotný polotovar tvaru U je vyztužen
na několika místech plynule přejít v
namodelován plech, též by bylo možné místo plechu použ
jako například několika jeklů přivařený

Ačkoliv je nyní polohovací deska o poznání jednodušší, uložení kolejnic na vrchní 
straně loží může být problematické kvůli tomu, že není z
tedy vystaveno všem okolním vlivům od třísek, řezné kapaliny, jisker až po jiné možné 
znečištění. Navzdory tomu je nutné podotknout, že uložení lineárního vedení tvaru do „O“ 
mají své funkční plochy pouze na boku kolejnic, pro
chráněny. Jak ukazuje obrázek 
ze shora dolů obtížné se na funkčních plochách udržet. 

krycích plechů ještě o něco zvýšena díky jejich poloze uvnitř loží. Ve větš
pracovní plochou vedle loží, než aby robot vykonával něco nad sebou.

Další zajímavý poznatek při pohledu na tuto variantu může být například tvar 
polohovací desky samotného vozíku a to konkrétně, že je ji možné díky tvaru lé
využitím jednoduchých žeber. Samotné připojení kolmých plechů k hlavnímu plechu je blíže 

sobě, což je samo o sobě považováno za tužší uložení než v předchozím případě.

58 je vyobrazena další varianta a její detail. 
využito hutního polotovaru tvaru U místo bočních plechů. Díky tomu je možné uložit 
kolejnice na vrchní stranu loží a zjednodušit tak polohovací desku vozíku na ten 
nejjednodušší polotovar. Zároveň je možné bez větších problémů na bok stěny připevnit 
ozubený hřeben. Samotný polotovar tvaru U je vyztužen několika žebry, které mohou 

několika místech plynule přejít v nožky. Ačkoliv je na spodní straně loží na obrázku 
namodelován plech, též by bylo možné místo plechu použít některého hutního polotovaru

několika jeklů přivařených k U profilům.  

Obr. 58) Koncept – Varianta 3 

Ačkoliv je nyní polohovací deska o poznání jednodušší, uložení kolejnic na vrchní 
straně loží může být problematické kvůli tomu, že není z žádné strany chráněno a muže být 
tedy vystaveno všem okolním vlivům od třísek, řezné kapaliny, jisker až po jiné možné 
znečištění. Navzdory tomu je nutné podotknout, že uložení lineárního vedení tvaru do „O“ 
mají své funkční plochy pouze na boku kolejnic, proto lze říci, že jsou alespoň částečně 
chráněny. Jak ukazuje obrázek 59 kvůli uložení funkčních ploch je pro nečistoty padající 

shora dolů obtížné se na funkčních plochách udržet.  

 

55 

itř loží. Ve většině případů 
pracovní plochou vedle loží, než aby robot vykonával něco nad sebou. 

Další zajímavý poznatek při pohledu na tuto variantu může být například tvar 
polohovací desky samotného vozíku a to konkrétně, že je ji možné díky tvaru lépe zpevnit 

hlavnímu plechu je blíže 
předchozím případě. 

í detail. V této variantě již bylo 
využito hutního polotovaru tvaru U místo bočních plechů. Díky tomu je možné uložit 
kolejnice na vrchní stranu loží a zjednodušit tak polohovací desku vozíku na ten 

blémů na bok stěny připevnit 
několika žebry, které mohou 

nožky. Ačkoliv je na spodní straně loží na obrázku 58 
ít některého hutního polotovaru, 

 

Ačkoliv je nyní polohovací deska o poznání jednodušší, uložení kolejnic na vrchní 
né strany chráněno a muže být 

tedy vystaveno všem okolním vlivům od třísek, řezné kapaliny, jisker až po jiné možné 
znečištění. Navzdory tomu je nutné podotknout, že uložení lineárního vedení tvaru do „O“ 

to lze říci, že jsou alespoň částečně 
ch je pro nečistoty padající 
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Obr. 59) Nečistoty padající na kolejnice lineárního vedení s uložením do „O“ 

Funkční plochy uložení kolejnic lineárního vedení do tvaru „O“ jsou na obrázku 
vyznačeny modrou barvou. Zbylé nečistoty, které se na plochách kolejnice udržely, jsou 
setřeny stíracím těsněním předsazeným před samotné valivé hnízdo.  

U této varianty je dále na zvážení, zda také nebude potřeba nějakého mezikusu mezi 
pastorek a převodovku, kvůli vyšší vzdálenosti pastorku od převodovky. Opět by se jednalo 
o uložení prodloužené hřídele s pastorkem. 

Je nutné podotknout, že v této variantě je kvůli poloze uložení kolejnic vyloučeno 
použití válcových rolen místo kuličkových nebo válečkových valivých hnízd. 

4.4 Varianta č. 4 

Variantu s číslem 4 je možné pozorovat na obrázku 60. Jde o koncept velice podobný variantě 
číslo 1, avšak zde je místo valivých hnízd užito právě rolen. To se projevilo především 
v rozměrech součástí, která tato valivá hnízda zastupují. Díky rozměru těchto součástí je 
součásti možné připevnit k desce na boku, čímž je opět možné použít výrazně jednodušší tvar 
polohovací desky vozíku.  Ačkoliv je kolejnice pro válcové rolny poněkud méně náchylná 
vůči různým nečistotám díky většímu poloměru valivých elementů, je tak možné kolejnice 
přesunout do vnitřního prostoru loží, aby byly o trochu lépe chráněny. Co již ovšem při této 
variantě nelze provést je montáž krycího plechu nad kolejnice. Je tedy nutné se spoléhat 
pouze na stírací manžety a na vyšší odolnost rolen vůči poškození kolejnic. 

 

Obr. 60) Koncept – Varianta 4 



 

Uložení samotného ozubeného hřebenu má více možností
na obrázku 60. Podle toho
a deskou, lze hřeben umístit buď 
hnízda s rolnami podložit plechem, aby se docílilo 
Tím by se docílilo toho, že by pastorek mohl být přímo na hřídeli převodovky či motoru bez 
pomocného uložení. Z hlediska montáže
hřebenem přímo naproti sobě. Další možností je uložení h
jak je tomu v případě varianty č. 2.

4.5 Varianta č. 5 

Poslední variantu je možné vidět na obrázku 
variantě č. 2. Jeden zásadní rozdíl spočívá v
vedení s ozubeným hřebenem. Tuto součást lze nalézt v
Jde o kolejnici lineárního vedení, kde 
Lineární valivé hnízdo je rozšířeno o uložení h
pak bude patřit do skupiny nakupovaných dílů od společnosti Leantechnik. Toto zajímavé 
řešení dosti zjednoduší konstrukci loží, na kterých pak bude muset být o jednu opracovanou 
plochu méně. Uvedené řešení je však omezené na použití uložení lineárního vedení ve tvaru 
do „O“. Kromě toho zde 
z hlavních ploch potřebná pro správné fungování rolnového uložení je již obsazena ozubeným 
hřebenem. 

Přesto varianta č. 5
připouští existenci ochranných plechů, které mo
nečistot. Umožňuje dostatečn
žeber. V neposlední řadě nabízí jednoduché a pevné uložení pastorku na hřeben
čímž způsobí, že na převodovku či motor nepřec
ale pouze krouticí moment. Nevýhodou pak může být o trochu složitější konstrukce 
polohovací desky. Ovšem 
poskládat až několik, bude lepší, když b

Uložení samotného ozubeného hřebenu má více možností
. Podle toho, jaký rozměr budou mít rolny a jak velké místo bude mezi kolejnicí 

a deskou, lze hřeben umístit buď nad, nebo pod kolejnici z druhé strany. Popřípadě lze valivá 
rolnami podložit plechem, aby se docílilo umístění ozubeného

Tím by se docílilo toho, že by pastorek mohl být přímo na hřídeli převodovky či motoru bez 
hlediska montáže není možné, aby byla kolejnice 

přímo naproti sobě. Další možností je uložení hřebenu na spodní část loží
případě varianty č. 2. 

Poslední variantu je možné vidět na obrázku 61. Jde o způsob, kter
variantě č. 2. Jeden zásadní rozdíl spočívá v tom, že je zde použita kombinace lineárního 

ozubeným hřebenem. Tuto součást lze nalézt v kapitole 2.4.3
Jde o kolejnici lineárního vedení, kde je na jeho vrchní straně je doobroben ozubený hřeben. 
Lineární valivé hnízdo je rozšířeno o uložení hřídele s pastorkem. Pastorek i
pak bude patřit do skupiny nakupovaných dílů od společnosti Leantechnik. Toto zajímavé 

zjednoduší konstrukci loží, na kterých pak bude muset být o jednu opracovanou 
řešení je však omezené na použití uložení lineárního vedení ve tvaru 

 nepřichází v úvahu použití válcových rolen,
otřebná pro správné fungování rolnového uložení je již obsazena ozubeným 

Obr. 61) Koncept – Varianta 5 

č. 5 kombinuje různé výhody z předchozích koncepcí. Například stále 
připouští existenci ochranných plechů, které mohou kolejnice částečně chránit proti spadu 
nečistot. Umožňuje dostatečně pevnou polohovací desku díky možnosti použití 

neposlední řadě nabízí jednoduché a pevné uložení pastorku na hřeben
převodovku či motor nepřecházejí žádná radiální ani axiální zatížení, 

pouze krouticí moment. Nevýhodou pak může být o trochu složitější konstrukce 
polohovací desky. Ovšem vzhledem k tomu, že deska je jen jedna a loží se

několik, bude lepší, když budou lože jednodušší na úkor toho, že polohovací 
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Uložení samotného ozubeného hřebenu má více možností, než je zobrazeno 
jaký rozměr budou mít rolny a jak velké místo bude mezi kolejnicí 

druhé strany. Popřípadě lze valivá 
ého hřebenu blíže k desce. 

Tím by se docílilo toho, že by pastorek mohl být přímo na hřídeli převodovky či motoru bez 
možné, aby byla kolejnice s ozubeným 

řebenu na spodní část loží, 

, který se nejvíce podobá 
tom, že je zde použita kombinace lineárního 

2.4.3 v rešeršní části práce. 
raně je doobroben ozubený hřeben. 

pastorkem. Pastorek i ozubený hřeben 
pak bude patřit do skupiny nakupovaných dílů od společnosti Leantechnik. Toto zajímavé 

zjednoduší konstrukci loží, na kterých pak bude muset být o jednu opracovanou 
řešení je však omezené na použití uložení lineárního vedení ve tvaru 

úvahu použití válcových rolen, kvůli tomu, že jedna 
otřebná pro správné fungování rolnového uložení je již obsazena ozubeným 

 

předchozích koncepcí. Například stále 
hou kolejnice částečně chránit proti spadu 

pevnou polohovací desku díky možnosti použití výstužných 
neposlední řadě nabízí jednoduché a pevné uložení pastorku na hřebenu, 

iální ani axiální zatížení, 
pouze krouticí moment. Nevýhodou pak může být o trochu složitější konstrukce 

jen jedna a loží se bude moct za sebe 
udou lože jednodušší na úkor toho, že polohovací 
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deska bude složitější. Další problém spočívá v tom, že kvůli vestavěnému pastorku 
do valivého vozíku se rozměry samotného vozíku výrazně zvětšily. Proto je nutné udělat 
kolmý plech desky odskočený pro dva rozměry vozíků, jak je tomu na obrázku 65, 
nebo udělat jeden plech, který bude dostatečně daleko, aby se tam zvětšený vozík vešel. 
Druhý menší vozík by bylo potřeba podložit kompenzačním členem. Tento jeden plech 
by se pak mohl vyztužit žebry z obou dvou stran, čímž by deska neztratila nic z její dosavadní 
tuhosti.  

4.6 Srovnání variant a výběr nejlepší varianty 

Pro výběr z variant bude využito následující tabulky 1, ve které se nachází požadavky 
na výběr konečné varianty. Použita budou výběrová kritéria, která se u variant nějakým 
způsobem liší a nesplňují je všechny. Každé kritérium bude hodnoceno body 0 až 3 
pro každou variantu a nakonec se body z tabulky sečtou. Hodnocení 3 bodů bude 
pro kritérium, které je ve variantě splněno nejlépe a 0 bodů dostane varianta, která kritérium 
příliš nevyhovuje. Poté se hodnoty pronásobí jejich váhou, která může nabívat hodnot 1 až 10 
(10 pro nejdůležitější), a sečtou se. 

Tab 1)  Výběrová tabulka a hodnocení konceptů 

Požadavek Váha       
(1-10) 

Číslo koncepce 

1 2 3 4 5 

Jednoduchost konstrukce polohovací desky 5 0 2 3 3 1 

Jednoduchost konstrukce loží 7 2 0 3 2 3 

Pohonný systém 6 3 1 2 2 3 

Odolnost vůči usazování nečistot na 
kolejnicích vedení 5 2 3 1 2 3 

Ochrana kolejnic vůči poškození neopatrnou 
manipulací v jejich blízkosti 5 1 3 0 0 3 

Možnost využití rolen místo valivých hnízd 3 2 1 0 3 0 

Součet bodů 53 49 53 60 74 
 

Tato tabulka je pouze shrnutím a číselným vyjádřením předchozích kapitol 
zabývajících se koncepty. Z tabulky lze vyčíst, že nejlépe, podle nastavených výběrových 
kritérií, dopadla varianta č. 5, která se tím pádem jeví jako nejvhodnější. Proto bude tato 
varianta rozpracována podrobněji v následujících kapitolách.  

 

 

  



 

5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

5.1 Vybraná varianta

Jako výsledná varianta z 
vyniká výhodami uvedenými
důraz na jednoduchost konstrukce a zároveň na snadnou výrobu. Proto je většina dílů
z hutních polotovarů a na jejich opracování postačuje dílna s
Například na celé sestavě není použit jedin

Obr. 62)

V celkovém pohledu na obrázku 
Celkovou délku je možné měnit skládáním těchto loží za 
50 metrů. Z teoretického hlediska konstrukce lze skládat i delší dráhy, ovšem omezení tkví 
v následných problémech s
problémy by se daly nějakým způsobem vyřešit, ale 
ještě delší dopravní dráhy
aplikace a využití.  

5.2 Lože 

Jednou z nejdůležitějších částí zařízení je nosná konstrukce. Jsou na ni kladeny velké nároky 
z hlediska přesnosti i tuhosti. 
se v projektu delších dopra
výsledné konstrukční řešení splňuje. 

Jednoduchost konstrukce 
stačí pouze pásová pila, svářečka a nějaký přípravek pro přesnější a rychlejší svaření. 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Vybraná varianta 

 vybraných konceptů byla vybrána varianta č. 5. Tato konstrukce 
uvedenými v předcházející kapitole. Při konkrétním návrhu

důraz na jednoduchost konstrukce a zároveň na snadnou výrobu. Proto je většina dílů
hutních polotovarů a na jejich opracování postačuje dílna s průměrnou vybaveností. 

Například na celé sestavě není použit jediný díl, jež by bylo třeba odlévat. 

Obr. 62) Celkový pohled na výslednou variantu

celkovém pohledu na obrázku 62 je nejkratší volená konstrukce o délce 3 metry. 
Celkovou délku je možné měnit skládáním těchto loží za sebe a to až do délky zhruba 

teoretického hlediska konstrukce lze skládat i delší dráhy, ovšem omezení tkví 
následných problémech s délkou kabeláže či s odměřovacím systémem. Samozřejmě

nějakým způsobem vyřešit, ale otázkou zůstává
ještě delší dopravní dráhy, než je zmiňovaných 50 m, a jestli se vůbec pro delší dráhy najde 

nejdůležitějších částí zařízení je nosná konstrukce. Jsou na ni kladeny velké nároky 
hlediska přesnosti i tuhosti. Lože musí být zároveň jednoduch

projektu delších dopravních dráh vyskytují i několikanásobně. Všechny tyto 
výsledné konstrukční řešení splňuje.  

konstrukce mimo jiné tkví i v tom, že k polotovaru
stačí pouze pásová pila, svářečka a nějaký přípravek pro přesnější a rychlejší svaření. 
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vybraných konceptů byla vybrána varianta č. 5. Tato konstrukce 
předcházející kapitole. Při konkrétním návrhu byl kladen 

důraz na jednoduchost konstrukce a zároveň na snadnou výrobu. Proto je většina dílů 
průměrnou vybaveností. 
vat.  

 

Celkový pohled na výslednou variantu 

konstrukce o délce 3 metry. 
sebe a to až do délky zhruba 

teoretického hlediska konstrukce lze skládat i delší dráhy, ovšem omezení tkví 
ovacím systémem. Samozřejmě, tyto 

otázkou zůstává, zdali má smysl dělat 
a jestli se vůbec pro delší dráhy najde 

nejdůležitějších částí zařízení je nosná konstrukce. Jsou na ni kladeny velké nároky 
ároveň jednoduché a levné, protože 

násobně. Všechny tyto vlastnosti 

polotovaru, tedy svarku loží, 
stačí pouze pásová pila, svářečka a nějaký přípravek pro přesnější a rychlejší svaření. 
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Následně lze polotovar vyžíhat pro zbavení se zbytkových pnutí a dále už lze přejít k obrobení 
na některém větším obráběcím stroji. Detailnější zobrazení loží lze najít na obrázku 63.  

 

Obr. 63) Obrobený polotovar loží 

Hlavní část loží tvoří dva nerovnoramenné L-profily 150x100x12, které jsou k sobě 
spojeny jekly o rozměrech 80x40x5 a tvoří tak rámovou konstrukci žebříkovitého tvaru. 
Na ni jsou poté přivařeny nožky, které se skládají z tlustého plechu a seříznutého U-profilu. 
Pro samotné uchycení k podlaze existuje více variant, které jsou shrnuty v kapitole 5.6. 
Po již zmíněné teplotní úpravě je možné polotovar obrobit. Nejdůležitější funkční plochy jsou 
ty, na které přijdou připevnit kolejnice lineárního vedení. Tyto dvě plochy musí mít vůči sobě 
toleranci rovnoběžnosti i přesnější hodnotu vzdálenosti, kvůli bezporuchovému chodu 
lineárních valivých vozíků a také kvůli návaznosti na další díl loží. Kvůli této návaznosti jsou 
zde obrobeny i plochy na koncích L-profilů z vnější strany, tak jak je tomu na obrázku 64 
vlevo.  

      

Obr. 64) Obrobení vnějších ploch na koncích L-profilů vlevo, Spojovací plechy loží 
vpravo 

Díky obrobení L-profilů je pak mnohem snazší dodržet při správné montáži 
požadovanou přesnost. Na tyto plochy jsou dále připevněny spojovací plechy, které je možno 
vidět na obrázku 64 vpravo. 



 

5.3 Polohovací deska 

Dalším velmi důležitým 
či případné jiné zařízení připevňovat. Tato součást je složen
o hlavní část desky a k tomu přišroubovanou vzpěru pro uchycení vozíků. Obě části je možné 
pozorovat na následujícím obrázku 

Důvodem, proč je deska rozdělena
zařízení. Na obrázku 65 lze
Na polohovací desce jsou díry podélné
Pro tento konkrétní případ 
od firmy Kuka, avšak pro použití jiného robotu či robotu od jiné firmy by bylo třeba díry 
předělat dle potřeby zákazníka, 
na desku nejprve připevnit nějaký podstavec a na něj teprve robota nebo jiné zařízení. 

Samotná konstrukce polohovací desky se skládá z
jsou k sobě přivařeny. Po následném tepelném zpracování jsou obrobeny některé funkční 
plochy. Zejména to jsou plochy pod valivá hnízda, dále pak 
a plochy, kde k sobě lícují oba polotovary. Nakonec

5.4 Umístění kabelového řetězu

Další důležitou částí pro provoz celého zařízení je 
K tomu jsou u těchto zařízení většinou využity kabelové řetězy. Celkový návrh zařízení byl 
už od počátku tvořen jakožto symetrické zařízení s
zařízení. Výhodou je, že pak nep
stále dostatečný prostor pro manipulaci kolem výrobních strojů. 

Jak je možné vidět na následujícím obrázku 
místa. Pro delší dráhy jsou

 

 komponentem je polohovací deska, na kterou se bude robot 
připevňovat. Tato součást je složena ze dvou svarků, přičemž jde 

tomu přišroubovanou vzpěru pro uchycení vozíků. Obě části je možné 
pozorovat na následujícím obrázku 65. 

Obr. 65) Oba svarky polohovací desky 

, proč je deska rozdělena na právě tyto dvě části, je snazší smontovatelnost
lze vidět díry pro šrouby ke spojení T-svarku s

Na polohovací desce jsou díry podélné, aby bylo možné při montáži 
tní případ pak byly vyvrtány otvory pro uchycení konkrétního robotu 

firmy Kuka, avšak pro použití jiného robotu či robotu od jiné firmy by bylo třeba díry 
předělat dle potřeby zákazníka, případně lze ještě použít nějaký mezikus

nejprve připevnit nějaký podstavec a na něj teprve robota nebo jiné zařízení. 

Samotná konstrukce polohovací desky se skládá z různě tlustých plechů a žeber, které 
sobě přivařeny. Po následném tepelném zpracování jsou obrobeny některé funkční 
. Zejména to jsou plochy pod valivá hnízda, dále pak funkční plochy pod motor 

sobě lícují oba polotovary. Nakonec přijde vyvrtání všech zbývajících otvorů. 

Umístění kabelového řetězu 

Další důležitou částí pro provoz celého zařízení je přívod různých energií a řídicích signálů. 
tomu jsou u těchto zařízení většinou využity kabelové řetězy. Celkový návrh zařízení byl 
od počátku tvořen jakožto symetrické zařízení s  kabelovým řetězem 

zařízení. Výhodou je, že pak nepřekáží po bocích zařízení a je tak docílen v
stále dostatečný prostor pro manipulaci kolem výrobních strojů.  

Jak je možné vidět na následujícím obrázku 66 vlevo, pro řetěz je pod deskou dostatek 
jsou z vnitřních stran polohovací desky připevněny rovnací plechy
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na kterou se bude robot 
a ze dvou svarků, přičemž jde 

tomu přišroubovanou vzpěru pro uchycení vozíků. Obě části je možné 

 

snazší smontovatelnost celého 
svarku s polohovací deskou. 

 T-svarek lépe připojit. 
uchycení konkrétního robotu 

firmy Kuka, avšak pro použití jiného robotu či robotu od jiné firmy by bylo třeba díry 
mezikus. Stejně tak lze 

nejprve připevnit nějaký podstavec a na něj teprve robota nebo jiné zařízení.  

různě tlustých plechů a žeber, které 
sobě přivařeny. Po následném tepelném zpracování jsou obrobeny některé funkční 

funkční plochy pod motor 
vyvrtání všech zbývajících otvorů.  

přívod různých energií a řídicích signálů. 
tomu jsou u těchto zařízení většinou využity kabelové řetězy. Celkový návrh zařízení byl 

kabelovým řetězem umístěným uprostřed 
docílen v případě potřeby 

vlevo, pro řetěz je pod deskou dostatek 
n polohovací desky připevněny rovnací plechy 
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(viz obrázek 66 vpravo), které zajišťují, aby se při pohybu polohovací desky kabelový řetěz 
neponičil o její žebra.  

 

Obr. 66) Čelní pohled na dopravní zařízení a umístění kabelového řetězu vlevo, Rovnací 
plech řetězu při jeho vychýlení vpravo 

Odvalování řetězu je na principu kladky, tedy není třeba mít řetěz dlouhý jako 
je dráha, ale při vhodném umístění lze délku řetězu volit o něco málo větší, než je polovina 
dráhy. Přesněji se jedná o polovinu dráhy plus délku potřebnou na ohyb řetězu o 180° 
s nějakým menším přídavkem. Je však třeba umístit zakončení před polovinu celkové dráhy. 
Od tohoto místa je pak vyvedena kabeláž. Konkrétní řešení zachycující toto vyústění 
je na obrázku 67 vlevo. 

      

Obr. 67) Zakončení kabelového řetězu na loži vpravo a na polohovací desce vlevo 

Dále kabeláž vystupuje pod loži do kabelového žlabu, který vede k rozvaděči 
a ovládacímu panelu. Z druhé strany je řetěz samozřejmě připevněn k polohovací desce. 
Aby byl vyrovnán potřebný rádius ohybu kabelového řetězu, je použit mezikus z hutního 
polotovaru profilu Z. Uložení druhého konce řetězu je možné vidět na obrázku 67 vpravo. 

V modelu vychází kabelový řetěz z rozměrů pro konkrétní řetěz dle katalogu firmy 
Tsubaki Kabelschlepp a to konkrétně typ Q080 z řady VarioLine o rozměrech 400 x 80 mm, 
který je vhodný pro dlouhé dráhy, protože je přizpůsobený ke skluzu po sobě samém. [37]  



 

5.5 Ukončení loží 

Konec dráhy je třeba z
je celková ochrana před vyjetím trojitá. První ochrana by
se do řídicího systému nastaví konkrétní hodnoty, kam se může zařízení pohybovat. Ovšem 
při zavádění řídicího systému do provozu
i s možností, že se nastavené
elektrická. Jde o mechanický kladkový spínač, který při sepnutí rozepne přívod elektrické 
energie do pohonu. Bez elektrické energie by měla 
která by měla na určité vzdálenosti stroj zastavit. Umístění mechanických kladkových spínačů 
je možné vidět na obrázku 

Obr. 68)

Obr. 69) Pryžový doraz na konci loží

Pokud by po vypnutí pohonu mělo zařízení stále ve
by ji nezastavila na dráze 40
(obrázek 69 vlevo), do kterého se může zbytková energie vybít. Jde o svarek ohnutého plechu 
a kousku L-profilu, na kterém je připevněn silentblok. Ten se pak v
z části o polohovací desku a z
na podélných dírách, ve kterých se v

Konec dráhy je třeba z bezpečnostních důvodů nějakým způsobem zajistit. Teoreticky 
ochrana před vyjetím trojitá. První ochrana by měla být softwarová, kdy 

řídicího systému nastaví konkrétní hodnoty, kam se může zařízení pohybovat. Ovšem 
stému do provozu, či při jiné softwarové chybě

nastavené hranice překročí. Proto je zde další ochrana a to mechanicko
elektrická. Jde o mechanický kladkový spínač, který při sepnutí rozepne přívod elektrické 

pohonu. Bez elektrické energie by měla v motoru zapůsobit mechanická brzda, 
která by měla na určité vzdálenosti stroj zastavit. Umístění mechanických kladkových spínačů 
je možné vidět na obrázku 68 stejně jako i součást s náběžnou hranou, která vychyluje 

Obr. 68) Mechanické kladkové spínače koncové polohy

               

Pryžový doraz na konci loží vlevo, ochranný plech na konci s

Pokud by po vypnutí pohonu mělo zařízení stále velkou energii a brzda 
nezastavila na dráze 40 milimetrů, nachází se zde ještě čistě mechanický doraz

, do kterého se může zbytková energie vybít. Jde o svarek ohnutého plechu 
profilu, na kterém je připevněn silentblok. Ten se pak v

části o polohovací desku a z části o valivé hnízdo. Svarek dorazu je navíc připevněn 
podélných dírách, ve kterých se v případě velkého nárazu může také část energie ztratit. 
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působem zajistit. Teoreticky 
měla být softwarová, kdy 

řídicího systému nastaví konkrétní hodnoty, kam se může zařízení pohybovat. Ovšem 
či při jiné softwarové chybě, je třeba počítat 

Proto je zde další ochrana a to mechanicko-
elektrická. Jde o mechanický kladkový spínač, který při sepnutí rozepne přívod elektrické 

zapůsobit mechanická brzda, 
která by měla na určité vzdálenosti stroj zastavit. Umístění mechanických kladkových spínačů 

náběžnou hranou, která vychyluje kladky.  

 

Mechanické kladkové spínače koncové polohy 

 

chranný plech na konci s řetězem vpravo 

lkou energii a brzda 
ještě čistě mechanický doraz 

, do kterého se může zbytková energie vybít. Jde o svarek ohnutého plechu 
profilu, na kterém je připevněn silentblok. Ten se pak v případě potřeby opírá 

ek dorazu je navíc připevněn 
případě velkého nárazu může také část energie ztratit. 
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Navíc pro tyto dorazy bylo využito stejných otvorů, jako pro napojení loží mezi sebou. Celé 
ukončení loží je ještě opláštěno ochranným plechem. Na straně řetězu je plech větší kvůli 
tomu, aby se sem ještě vešel kabelový řetěz. Toto plechové opláštění je možné vidět 
na obrázku 69 vpravo. 

5.6 Montáž celé jednotky do haly 

Pro montáž loží manipulačního zařízení připadají v úvahu tři možnosti uložení. Vždy 
je třeba počítat s nižší přesností podlahy, proto musí být obě varianty plně přizpůsobitelné. 
Celé manipulační zařízení je konstruováno jakožto samonosné, tedy nepotřebuje žádný 
zvláštní základ a měla by mu postačit základní betonová podlaha haly. Konstrukce je bodově 
přichycena k podlaze.  

5.6.1 Montáž lože – stavitelné – varianta 1 
Tato metoda využívá samostatných patek, které jsou samostatně uchyceny několika 

šrouby k podlaze. Uprostřed každé patky je vztyčen jeden centrální šroub a na něm 
je uchyceno lože mezi dvěma maticemi. Díky těmto maticím je pak možné měnit výšku 
uložení a tím dorovnat nepřesnosti podlahy. Pomocí nivelačního zařízení se pak zkoriguje 
uložení loží do roviny. Výhodou může být, že tento způsob uložení je možné po čase 
v případě potřeby zkorigovat bez větších problémů. Uložení tohoto typu je možné vidět 
na obrázku 70. Rozměry i provedení patek se často liší. Je totiž možné tuto součást vyrobit 
i jako odlitek, nebo výlisek z plechu.  

            

Obr. 70) Šroubová stavitelná patka – varianta 1 

5.6.2 Montáž lože – stavitelné – varianta 2 
Nevýhodou předchozí varianty byla nízká tuhost. Tento problém již však řeší tato varianta 
(viz obrázek 71). Využívá se zde hlavního kotevního šroubu, který bude ve výsledku namáhán 
především na tah, proto je nutná jeho dostatečná dimenzace a ukotvení. Patka samotná je pak 
složena ze dvou do sebe zapadajících klínů. Pomocí šroubů je pak možné tyto klíny 
přestavovat. V klínech je ve směru pohybu vytvořena podélná drážka, aby tudy bez problému 
prošel hlavní šroub. Je tedy nejdříve potřeba ukotvit hlavní šroub do podlahy. Následně 
se na něj navlíkne klínová patka a poté je možné na něj nasadit lože. Dále dojde ke kalibraci 
celého zařízení pomocí nivelačních prostředků. Výhodou této varianty je bezesporu tuhost 
uložení i možnost pozdější kalibrace. Nevýhodou může být poněkud složitější a dražší 



 

konstrukce a omezená výška přestavení. Pro větší odchylky je pak nutné použít ještě nějakých 
kompenzačních plechů. 

Obr. 71)

5.6.3 Montáž lože – nestavitelné 
V další metodě, kterou najdeme na obrázku 
se přímo nožky na loži. V
do podlahy hlavní šroub. Poté se již mohou na šrouby nasunout lože, na kterých je již nasazen 
pomocný šroub. Pomocný šroub je zajištěn na 
pomocných šroubů se poté zkalibruje celé zařízení do roviny za použití též
z nivelačních prostředků. Jakmile je celé zařízení srovnáno do požadované přesnosti
se mezi podlahu a spodní část 
Po vytvrdnutí se už jen dotáhne matice na hlavním šroubu a lože jsou 
montáže. Výhodou této metody je beze sporu vysoká tuhost díky 
Problematická je ovšem pozdější kalibrace. Prakticky p
je kalibrace již velice složitá. Také je třeba dbát zvýšené opatrnost
výplně, aby nedocházelo k
nevznikaly nepřesnosti. 

 

konstrukce a omezená výška přestavení. Pro větší odchylky je pak nutné použít ještě nějakých 

    

Obr. 71) Klínová stavitelná patka – varianta 2

nestavitelné – varianta 3 
metodě, kterou najdeme na obrázku 72, není potřeba žádných patek, ale 

na loži. Vyskytují se zde dva druhy šroubů. Nejdříve je potřeba 
Poté se již mohou na šrouby nasunout lože, na kterých je již nasazen 

pomocný šroub. Pomocný šroub je zajištěn na nožce dvěma maticemi. Pomocí těchto 
pomocných šroubů se poté zkalibruje celé zařízení do roviny za použití též

nivelačních prostředků. Jakmile je celé zařízení srovnáno do požadované přesnosti
se mezi podlahu a spodní část nožky chemická výplň s vlastnostmi podobným betonu. 

dotáhne matice na hlavním šroubu a lože jsou 
montáže. Výhodou této metody je beze sporu vysoká tuhost díky 
Problematická je ovšem pozdější kalibrace. Prakticky po vytvrdnutí chemické výplně 

kalibrace již velice složitá. Také je třeba dbát zvýšené opatrnost
výplně, aby nedocházelo k tomu, že se u větší vrstvy při vytvrdnutí mírně smrští, aby pak 

   

Obr. 72) Pevná patka a její montáž 
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konstrukce a omezená výška přestavení. Pro větší odchylky je pak nutné použít ještě nějakých 

 

varianta 2 

není potřeba žádných patek, ale využívají 
Nejdříve je potřeba ukotvit 

Poté se již mohou na šrouby nasunout lože, na kterých je již nasazen 
maticemi. Pomocí těchto 

pomocných šroubů se poté zkalibruje celé zařízení do roviny za použití též některého 
nivelačních prostředků. Jakmile je celé zařízení srovnáno do požadované přesnosti, vstříkne 

vlastnostmi podobným betonu. 
dotáhne matice na hlavním šroubu a lože jsou připraveny na další 

montáže. Výhodou této metody je beze sporu vysoká tuhost díky velké dosedací ploše. 
o vytvrdnutí chemické výplně 

kalibrace již velice složitá. Také je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výběru chemické 
tomu, že se u větší vrstvy při vytvrdnutí mírně smrští, aby pak 
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5.6.4 Postup montáže více loží 
Pro delší dráhy, kdy bude za sebou položeno více loží, je třeba se držet určitého postupu, 
který zajistí dostatečnou přesnost zařízení a bezproblémový chod. Začít je třeba od podkladu. 
Pokud není vyloženě špatná, měla by ve většině případů stačit klasická betonová podlaha. 
Do ní je třeba vyvrtat kotvící díry podle stanovené metody ukotvení loží. Již polohu těchto děr 
je třeba vrtat velice přesně, nejlépe po zaměření laserovým odměřovačem. Důraz je kladen 
především na přímost polohy děr, tedy aby všechny díry byly nejen v jedné přímce, 
ale i na rozteč jednotlivých loží. Po vyvrtání děr a usazení příslušných patek, je třeba usadit 
lože do přesně daných rozměrů a rovinností. U dlouhých dráh je především problematická 
korekce roztečí děr, proto je doporučeno provádět montáž i vrtání otvorů postupně 
a jednotlivé korekce roztečí si upravit až v průběhu montáže. Nejdůležitější pro přesnost 
je ustavení kolejnic. Problém může nastat právě s ustavením ozubené kolejnice, která musí 
korespondovat s další kolejnicí jednak ve funkčních plochách vedení a jednak v rozteči 
ozubení. Na toto je třeba myslet při výrobě s dostatečně přesnými rozměry. Dále 
je pro montáž vhodné užít vhodný přípravek, kde budou rovnány dosedací plochy vedení 
i samotný hřeben. Příklad takového přípravku je možné vidět na obrázku 73. Takovýto 
přípravek by byl stažen stahováky a postupně by se kalibroval do té doby, dokud by hřeben 
i dosedací plochy na sebe dostatečně nenavazovaly.  

 

Obr. 73) Přípravek pro správné usazení kombinovaného hřebenu 

5.6.5 Montáž polohovací desky 
Po montáži všech loží a jejich zkorigování je možné přestoupit k montáži polohovací desky. 
Nejprve se na lineární vedení namontují jednotlivá valivá hnízda. Poté se namontuje první 
část desky a to konkrétně T-svarek, který spojuje dvě valivá hnízda na obyčejném lineárním 
vedení. Poté se již pomocí jeřábu či jiného zvedacího zařízení umístí druhá část polohovací 
desky tak, aby se dala připevnit zbylá dvě valivá hnízda. Následně se již sešroubují oba díly 
polohovací desky k sobě. Poté se na desku umístí elektromotor. Následují zbývající montáže 
včetně usazení robotu.  

5.7 Mazací systém 

Některé komponenty, například valivé elementy ve valivých hnízdech či ozubení, je třeba 
kvůli správné funkci mazat. U samotných valivých hnízd je možné mít jednu náplň 
a ta je schopná vydržet určitý čas. Poté ji je třeba pomocí maznice doplnit. Je možné využít 
i mazacích jednotek, které lze připojit k valivým hnízdům a prodloužit tak čas mezi 
doplňováním maziva. Další možností je centrální rozvod maziva, kdy se o mazání stará jedna 
pumpa a mazivo je k vozíkům doručeno pomocí hadiček. Tato metoda má tu výhodu, že ji lze 



 

lépe řídit a zároveň stačí vyměnit jednu náplň, jež 
bylo v tomto případě uvažováno právě 
ETP od společnosti SKF (viz obrázek

Obr. 74) Centrální mazací jednotka Compact Greaser 

5.8 Adaptéry a nástavce

Ačkoli je toto dopravní zařízení konstruováno pro konkrétní průmyslový robot, k
uchycení přímo k hlavnímu plechu polohovací desky, je
adaptér, který by byl kompatibilní i s
robotů či s úplně odlišnými zařízeními. Tento adaptér může 
plochy, pokud je to žádoucí. Adaptér by využíval stávajících dě
že vrchní plech adaptéru by měl dovrtány otvory dle potřeby. 
je možné vidět na obrázku 

Obr. 75)

Dále je v případě potřeby 
či koncových efektorů. V
produktivitu, ovšem je třeba posoudit, zdali se takový mezizásobník vyplat
dopravních dráh.  

 

zároveň stačí vyměnit jednu náplň, jež se nachází na více přístupném místě. Proto 
tomto případě uvažováno právě elektricky ovládané centrální mazání 

(viz obrázek 74). Toto zařízení umožňuje až 5 výstupů mazání. 

            

Centrální mazací jednotka Compact Greaser ETP od společnosti SKF

Adaptéry a nástavce 

Ačkoli je toto dopravní zařízení konstruováno pro konkrétní průmyslový robot, k
hlavnímu plechu polohovací desky, je také možné k

adaptér, který by byl kompatibilní i s jinými výrobci průmyslových robotů, jinými velikostmi 
úplně odlišnými zařízeními. Tento adaptér může navíc zvětšit výšku pracovní 

plochy, pokud je to žádoucí. Adaptér by využíval stávajících děr pro uchycení robotu s
vrchní plech adaptéru by měl dovrtány otvory dle potřeby. Příklad takového adaptéru 
možné vidět na obrázku 75. 

Obr. 75) Zvýšení universálnosti pomocí adaptéru

případě potřeby možné vybavit polohovací desku 
koncových efektorů. V případech s dlouhou dráhou by díky tomu 

produktivitu, ovšem je třeba posoudit, zdali se takový mezizásobník vyplat
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na více přístupném místě. Proto 
centrální mazání Compact Greaser 

. Toto zařízení umožňuje až 5 výstupů mazání.  

 

od společnosti SKF [40] [41] 

Ačkoli je toto dopravní zařízení konstruováno pro konkrétní průmyslový robot, kde lze využít 
možné k tomuto plechu přidělat 

jinými výrobci průmyslových robotů, jinými velikostmi 
navíc zvětšit výšku pracovní 

r pro uchycení robotu s tím, 
Příklad takového adaptéru 

 

lnosti pomocí adaptéru 

polohovací desku zásobníkem obrobků 
dlouhou dráhou by díky tomu bylo možné zvýšit 

produktivitu, ovšem je třeba posoudit, zdali se takový mezizásobník vyplatí v případě kratších 



 

6 PŘÍKLAD LINEÁRNÍ VÝR

Důvod k vytvoření právě t
ve výrobní buňce, popřípadě automatické doplňování zásobníků nástrojů. Proto je zde uveden 
konkrétní příklad toho, jak by mohlo být takové zařízení implementováno do výrobní buňky, 
kde se nachází až několik druhů stanovišť rovnoběžně rozestaven
Rozestavení strojů, jejich poloha, četnost a délka dopravního zařízení se samozřejmě bude 
lišit podle požadavků zákazníka. Ovšem jakožto výrobce již můžete mít připravenou většinu 
součástí a poté stačí pouze 
Pro lepší propagaci výrobku se 
viz následující obrázek 76
přezdívaném jakožto layout výrobní buňky. 

Konkrétní parametry této výrobní buňky jsou následující. Uprostřed se nachází 
navrhované dopravní zařízení s
namontovaných loží o délce 3 m. Celková dráha polohovací desky je tedy někde kolem 
13,7 m. Kolem tohoto zařízení jsou dále usazeny další výr
od 1000 mm do vzdálenosti zhruba 1400
centra DMU 50 od společnosti DMG Mori
od společnosti Mazak (číslo 9), dvě pětiosá obráběcí centra Variaxis i600 od společnosti 
Mazak (číslo 8) a jeden CNC soustruh

Dále se zde nachází místa vstupu a výstupu materiálu
umístěny elektrické rozvaděče a řídicí panel (číslo 4). Jakožto doplňkové stanoviště jsou zde 
přidány dva regály (číslo 5), které mohou sloužit jako zásobníky
mohou být z druhé strany nějakým způsobem doplňovány. 

Celá buňka je řešena jako nepřístupné robotické pracoviště, kam za normálního 
provozu nesmí obsluha vstoupit. Proto je mezi s
Do prostoru buňky se lze dostat pouze dvěma dveřmi (číslo 1 a 2), které jsou opatřeny 
bezpečnostními zámky.  

PŘÍKLAD LINEÁRNÍ VÝROBNÍ BUŇKY

vytvoření právě tohoto dopravního zařízení je automatická výměna obrobk
výrobní buňce, popřípadě automatické doplňování zásobníků nástrojů. Proto je zde uveden 

příklad toho, jak by mohlo být takové zařízení implementováno do výrobní buňky, 
kde se nachází až několik druhů stanovišť rovnoběžně rozestavených
Rozestavení strojů, jejich poloha, četnost a délka dopravního zařízení se samozřejmě bude 
išit podle požadavků zákazníka. Ovšem jakožto výrobce již můžete mít připravenou většinu 

součástí a poté stačí pouze nakonfigurovat objednávku podle požadavků zákazníka 
Pro lepší propagaci výrobku se mohou využít právě takovéto modelové příklady

76, na kterém je příklad výrobní buňky v 
přezdívaném jakožto layout výrobní buňky.  

Konkrétní parametry této výrobní buňky jsou následující. Uprostřed se nachází 
navrhované dopravní zařízení s robotem (číslo 3), kde celkovou dráhu zajišťuje
namontovaných loží o délce 3 m. Celková dráha polohovací desky je tedy někde kolem 

m. Kolem tohoto zařízení jsou dále usazeny další výrobní stroje ve vzdálenostech 
mm do vzdálenosti zhruba 1400 mm. Tyto stroje jsou čtyři 

od společnosti DMG Mori (číslo 7), dvě tříosá obráběcí centra Smart 530
od společnosti Mazak (číslo 9), dvě pětiosá obráběcí centra Variaxis i600 od společnosti 
Mazak (číslo 8) a jeden CNC soustruh i200 též od společnosti Mazak (číslo 6).

Obr. 76) Layout výrobní buňky 

Dále se zde nachází místa vstupu a výstupu materiálu (číslo 10). Hned vedle jsou 
elektrické rozvaděče a řídicí panel (číslo 4). Jakožto doplňkové stanoviště jsou zde 

ly (číslo 5), které mohou sloužit jako zásobníky, například nástrojů, které 
druhé strany nějakým způsobem doplňovány.  

Celá buňka je řešena jako nepřístupné robotické pracoviště, kam za normálního 
provozu nesmí obsluha vstoupit. Proto je mezi stroji kolem celé buňky instalováno oplocení. 

toru buňky se lze dostat pouze dvěma dveřmi (číslo 1 a 2), které jsou opatřeny 
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OBNÍ BUŇKY 

hoto dopravního zařízení je automatická výměna obrobků 
výrobní buňce, popřípadě automatické doplňování zásobníků nástrojů. Proto je zde uveden 

příklad toho, jak by mohlo být takové zařízení implementováno do výrobní buňky, 
ých podél jeho dráhy. 

Rozestavení strojů, jejich poloha, četnost a délka dopravního zařízení se samozřejmě bude 
išit podle požadavků zákazníka. Ovšem jakožto výrobce již můžete mít připravenou většinu 

podle požadavků zákazníka a dodat. 
právě takovéto modelové příklady, 

 půdorysu, tedy někdy 

Konkrétní parametry této výrobní buňky jsou následující. Uprostřed se nachází 
kde celkovou dráhu zajišťuje pět za sebou 

namontovaných loží o délce 3 m. Celková dráha polohovací desky je tedy někde kolem 
obní stroje ve vzdálenostech 

 multifunkční obráběcí 
(číslo 7), dvě tříosá obráběcí centra Smart 530 C 

od společnosti Mazak (číslo 9), dvě pětiosá obráběcí centra Variaxis i600 od společnosti 
i200 též od společnosti Mazak (číslo 6). 

 

(číslo 10). Hned vedle jsou 
elektrické rozvaděče a řídicí panel (číslo 4). Jakožto doplňkové stanoviště jsou zde 

například nástrojů, které 

Celá buňka je řešena jako nepřístupné robotické pracoviště, kam za normálního 
troji kolem celé buňky instalováno oplocení. 

toru buňky se lze dostat pouze dvěma dveřmi (číslo 1 a 2), které jsou opatřeny 
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Lepší představu o výrobní buňce umožňuje prostorový pohled na obrázku 77, 
kde je lépe vidět ochranné oplocení. Tento způsob provozu, kdy se v pracovním prostoru 
během provozu nepohybuje žádná obsluha, nejlépe vyhovuje bezpečnosti práce a příslušným 
normám. Avšak nevýhodou to může být, pokud se na některém výrobním stroji objeví závada, 
je třeba ji opravit a je třeba, aby se v pracovním prostoru pohybovala obsluha. V takovém 
případě pak musí být celá buňka odstavena. Což znamená, že buďto žádný stroj nevyrábí, 
nebo musí být jednotlivé úkony vykonávány ručně pomocí jiných pracovníků. Tak či tak zde 
nastává výrazné snížení produktivity. 

 

Obr. 77) 3D - model výrobní buňky 

V dnešní době ovšem již existují možnosti, jak tento problém eliminovat. Je to především 
díky vývoji ve směru kolaborativní robotiky a příslušné senzorice. Pokud by tedy bylo třeba, 
aby dopravní zařízení alespoň částečně fungovalo i za přítomnosti obsluhy přímo v pracovní 
buňce, je nutné robotickou buňku a dopravní zařízení doplnit o různé bezpečnostní systémy, 
které jsou schopné obsluhu v pracovním prostoru detekovat a přizpůsobit se tak, aby byla její 
činnost pro obsluhu bezpečná.  

Jednou z možností je do pracovní buňky i na polohovací desku umístit několik 2D 
skenerů (viz obrázek 78), které budou detekovat obsluhu a podle nastavených vzdáleností 
upravovat rychlost robotu.  

 

Obr. 78) Skenovací zařízení od společnosti Pilz [42] 



 

Skenovaná oblast bývá většinou rozdělena do různý
od robotu. Pokud se obsluha nepřiblíží do určité vzdálenosti, může ro
pracovat v plné povolené rychlosti. 
pohybů robotu i dopravního zařízení se sníží. Pokud se obsluha 
vzdálenosti od senzoru, je robot i dopravn
nebezpečnou zónu. Po opuštění nebezpečné zóny se robot i dopravní zařízení opět dáv
do pohybu. Tyto 2D skenery nabízí kromě zmiňované společnosti Pilz i další jako například 
Sick nebo Turck. Grafické zná

Obdobně funguje i zařízení SafetyEye od společnosti Pilz, které ovšem skenuje 3D 
prostor okolo robotu (viz obrázek 
však nemusí být striktně 
vyjmout. To zařízení je většinou umístěno nad výrobní buňkou s
má určité kalibrační terčíky. Princip

Obr. 80) 

Skenovaná oblast bývá většinou rozdělena do různých oblastí podle vzdálenosti 
robotu. Pokud se obsluha nepřiblíží do určité vzdálenosti, může ro

plné povolené rychlosti. V případě že se obsluha přiblíží do 
pohybů robotu i dopravního zařízení se sníží. Pokud se obsluha přiblíží 
vzdálenosti od senzoru, je robot i dopravní zařízení zastaveno, dokud obsluha opět neopustí 
nebezpečnou zónu. Po opuštění nebezpečné zóny se robot i dopravní zařízení opět dáv

Tyto 2D skenery nabízí kromě zmiňované společnosti Pilz i další jako například 
Sick nebo Turck. Grafické znázornění funkce těchto systémů je na obrázku 

Obr. 79) Funkce ochranných systémů [44]

Obdobně funguje i zařízení SafetyEye od společnosti Pilz, které ovšem skenuje 3D 
(viz obrázek 80). Opět jsou zde předem naprogramované zóny, které 

ě kulového tvaru a lze z nich například i některé části prostoru 
vyjmout. To zařízení je většinou umístěno nad výrobní buňkou s

určité kalibrační terčíky. Principiálně funguje obdobně jako 2D varianta. 

 Bezpečností zařízení SafetyEye společnosti Pilz
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ch oblastí podle vzdálenosti 
robotu. Pokud se obsluha nepřiblíží do určité vzdálenosti, může robot i dopravní zařízení 

se obsluha přiblíží do hlídané zóny, rychlosti 
přiblíží ještě blíže do určité 

í zařízení zastaveno, dokud obsluha opět neopustí 
nebezpečnou zónu. Po opuštění nebezpečné zóny se robot i dopravní zařízení opět dávají 

Tyto 2D skenery nabízí kromě zmiňované společnosti Pilz i další jako například 
zornění funkce těchto systémů je na obrázku 79. 

 

[44] 

Obdobně funguje i zařízení SafetyEye od společnosti Pilz, které ovšem skenuje 3D 
. Opět jsou zde předem naprogramované zóny, které 

nich například i některé části prostoru 
vyjmout. To zařízení je většinou umístěno nad výrobní buňkou s tím, že uvnitř buňky 

funguje obdobně jako 2D varianta.  

 

e společnosti Pilz [43] 
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Přidaná hodnota těchto bezpečnostních zařízení je vyvážena vyšší pořizovací investicí. 
Konkrétně pro bezpečnostní systém SafetyEye, který je schopný pokrýt prostor 9,8 x 7,4 m, 
je přibližná cena okolo 350 000 Kč. Proto je určitě na zvážení, zdali se tato počáteční 
investice vyplatí, kvůli tomu, aby byl možný případný omezený provoz při poruše některého 
ze strojů. Navíc je třeba přihlédnout i k tomu, že samotná implementace systému na konkrétní 
výrobní buňku také něco stojí. Takže lze říci, že případné řešení existuje, ale může tím citelně 
zdražit dodávaný výrobek. 

 

 

  



 

7 VÝPOČTY 

Při návrhu zařízení byla využita řada výpočtů, které vedly přes různé úpravy až k
podobě. Zařízení bylo podrobeno výpočtům jak statickým, tak i dynamickým. Vybrané 
výpočty jsou uvedeny dále. 

7.1 Výpočet pohonu 

Jedním z nejdůležitějších výpočtů pro pol
Na základě tohoto výpočtu byly zjištěny hodnoty, které poho
definují. Výpočet probíhal iterativně pro různé parametry a v
výpočet s finálními hodnotami. Výpo
z rozhodujících parametrů byl převodový poměr 
převodovky, protože pro optimá
již příliš výhodné realizovat nějaký převod. 
bez převodovky. 

7.1.1 Statické hledisko 
Tato část není u polohovacího zařízení až tak významná, protože se zde kromě t
žádné jiné statické zátěžné
přesnějšímu výsledku. Nejprve byla počítána účinnost a k
s dílčími účinnostmi.  

Tab 2)  Tabulka účinností potřebných k
Účinnost převodové skříně
Účinnost vloženého převodu
Účinnost vedení 

 

Následně byla spočítána celková účinnost:

 𝜂 = 𝜂  .  𝜂  .  𝜂 =

Dále byly dodány další vstupní parametry:

Tab 3)  Vstupní parametry pro statický výpočet pohonu
Statická síla 
Poloměr pastorku
Převodový poměr
Sklon dráhy vůči horizontálnímu směru
Vzdálenost těžiště síly od vedení
Délka stolu 
Koeficient tření 
Hmotnost obrobku
Hmotnost robotu
Hmotnost koncového efektoru
Hmotnost polohovací desky
Hmotnost zbývajících

 

Při návrhu zařízení byla využita řada výpočtů, které vedly přes různé úpravy až k
podobě. Zařízení bylo podrobeno výpočtům jak statickým, tak i dynamickým. Vybrané 
výpočty jsou uvedeny dále.  

 

nejdůležitějších výpočtů pro polohovací zařízení je výpočet a návrh pohonu. 
základě tohoto výpočtu byly zjištěny hodnoty, které pohon nějakým způsobem lépe 

. Výpočet probíhal iterativně pro různé parametry a v následujícím je uveden výsledný 
finálními hodnotami. Výpočet pohonu proběhl dle předlohy z 

rozhodujících parametrů byl převodový poměr ip, který byl nakonec zvolen jako
převodovky, protože pro optimální pohon by byl třeba převodový poměr 

příliš výhodné realizovat nějaký převod. Z tohoto důvodu bylo nak

 
Tato část není u polohovacího zařízení až tak významná, protože se zde kromě t

zátěžné síly nevyskytují. I tak byl spočítán statický 
Nejprve byla počítána účinnost a k tomu byla dodána

Tabulka účinností potřebných k výpočtu 
Účinnost převodové skříně ηp = 1 
Účinnost vloženého převodu η1 = 0,98 
Účinnost vedení - valivé vedení ηv = 0,98 

byla spočítána celková účinnost: 

= 1 . 0,91 . 0,98 = 0,892 

dodány další vstupní parametry: 

parametry pro statický výpočet pohonu 
FA = 0 N 

Poloměr pastorku rp = 30 mm 
Převodový poměr ip = 1 
Sklon dráhy vůči horizontálnímu směru α = 0 ° 
Vzdálenost těžiště síly od vedení av = 1 m 

Lv = 1 m 
Koeficient tření - valivé vedení f1 = 0,005 
Hmotnost obrobku mobrobek = 100 kg
Hmotnost robotu mrobot = 1050 kg
Hmotnost koncového efektoru mefektor = 30 kg
Hmotnost polohovací desky mdeska = 320 kg

zbývajících součástí mostatni = 50 kg
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Při návrhu zařízení byla využita řada výpočtů, které vedly přes různé úpravy až k finální 
podobě. Zařízení bylo podrobeno výpočtům jak statickým, tak i dynamickým. Vybrané 

í je výpočet a návrh pohonu. 
n nějakým způsobem lépe 

následujícím je uveden výsledný 
čet pohonu proběhl dle předlohy z [6]. Jeden 

, který byl nakonec zvolen jako 1, tedy bez 
lní pohon by byl třeba převodový poměr ip=1,5 a nebylo 

bylo nakonec zvoleno řešení 

Tato část není u polohovacího zařízení až tak významná, protože se zde kromě třecích sil 
 moment zejména kvůli 
byla dodána tabulka 2 

(1)  

= 100 kg 
= 1050 kg 
= 30 kg 

= 320 kg 
= 50 kg 
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Výpočet celkové hmotnosti pohybujících se částí: 

 𝑚 = 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚 + 𝑚  

𝑚 = 100 𝑘𝑔 +  1050 𝑘𝑔 + + 30 𝑘𝑔 + 320 𝑘𝑔 + 50 𝑘𝑔 = 1550 𝑘𝑔 

(2)  

Výpočet momentu od tíhové složky při skloněném vedení pro tíhové zrychlení g = 9,81 m.s-2: 

 
𝑀 =

𝑚. 𝑔. sin(𝛼) . 𝑟  

𝑖  . 𝜂  . 𝜂
=

1550 𝑘𝑔 .9,81 𝑚. 𝑠 . sin 0° . 30 𝑚𝑚

1 .1 .0,91
= 0 𝑁. 𝑚 

(3)  

Výpočet momentu zátěže od třecích sil přesouvaných hmot: 

 
𝑀 =

𝑚 . 𝑔 .  f .  cos(𝛼) . 𝑟  

𝑖  . 𝜂  . 𝜂
 

𝑀 =
1550 𝑘𝑔 .9,81 𝑚. 𝑠 . 0,005 . cos 0° . 30 𝑚𝑚

1 .1 .0,91
= 2,5 𝑁. 𝑚 

(4)  

Podmínka vzniku klopného momentu: 

 
𝑚. 𝑔 ≤ 6. 𝐹 .

𝑎

𝐿
 (5)  

=>neplatí => 𝑀 = 0 𝑁. 𝑚 

Pak statický moment zátěže redukovaný na hřídel motoru je: 

 𝑀 = 𝑀 + 𝑀 + 𝑀 = 0 𝑁. 𝑚 + 2,5 𝑁. 𝑚 + 0 𝑁. 𝑚 = 2,5 𝑁. 𝑚 (6)  

Následně celkový statický zátěžný moment na hřídel motoru je:  

 
𝑀 =

𝐹  .

𝑖  . 𝜂 . 𝜂
+ 𝑀 =

0 𝑁 .30 𝑚𝑚

1 .1 .0,91
+ 2,5 𝑁. 𝑚 = 2,5 𝑁. 𝑚 

(7)  

Jak lze z výpočtu vidět, je statické zatížení velice malé, protože se jedná o polohovací 
zařízení, na které ze statického hlediska působí pouze třecí síly. 

7.1.2 Kinematické hledisko 
Na základě rešerše byly zvoleny tyto parametry: 

Tab 4)  Kinematické parametry zvolené na základě rešerše 
Maximální rychlost polohovací desky vrp = 3 m.s-1 
Zrychlení a zpomalení polohovací desky a = 2 m.s-2 

Z výše uvedených hodnot je možné dopočítat čas rozběhu či zabrzdění z nulové rychlosti 
na maximální a naopak: 

 
𝑡 =

𝑣

𝑎
=

3 𝑚. 𝑠

2 𝑚. 𝑠
= 1,5 𝑠 

(8)  

Pak délka dráhy, na které se dostane na maximální rychlost, je: 

 
𝑠 =

1

2
 . 𝑎 . 𝑡 =

1

2
 . 2 𝑚. 𝑠 . (1,5 𝑠) = 2,25 𝑚 

(9)  

Dále je počítáno úhlové zrychlení pastorku. A protože je převodový poměr zvolen ip = 1, 
tak je to zároveň i úhlové zrychlení motoru: 
 

𝜀 = 𝜀 =
𝑎

𝑟
=

2 𝑚. 𝑠

30 𝑚𝑚
= 66,67 𝑠  

(10)  



 

Následně je třeba vypočí
ip = 1 budou stejné jako maximální otáčky pastorku:

 
𝑛 = 𝑛 =

2 .

7.1.3 Dynamické hledisko
Pro návrh pohonu polohovacího zařízení je právě dynamické hledisko nejdůležitějším 
výpočtem, kvůli zrychlení pohybujících se hmot. 
setrvačnosti všech pohybující
vyčteny v katalogu. Zbývající byly dopočítány numericky nebo pomocí modelovacího 
programu Autodesk Inventor Profe

Výpočet momentu setrvačnosti pohybujících se hmot přímočarým pohybe
přepočítaný na pastorek. 

 𝐽 = 𝑚 . 𝑟 = 1550

Další hodnoty se nacházejí v

Tab 5)  Hodnoty momentů setrvačnosti
Moment setrvačnosti motoru
Moment setrvačnosti brzdy
Moment setrvačnosti převodu
Moment setrvačnosti pastorku

Na základě těchto hodnot lze dopočítat celkový moment setrvačno
motoru. 

 
𝐽 = 𝐽 + 𝐽 +

𝐽 = 0,0248 𝑘𝑔 

+
0,

Z toho lze vypočítat potřebný moment mot
redukovaného na hřídel motoru, úhlového zrychlení motoru

 𝑀 = 𝐽  . 𝜀 +

𝑀 = 1,418 𝑘𝑔. 𝑚

Potřebný výkon motoru při maximálních otáčkách bude:

 𝑃 = 2 . 𝜋 . 𝑛

7.1.4 Shrnutí nejdůležitějších parametrů a výběr motoru
Toto jsou parametry kladené pro výběr motoru:

 Otáčky motoru při maximální rychlosti: 

 Maximální potřebný moment motoru: 

 Maximální potřebný výkon motoru: 

vypočítat i maximální otáčky motoru, které kvůli převodovému poměru 
1 budou stejné jako maximální otáčky pastorku: 

𝑣

. 𝜋 . 𝑟
=

3 𝑚. 𝑠

2 . 𝜋 . 30 𝑚𝑚
= 954,9 𝑚𝑖𝑛  

Dynamické hledisko 
Pro návrh pohonu polohovacího zařízení je právě dynamické hledisko nejdůležitějším 
výpočtem, kvůli zrychlení pohybujících se hmot. K výpočtu je třeba znát momenty 

pohybujících se komponent. Momenty setrvačnosti týkající se motoru byly 
katalogu. Zbývající byly dopočítány numericky nebo pomocí modelovacího 

programu Autodesk Inventor Professional 2016.  

Výpočet momentu setrvačnosti pohybujících se hmot přímočarým pohybe

1550 𝑘𝑔 . (30 𝑚𝑚) = 1,395 𝑘𝑔. 𝑚  

Další hodnoty se nacházejí v následující tabulce: 

Hodnoty momentů setrvačnosti ostatních rotujících součástí 
Moment setrvačnosti motoru Jmot = 0,0248 kg . m
Moment setrvačnosti brzdy Jbr = 0,005 kg . m
Moment setrvačnosti převodu Jp = 0 kg . m2 
Moment setrvačnosti pastorku J1 = 0,00055 kg . m

Na základě těchto hodnot lze dopočítat celkový moment setrvačnosti redukovaný na hřídel 

+ 𝐽 +
𝐽

𝑖
+

𝐽

𝑖
 

 . 𝑚 + 0,005 𝑘𝑔 . 𝑚 +  0 𝑘𝑔 . 𝑚 +  +
,00055 𝑘𝑔 . 𝑚

1
+

1,395 𝑘𝑔 . 𝑚

1
= 1,418 𝑘𝑔

toho lze vypočítat potřebný moment motoru z celkového momentu setrvačnosti 
redukovaného na hřídel motoru, úhlového zrychlení motoru a statického zátěžného 

+ 𝑀  

𝑚  . 66,67 𝑠 + 2,5 𝑁. 𝑚 = 97,5 𝑁. 𝑚 

při maximálních otáčkách bude: 

 . 𝑀 = 2 . 𝜋. 954,9 𝑚𝑖𝑛  .97,1 𝑁. 𝑚 = 9,

nejdůležitějších parametrů a výběr motoru 
Toto jsou parametry kladené pro výběr motoru: 

Otáčky motoru při maximální rychlosti: 𝑛 = 954,9 𝑚𝑖𝑛

Maximální potřebný moment motoru: 𝑀 = 97,5 𝑁. 𝑚 

Maximální potřebný výkon motoru: 𝑃 = 9,75 𝑘𝑊 
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kvůli převodovému poměru 

(11)  

Pro návrh pohonu polohovacího zařízení je právě dynamické hledisko nejdůležitějším 
je třeba znát momenty 

sti týkající se motoru byly 
katalogu. Zbývající byly dopočítány numericky nebo pomocí modelovacího 

Výpočet momentu setrvačnosti pohybujících se hmot přímočarým pohybem 

(12)  

8 kg . m2 
= 0,005 kg . m2 

= 0,00055 kg . m2 
sti redukovaný na hřídel 

𝑘𝑔 . 𝑚  

(13)  

z celkového momentu setrvačnosti 
statického zátěžného momentu. 

(14)  

,75 𝑘𝑊 (15)  

𝑚𝑖𝑛  
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Tyto výpočty byly ještě ověřeny v návrhovém programu Sizer od firmy Siemens, 
kde byl vybrán i motor. Bylo využito cyklického zatížení, kdy se zařízení rozjede 
na maximální rychlost, poté se 0,16 sekundy pohybuje nejvyšší rychlostí a následně opět 
dobrzdí na nulovou rychlost. Poté 2,5 sekundy setrvá v klidu. Díky tomu lze vzít menší 
motor, který bude možno krátkodobě přetížit a ve zbývajícím čase se bude moci dochladit. 
Na následujícím obrázku 81 je zobrazen graf znázorňující zátěžný moment (tj. plná čára) 
a závislost otáček motoru na čase (min-1) (tj. čárkovaná čára).  

 

Obr. 81) Průběh zátěže a otáček motoru 

Na základě tohoto zatěžování byl vybrán servomotor Siemens 1FT7108-5AB71-1BH0, který 
má následující parametry: 

 Jmenovitý krouticí moment: 61 N.m  

 Jmenovitý výkon: 9,6 kW 

 Jmenovité otáčky: 1500 min-1 

 Maximální krouticí moment: 190 N.m 

Jeho momentová charakteristika se nachází na následujícím obrázku 82: 

 

Obr. 82) Momentová charakteristika vybraného motoru 



 

Díky tomu, že jde o polohovací zařízení, kde v
potřeba mít zatěžovací křivku pod křivkou S1. Využívá se tzv. ekvivalentních momentů.

7.2 Kontrola pera motoru

Ačkoli bude motor přímo připojen k
částí. Použije se kratší pero, které 
spojení pastorku s motorem, 

K výpočtu bylo využito parametrů z

Tab 6)  Výchozí parametry pro kontrolu pera
Průměr hřídele motoru:
Šířka pera na hřídeli motoru:
Výška pera na hřídeli motoru:
Výška pera v hřídeli motoru: 
Výška pera v náboji:
Maximální krouticí moment motoru:
Mezní hodnota tlaku na 
Mez pružnosti hřídele motoru:

 

7.2.1 Kontrola pera motoru na otlačení
Nejprve je třeba spočítat obvodovou sílu působící na pero
momentu. 

 
𝐹 =

2 .  𝑀

𝑑

Dále je vypočten maximální d

 𝑝 = 𝑝 . 0,8 = 150

Musí být splněna následující podmínka:

 
𝑝 ≥

𝐹

𝑡  . (𝑙 −

Proto je tato nerovnice upravena tak, aby 

 
𝑙 ≥

𝐹

𝑝  .  𝑡

Díky tomu, že jde o polohovací zařízení, kde v každé poloze musí 
potřeba mít zatěžovací křivku pod křivkou S1. Využívá se tzv. ekvivalentních momentů.

motoru 

Ačkoli bude motor přímo připojen k valivému hnízdu s pastorkem, nebude s
kratší pero, které je nutné zkontrolovat na otlačení a na střih. Jak
motorem, je vidět na obrázku 83.  

 

Obr. 83) Spojení motoru s pastorkem 

výpočtu bylo využito parametrů z následující tabulky: 

Výchozí parametry pro kontrolu pera 
Průměr hřídele motoru: dhr = 35 mm 
Šířka pera na hřídeli motoru: bpero = 10 mm
Výška pera na hřídeli motoru: hpero = 8 mm 
Výška pera v hřídeli motoru:  tvhr = 4,7 mm 
Výška pera v náboji: t1vn = 3,3 mm
Maximální krouticí moment motoru: Mk = 190 N.m
Mezní hodnota tlaku na otlačení pera: p0 = 150 MPa
Mez pružnosti hřídele motoru: Rehr = 350 MP

Kontrola pera motoru na otlačení 
Nejprve je třeba spočítat obvodovou sílu působící na pero z maximálního krouticího 

=
2 .  190 𝑁. 𝑚

35 𝑚𝑚
= 10860 𝑁 

Dále je vypočten maximální dovolený tlak na boky drážek: 

150 𝑀𝑃𝑎 .0,8 = 120 𝑀𝑃𝑎 

Musí být splněna následující podmínka: 

− 𝑏 )
 

Proto je tato nerovnice upravena tak, aby z ní byla vypočtena minimální délka pera:

+ 𝑏 =
10860 𝑁

120 𝑀𝑃𝑎 .4,7 𝑚𝑚
+ 10 𝑚𝑚 = 29
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každé poloze musí chvíli přetrvat, není 
potřeba mít zatěžovací křivku pod křivkou S1. Využívá se tzv. ekvivalentních momentů. 

pastorkem, nebude s ním spojen celou 
vat na otlačení a na střih. Jak vypadá 

 
= 10 mm 

 
 

= 3,3 mm 
= 190 N.m 

a 
= 350 MPa 

maximálního krouticího 

(16)  

(17)  

(18)  

ní byla vypočtena minimální délka pera: 

29,25 𝑚𝑚 
(19)  
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7.2.2 Kontrola pera motoru na střih 
Pro kontrolu pera na střih je třeba nejprve spočítat dovolenou mez kluzu ve smyku: 

 𝑅 = 0,577 . 𝑅 = 0,577 .350 𝑀𝑃𝑎 = 201,9 𝑀𝑃𝑎 (20)  

Dále pak s využitím upraveného předchozího vztahu je vypočítána druhá minimální délka 
pera: 

 
𝑙 =

𝐹

𝑅  .  𝑏
+ 𝑏  

𝑙 =
10 860 𝑁

201,9 𝑀𝑃𝑎 .10 𝑚𝑚
+ 10 𝑚𝑚 = 15,38 𝑚𝑚 

(21)  

Konečná minimální délka pera je ta vyšší hodnota z obou hodnot. V tomto případě 
je tedy nutné mít minimální délku pera 29,25 mm. Tato délka je počítána včetně radiusů 
samotného pera. Tudíž délka funkční plochy potřebné ke splnění podmínky kontroly 
je 19,25 mm. Z modelu vychází celková délka funkční plochy na 28,5 mm. Proto, když 
se použije pero o délce alespoň 40 mm a vhodně se ustaví do potřebné polohy, bude 
podmínka bez problému splněna. Nutné je také podotknout, že výše uvedená dimenzace 
využívala maximálního krouticího momentu motoru, avšak nejvyšší moment při běžném 
provozu by měl být téměř poloviční.  

7.3 Dimenzování lineárního vedení 

K dimenzování lineárního vedení bylo využito výpočtů z katalogu firmy Hiwin [27]. Jako 
finální lineární vedení bylo využito lineární vedení od společnosti Leantechnik Lifgo 
Linear 5.3, které má pro představu šířku kolejnic 48 mm.  

7.3.1 Statické hledisko 
K výpočtu bylo využito parametrů z následující tabulky 7, která vychází z modelu. Je brán 
v úvahu případ, kdy je robot nejvíce vyložen s nákladem a natočen právě nad jeden valivý 
vozík. Identifikace a umístění některých parametrů je na obrázku 84: 

 

Obr. 84) Schéma rozložení jednotlivých parametrů vozíku [27] 

 

 

 



 

Tab 7)  Parametry pro výpočet statického zatížení jednotlivých valivých hnízd
Zatížení vozíku v těžišti
Zatížení vozíku mimo těžiště
Vyosení zatížení v jedné ose
Vyosení zatížení v druhé ose
Vzdálenost valivých hnízd v jednom směru
Vzdálenost valivých hnízd v druhém směru

Z těchto hodnot je možné vypočítat zatížení jednotlivých valivých hnízd

 
𝑃 =

𝑊

4
+

𝐹

4
+

𝐹  .

2 . 𝑐

𝑃 =
800 𝑘𝑔

4
+

750 

4

 
𝑃 =

𝑊

4
+

𝐹

4
−

𝐹  .

2 . 𝑐

𝑃 =
800 𝑘𝑔

4
−

750 

4

 
𝑃 =

𝑊

4
+

𝐹

4
+

𝐹  .

2 . 𝑐

𝑃 =
800 𝑘𝑔

4
+

750 𝑘𝑔

4

 
𝑃 =

𝑊

4
+

𝐹

4
−

𝐹  .

2 . 𝑐

𝑃 =
800 𝑘𝑔

4
+

750 𝑘𝑔

4

Z těchto zatížení je vybráno to nejvyšší, tedy P1 = 1169 kg. Z
výsledná zátěžná síla:  

 𝑃 = 𝑃 . 𝑔 = 1169 

Následně byl z katalogových listů vyčten 
tomu je pak možné dopočítat koeficient bezpečnosti pro statické zatížení:

 
𝑓 =

𝐶

𝑃
=

161 400

11 460

Jak je vidět, je statický koeficient bezpečnosti poměrně vysoký, to je ovšem způsobeno 
dimenzováním vedení především kvůli dostatečné 

7.3.2 Dynamické hledisko
Z důvodu toho, že se při pohybu vozí
v poloze s maximálním vyložením, byly upraveny koeficienty 
s vyosením hmotnosti od
že robot bude mít menší vyložení a bude otočen 
Zatížení tak bude v jedné ose částečně symetrické. 

Tab 8)  Upravené parametry pro 
Vyosení zatížení v jedné ose
Vyosení zatížení v druhé ose

Parametry pro výpočet statického zatížení jednotlivých valivých hnízd
Zatížení vozíku v těžišti W1 = 800 kg
Zatížení vozíku mimo těžiště F1 = 750 kg
Vyosení zatížení v jedné ose a1 = 1000 mm
Vyosení zatížení v druhé ose b1 = 900 mm
Vzdálenost valivých hnízd v jednom směru c1 = 880 mm
Vzdálenost valivých hnízd v druhém směru d1 = 950 mm

možné vypočítat zatížení jednotlivých valivých hnízd

𝑎

𝑐
+

𝐹  . 𝑏

2 . 𝑑
 

 𝑘𝑔

4
+

750 𝑘𝑔 .  1000 𝑚𝑚

2 .  880 𝑚𝑚
+

750 𝑘𝑔 .  900 𝑚𝑚

2 .  950 𝑚𝑚
=

𝑎

𝑐
+

𝐹  . 𝑏

2 . 𝑑
 

 𝑘𝑔

4
+

750 𝑘𝑔 .  1000 𝑚𝑚

2 .  880 𝑚𝑚
+

750 𝑘𝑔 .  900 𝑚𝑚

2 .  950 𝑚𝑚
=

𝑎

𝑐
−

𝐹  . 𝑏

2 . 𝑑
 

𝑘𝑔
+

750 𝑘𝑔 .  1000 𝑚𝑚

2 .  880 𝑚𝑚
−

750 𝑘𝑔 .  900 𝑚𝑚

2 .  950 𝑚𝑚
= 458

𝑎

𝑐
−

𝐹  . 𝑏

2 . 𝑑
 

𝑘𝑔
−

750 𝑘𝑔 .  1000 𝑚𝑚

2 .  880 𝑚𝑚
−

750 𝑘𝑔 .  900 𝑚𝑚

2 .  950 𝑚𝑚
= −

těchto zatížení je vybráno to nejvyšší, tedy P1 = 1169 kg. Z tohoto je následně vypočtena 

 𝑘𝑔 .9,81 𝑚. 𝑠 = 11 460 𝑁 

katalogových listů vyčten koeficient statického zatížení 
tomu je pak možné dopočítat koeficient bezpečnosti pro statické zatížení:

400 𝑁

460 𝑁
= 14,08 

Jak je vidět, je statický koeficient bezpečnosti poměrně vysoký, to je ovšem způsobeno 
dimenzováním vedení především kvůli dostatečné životnosti, viz následující výpočet. 

Dynamické hledisko  
důvodu toho, že se při pohybu vozíku mezi stanovištěmi bude robot

maximálním vyložením, byly upraveny koeficienty a1

od středu polohovací desky. V následujícím případě je uvažováno, 
robot bude mít menší vyložení a bude otočen tak, že bude mít efektor ve směru jízdy. 

jedné ose částečně symetrické. Ostatní parametry jsou stejné.

arametry pro výpočet dynamického zatížení valivých hnízd
Vyosení zatížení v jedné ose a2 = 0 mm
Vyosení zatížení v druhé ose b2 = 500 mm
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Parametry pro výpočet statického zatížení jednotlivých valivých hnízd 
= 800 kg 

= 750 kg 
= 1000 mm 
= 900 mm 
= 880 mm 
= 950 mm 

možné vypočítat zatížení jednotlivých valivých hnízd:  

= 1169 𝑘𝑔 

(22)  

= 317 𝑘𝑔 

(23)  

458,4 𝑘𝑔 

(24)  

−393,9 𝑘𝑔 

(25)  

tohoto je následně vypočtena 

(26)  

koeficient statického zatížení C0 = 161 400 N. Díky 
tomu je pak možné dopočítat koeficient bezpečnosti pro statické zatížení: 

(27)  

Jak je vidět, je statický koeficient bezpečnosti poměrně vysoký, to je ovšem způsobeno 
viz následující výpočet.  

ku mezi stanovištěmi bude robot jen zřídka nacházet 
1 a b1, které souvisí 

ujícím případě je uvažováno, 
tak, že bude mít efektor ve směru jízdy. 

Ostatní parametry jsou stejné. 

zatížení valivých hnízd 
= 0 mm 
= 500 mm 
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Výsledná zatížení jednotlivých vozíků se pak počítají podle stejných vzorců jako u statického 
hlediska, pouze jsou vyměněny výše zmíněné parametry. Výsledná zatížení vozíků poté jsou 
uvedeny v následující tabulce: 

Tab 9)  Výsledné hodnoty zatížení konfigurace zvolené pro dynamický výpočet 
Zatížení prvního vozíku: P12 = 584,9 kg 
Zatížení druhého vozíku: P22 = 584,9 kg 
Zatížení třetího vozíku: P32 = 190,1 kg 
Zatížení čtvrtého vozíku: P42 = 190,1 kg 

Největší je zatížení prvního a druhého vozíku, tedy P12 = P22 = 584,9 kg. Díky tomu je dále 
možné vypočítat zátěžnou sílu: 

 𝑃 = 𝑃 . 𝑔 = 584,9 𝑘𝑔 .9,81 𝑚 . 𝑠 = 5 736 𝑁 (28)  

Z katalogových listů byl vyčten také koeficient dynamického zatížení Cdyn = 79 600 N, díky 
kterému je možné vypočítat také dynamickou bezpečnost v této konfiguraci: 

 
𝑓 =

𝐶

𝑃
=

79 600 𝑁

5 736 𝑁
= 13,88 

(29)  

7.3.3 Výpočet životnosti 
Pro výpočet životnosti je třeba znát několik parametrů. Tyto parametry souhrnně nalezneme 
v následující tabulce: 

Tab 10)  Parametry pro výpočet životnosti lineárního vedení 
Faktor tvrdosti vedení fh = 1 
Faktor teploty ft = 1 
Faktor zatížení  fw = 1,9 
Průměrná rychlost  vpr = 1,39 m. s-1 

Jednotlivé faktory byly určeny na základě pravidel dle [27]. Pomocí toho byla vypočtena 
vzdálenostní životnost:  

 
𝐿 =

𝑓  .  𝑓  .  𝐶

𝑓  .  𝑃
. 50 𝑘𝑚 =

1 .  1 .  79600 𝑁

1,9 .  5736 𝑁
. 50 𝑘𝑚 = 19490 𝑘𝑚 

(30)  

Dle standardů a katalogu společnosti Güdel je tato vzdálenostní životnost vyhovující. Dále lze 
spočítat přibližnou životnost v hodinách: 

 

𝐿 =

  𝐶
  𝑃

. 50 𝑘𝑚

𝑣
=

  79600 𝑁
  5736 𝑁

. 50 𝑘𝑚

1,39
= 26730 ℎ 

(31)  

Časová životnost vyšla v přepočtu přes 3 roky čistého času provozu, 
což je na současné poměry také dostačující. Pokud by se bralo v úvahu i to, že dopravní 
zařízení třetinu času někde stojí, popřípadě nějaké odstávky a podobně, byla by časová 
životnost určitě vyšší. Na druhou stranu životnost jistě ovlivní i vhodné řízení robotu, 
například pokud by se pro akcelerace pohybů používaly tzv. S-křivky, díky čemuž by lineární 
vedení nemuselo absorbovat tak vysoké impulzy síly.  



 

7.3.4 Dynamická bezpečnost při pohybu robotu
Při pohybu robotu vznika
do uchycení robotu. V tomto případě se
zařízení. Tyto momenty ovšem není příliš snadné změřit. 
stolici opatřená senzory různého typu, na které by byl usaze
by se pohyboval různými směry. Avšak měření těchto momentů by bylo příliš nákladné a také 
nad rámec této práce. Proto bylo využito simulace 
odsimulováno několik nejvíce zatěžujících případů pohybu robotu, aby byly zjištěny reakce 
v uložení.  

Nejprve byly ze staženého modelu robotu odstraněny přebytečné a výsledek 
neovlivňující části v programu Autodesk Inventor
na různé části, u kterých se určila hmotnost a těžiště. Nás
do programu MSC Adams, kde
a těžiště k jednotlivým částem
zrychlení pro jednotlivé osy. Na základě těchto zrychlení byl 

Situace, kdy je výsledný reakční moment největší, je v
maximálně vyložen s plnou náloží
zrychlení a osa A1 se začne otáčet po směru hodinových ručiček
na obrázku 85. 

Obr. 85)

Na obrázku 86 je možné vidět výchozí polohu robotu, ve které se 
t = 0 s a ze které se dostal do polohy výchozí pro měření. 
je patrná na předchozím obrázku 
Poté již nastane dříve naznačený pohyb.  V
kde vazba Joint 1 přísluší vetknutí podstavce robotu a vazba J
osu A2. 

Dynamická bezpečnost při pohybu robotu 
Při pohybu robotu vznikají dosti významné zátěžné momenty, které se samozřejmě přenáší 

tomto případě se to tedy přenáší přímo na navrhované polohovací 
zařízení. Tyto momenty ovšem není příliš snadné změřit. Na to by byl

senzory různého typu, na které by byl usazen konkrétní robot a který 
pohyboval různými směry. Avšak měření těchto momentů by bylo příliš nákladné a také 

nad rámec této práce. Proto bylo využito simulace v programu MSC 
několik nejvíce zatěžujících případů pohybu robotu, aby byly zjištěny reakce 

Nejprve byly ze staženého modelu robotu odstraněny přebytečné a výsledek 
programu Autodesk Inventor Professional 2016. Poté byl model rozdělen 

na různé části, u kterých se určila hmotnost a těžiště. Následně byl model naimportován 
programu MSC Adams, kde ho bylo nutné opatřit potřebnými vazbami a doplnit hmotnosti 

jednotlivým částem. Dále byly z katalogových listů vyčteny 
zrychlení pro jednotlivé osy. Na základě těchto zrychlení byl pak sestaven pohyb robotu. 

, kdy je výsledný reakční moment největší, je v případě, kd
plnou náloží, osy A2 a A3 se začnou pohybovat proti gravitačnímu 

a osa A1 se začne otáčet po směru hodinových ručiček. Tento případ je uveden 

Obr. 85) Simulace pohybu v programu MSC Adams

je možné vidět výchozí polohu robotu, ve které se 
a ze které se dostal do polohy výchozí pro měření. Výchozí p

patrná na předchozím obrázku 85 a v grafech na obrázku 86 se nachází v
Poté již nastane dříve naznačený pohyb.  V grafech jsou naznačeny nejzajímavější veličiny, 
kde vazba Joint 1 přísluší vetknutí podstavce robotu a vazba Joint 5 reprezentuje rotační 
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které se samozřejmě přenáší 
tedy přenáší přímo na navrhované polohovací 

by bylo třeba použít speciální 
n konkrétní robot a který 

pohyboval různými směry. Avšak měření těchto momentů by bylo příliš nákladné a také 
MSC Adams, kde bylo 

několik nejvíce zatěžujících případů pohybu robotu, aby byly zjištěny reakce 

Nejprve byly ze staženého modelu robotu odstraněny přebytečné a výsledek 
Professional 2016. Poté byl model rozdělen 

ledně byl model naimportován 
bylo nutné opatřit potřebnými vazbami a doplnit hmotnosti 

katalogových listů vyčteny hodnoty maximálního 
sestaven pohyb robotu.  

případě, kdy je robot 
osy A2 a A3 se začnou pohybovat proti gravitačnímu 

. Tento případ je uveden 

 

programu MSC Adams 

je možné vidět výchozí polohu robotu, ve které se robot nachází v čase 
Výchozí poloha pro měření 
se nachází v čase t = 1-2 s. 

naznačeny nejzajímavější veličiny, 
oint 5 reprezentuje rotační 
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Obr. 86) Výsledné grafy ze simulace v programu MSC Adams 

V čase t = 2 s se tedy nachází maximální reakční moment v základové patě robotu 
nepřekračující hodnotu 40 000 Nm. Zároveň zde působí síla v ose z nepřekračující hodnotu 
22 500 N. Hodnotu reakčního momentu je dále nutné přepočítat na velikost síly působící 
na jednotlivé vozíky. 

 

Případ 1 

Je možné počítat dva případy. Nejprve tedy případ, kdy bude robot vyložen kolmo 
k dráze pohybu lineárního vedení. Pak bude moment podělen kolmou vzdáleností kolejnic c1 
a vyjde přídavné zatížení na každou stranu polohovacího zařízení: 

 
𝐹 =

𝑀

𝑐
=

40000 𝑁. 𝑚

0,88 𝑚
= 45450 𝑁 

(32)  

Následně je možné již statické a dynamické zatížení sečíst. Ovšem je nutné statické zatížení 
podělit 4, protože jsou celkově 4 vozíky, a dynamické zatížení podělit 2, protože jsou 
na každé kolejnici 2 vozíky. 

 
𝑃 =

𝐹

4
+

𝐹

2
=

22500 𝑁

4
+

45450 𝑁

2
= 28350 𝑁 

(33)  

Jakmile je zjištěno maximální možné zatížení jednoho vozíku, je možné následně 
vypočítat koeficient bezpečnosti pro tento případ: 

 
𝑓 =

𝐶

𝑃
=

79600 𝑁

28350 𝑁
= 2,81 

(34)  

V této poloze vychází koeficient bezpečnosti 2,81, což vyhovuje s dostatečnou rezervou. 

 



 

Případ 2 

Při správné konfiguraci robotu je možné zatížit pouze dva vozíky, což 
bezpečnostní koeficient. Konkrétně jde o polohu, kde je robot maximálně v
k jednomu z valivých hnízd. Tím se zvětší vzdálenost, ze které se zátěžný dynamický moment 
přepočítává, na vzdálenost dvou protilehlých valivých hnízd

 
𝐹 =

𝑀

𝑒
= 32

Zvětšením vzdálenosti se sice snížila v
nebude dělit dvěma. Proto celková maximální zátěžná síla na jeden vozík bude větší:

 
𝑃 =

𝐹

4
+

To se projeví samozřejmě ve velikosti 

 
𝑓 =

𝐶

𝑃

Ačkoliv je koeficient bezpečnosti nižší, stále je dostačující pro provoz zařízení. 

 

7.4 Kontrola ozubení

Ačkoli se předpokládá, že pastorek i hřeben jsou nakupované 
kontrolu ozubení udělat. Prakticky má výrobce předepsan
pro jednotku s pastorkem 477 Nm. Maximální krouticí moment motoru však 
ani poloviny této hodnoty, což by se dalo samo o sobě vyhodnotit jako vyhovující. 
alespoň rychlý výpočet je 
byly prováděny dle knihy Konstruování strojních součástí od autora J. E. Shigleyho

7.4.1 Kontrola ohybu v
Pro výpočet je v následující tabulce uvedeno několik 

Tab 11)  Základní parametry pro výpočet ozubení
Úhel profilu zubu
Úhel šikmého ozubení
Počet zubů pastorku
Normálný modul
Čelní modul 
Šířka ozubení
Maximální moment motoru
Obvodová síla
Maximální rychlost
Lewisův součinitel tvaru pastorku
Průměr hlavové kružnice
Průměr roztečné kružnice

 

 

Při správné konfiguraci robotu je možné zatížit pouze dva vozíky, což 
bezpečnostní koeficient. Konkrétně jde o polohu, kde je robot maximálně v

valivých hnízd. Tím se zvětší vzdálenost, ze které se zátěžný dynamický moment 
, na vzdálenost dvou protilehlých valivých hnízd - e1 = 1250

32 000 𝑁 

Zvětšením vzdálenosti se sice snížila velikost zátěžné dynamické síly, ovšem nyní se tato síla 
nebude dělit dvěma. Proto celková maximální zátěžná síla na jeden vozík bude větší:

+ 𝐹 =
22 500 𝑁

4
+ 32 000 𝑁 = 37 630 

To se projeví samozřejmě ve velikosti koeficientu bezpečnosti: 

=
79 600 𝑁

37 630 𝑁
= 2,12 

Ačkoliv je koeficient bezpečnosti nižší, stále je dostačující pro provoz zařízení. 

Kontrola ozubení 

Ačkoli se předpokládá, že pastorek i hřeben jsou nakupované díly, bylo by dobré si i tak 
kontrolu ozubení udělat. Prakticky má výrobce předepsaný maximální krouticí moment 

pastorkem 477 Nm. Maximální krouticí moment motoru však 
poloviny této hodnoty, což by se dalo samo o sobě vyhodnotit jako vyhovující. 

alespoň rychlý výpočet je vždy dobré udělat. Veškeré výpočty týkající se kontroly ozubení 
byly prováděny dle knihy Konstruování strojních součástí od autora J. E. Shigleyho

ohybu v patě zubu 
následující tabulce uvedeno několik základních 

Základní parametry pro výpočet ozubení 
Úhel profilu zubu α1 = 20° 
Úhel šikmého ozubení β = 25° 
Počet zubů pastorku zpast = 24 
Normálný modul mn = 2,25 mm

 mt = 2,483 mm
Šířka ozubení bozub = 46 mm
Maximální moment motoru Mmot = 190 Nm
Obvodová síla Ft = 5846 N
Maximální rychlost vrp = 3 m.s
Lewisův součinitel tvaru pastorku Y = 0,337 
Průměr hlavové kružnice dhl = 65 mm
Průměr roztečné kružnice drozt = 59,582 mm
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Při správné konfiguraci robotu je možné zatížit pouze dva vozíky, což může změnit výsledný 
bezpečnostní koeficient. Konkrétně jde o polohu, kde je robot maximálně vyložen ve směru 

valivých hnízd. Tím se zvětší vzdálenost, ze které se zátěžný dynamický moment 
1250 mm. 

(35)  

elikost zátěžné dynamické síly, ovšem nyní se tato síla 
nebude dělit dvěma. Proto celková maximální zátěžná síla na jeden vozík bude větší: 

 𝑁 
(36)  

(37)  

Ačkoliv je koeficient bezpečnosti nižší, stále je dostačující pro provoz zařízení.  

díly, bylo by dobré si i tak 
ý maximální krouticí moment 

pastorkem 477 Nm. Maximální krouticí moment motoru však nedosahuje 
poloviny této hodnoty, což by se dalo samo o sobě vyhodnotit jako vyhovující. Avšak 

Veškeré výpočty týkající se kontroly ozubení 
byly prováděny dle knihy Konstruování strojních součástí od autora J. E. Shigleyho [45].  

základních parametrů: 

 
= 2,25 mm 
= 2,483 mm 

= 46 mm 
= 190 Nm 

= 5846 N 
= 3 m.s-1 

 
= 65 mm 

= 59,582 mm 
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Nejprve se vypočítá součinitel vnitřních dynamických sil Kv: 

 

𝐾 =
5,56 + 𝑣

5,56
=

5,56 + √3

5,56
= 1,145 

(38)  

Dále je třeba stanovit tloušťku nebezpečného průřezu paty zubu sFn, poloměr zaoblení 
přechodové křivky ρf a koeficient r. 

 𝑠 = 6 . 2,25 . 𝑚  . 𝑌. 𝑚 =  6 . 2,25 . 2,25 𝑚𝑚 . 𝑌. 2,483 𝑚𝑚 = 5,041 𝑚𝑚 (39)  

 𝜌 = 0,38. 𝑚 = 0,38 . 2,25 𝑚𝑚 = 0,855 𝑚𝑚 (40)  

 
𝑟 =

1,25 . 𝑚 − 𝜌

𝑑 + 1,25 . 𝑚 − 𝜌
 

𝑟 =
(1,25 . 2,25 𝑚𝑚 − 0,855 𝑚𝑚)

65 𝑚𝑚 + 1,25 . 2,25 𝑚𝑚 − 0,855 𝑚𝑚
= 0,057 𝑚𝑚 

(41)  

Následně jsou určeny koeficienty H = 0,02, L = -0,004 a M = -0,03, díky kterým je možné 
spočítat koeficient koncentrace napětí v patě zubu: 

 
𝛽 = 𝐻 +

𝑠

𝑟
.

𝑠

2,25 . 𝑚
 

𝛽 = 0,02 +
5,041 𝑚𝑚

0,057 𝑚𝑚

,

.
5,041 𝑚𝑚

2,25 .  2,25 𝑚𝑚

,

= 1,002 

(42)  

Poté je již možné spočítat ohybové napětí v patě zubu: 

 
𝜎 =

𝐹  .  𝐾  .  𝛽

𝑏  .  𝑚  .  𝑌
=

5846 𝑁 .  1,145 .  1,002

46 𝑚𝑚 .  2,25 𝑚𝑚 .0,337
= 192,4 𝑀𝑃𝑎 

(43)  

Vzhledem k tomu, že jde o nakupovaný díl a není známý materiál, byla jako materiál zvolena 
běžná konstrukční ocel 11523, která má Rm = 550 MPa a Re = 335 MPa. Díky tomu lze určit 
minimální koeficient bezpečnosti: 

 
𝑘 =

𝑅

𝜎
=

335 𝑀𝑃𝑎

192,4 𝑀𝑃𝑎
= 1,74 

(44)  

Minimální koeficient bezpečnosti vyhovuje i pro běžnou konstrukční ocel 11523, kdyby 
se však použila ocel vyšší třídy, byl by koeficient bezpečnosti vyšší. 

 

7.4.2 Kontrola ozubení pro napětí v dotyku 
Pro kontrolu napětí v dotyku je třeba k dosavadním parametrům přidat několik dalších. Mimo 
jiné je nutné zvolit materiál ozubeného hřebene. Vzhledem k tomu, že to též bude 
nakupovaný díl, bude v následujícím počítáno opět s konstrukční ocelí 11523.  

 

 

 

 

 



 

Tab 12)  Doplňkové parametry pro výpočet napětí v
Poisonovo číslo pastorku
Poisonovo číslo hřebenu
Jungův modul pastorku
Jungův modul hřebenu
Zvolený počet zubů hřebenu
Převodový poměr 
Čelní rozteč zubů
Dráha záběru
Čelní úhel záběru

Výpočet se skládá z výpočtu různých koeficientů a parametrů. Některé byly již vypočteny
viz předchozí tabulka, a další budou počítány v
součinitel mechanických vlastností spoluzabírajících ozubených kol 

 
𝑍 =

𝜋 .
1 − 𝜇

𝐸

𝑍 =
𝜋 .

1 − 0,292
207 𝑀𝑃𝑎

Dále je třeba spočítat součinitel záběru profilu 

 
𝜀 =

𝑔

𝑝
=

16,528

7,799 

 
𝜀 =

𝑏  .  tan (𝛽

𝑝

Vzhledem k tomu, že byla splněna podmínka 
počítá následovně: 

 
𝑍 =

1

𝜀
=

1

2,119

Následuje součinitel sklonu zubů:

 𝑍 = cos (𝛽) =

 

Poté je třeba dopočítat ještě úhel sklonu zubů 

 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(sin(𝛽)

 

 
𝑍 =

2 . cos(𝛽 ) .  

cos (𝛼 )  .

 

oplňkové parametry pro výpočet napětí v dotyku ozubení
Poisonovo číslo pastorku μ1 = 0,292 
Poisonovo číslo hřebenu μ2 = 0,292 
Jungův modul pastorku E1 = 207 MPa 
Jungův modul hřebenu E2 = 207 MPa 
Zvolený počet zubů hřebenu zhreb = 500 
Převodový poměr pastorek - hřeben u = 21 
Čelní rozteč zubů pt = 7,799 mm 
Dráha záběru gα = 16,528 mm 
Čelní úhel záběru αtw = 21,173° 

výpočtu různých koeficientů a parametrů. Některé byly již vypočteny
a další budou počítány v následujícím. Jako první je dopočítán 

součinitel mechanických vlastností spoluzabírajících ozubených kol ZE

1

+
1 − 𝜇

𝐸

 

1

292
𝑀𝑃𝑎

+
1 − 0,292
207 𝑀𝑃𝑎

= 189,8 √𝑀𝑃𝑎 

Dále je třeba spočítat součinitel záběru profilu εα a součinitel záběru kroku 

528 𝑚𝑚

 𝑚𝑚
= 2,119 

𝛽)
=

46 𝑚𝑚 . tan (25°)

7,799 𝑚𝑚
= 2,75 

, že byla splněna podmínka 𝜀 > 1, tak se součinitel součtové délky

119
= 0,687 

součinitel sklonu zubů: 

cos (25°) = 0,952 

Poté je třeba dopočítat ještě úhel sklonu zubů βb a součinitel tvaru spoluzabírajících kol 

( ) .  cos (𝛼 )) = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(sin(25°) .  cos (20°)) = 23

)  cos (𝛼 )

. sin (𝛼 )
=

2 . cos(23,4°) .  cos (21,173°)

cos (21,173°)  . sin (21,173°)
=
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dotyku ozubení 

 

výpočtu různých koeficientů a parametrů. Některé byly již vypočteny, 
následujícím. Jako první je dopočítán 

E:  

(45)  

a součinitel záběru kroku εβ. 

(46)  

(47)  

součinitel součtové délky Zε 

(48)  

(49)  

tvaru spoluzabírajících kol ZH.  

23,4° (50)  

= 2,334 
(51)  
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S těmito součiniteli již lze dopočítat nominální napětí v dotyku: 

 
𝜎 = 𝑍  . 𝑍  . 𝑍  . 𝑍  .

𝐹  . (𝑢 + 1)

𝑏  . 𝑑  . 𝑢
 

𝜎 = 0,687 . 2,334 . 189,8 √𝑀𝑃𝑎 . 0,952 .
5846 𝑁 . (21 + 1)

46 𝑚𝑚 . 59,582 𝑚𝑚 .21
 

𝜎 = 433,18 𝑀𝑃𝑎 

 

(52)  

Pro výpočet skutečného napětí v dotyku je třeba ještě doplnit další parametry. 
V následující tabulce 13 se nacházejí parametry, které byly odečteny z grafů či jinak 
dopočítány dle [45]. Za tepelnou a povrchovou úpravu bylo použito kalení plamenem nebo 
indukčně třídy MQ. Za třídu přesnosti byla zvolena ISO 8. 

Tab 13)  Parametry pro výpočet napětí v dotyku 
Součinitel vnitřních dynamických sil KVH = 1,35 
Součinitel vnějších dynamických sil KA = 1,5 
Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce KHβ = 1,3 
Součinitel zatížení jednotlivých zubů KHα = 1 
Maximální dovolené napětí v dotyku σHlim = 1210 MPa 
Součinitel tvrdosti ZW = 0,956 
Součinitel počtu cyklů ZNT = 1 
Součinitelé maziva, obvodové rychlosti a drsnosti boku zubů ZL . ZV . ZR = 0,85 

 

Výpočet napětí v dotyku: 

 
𝜎 = 𝜎  . 𝐾  . 𝐾  . 𝐾  . 𝐾 = 702,83 𝑀𝑃𝑎 

(53)  

Nakonec lze spočítat koeficient bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boku zubů:  

 
𝑆 =

𝜎

𝜎
. 𝑍  . 𝑍 . 𝑍 . 𝑍 . 𝑍 =

1210 𝑀𝑃𝑎

702,83 𝑀𝑃𝑎
 .0,85 .0,956 .1 = 1,4 

(54)  

Výsledný součinitel bezpečnosti v dotyku lze klasifikovat jako vyhovující. Proto kontrola 
ozubení proběhla podle očekávání v pořádku. 

 

7.5 Kontrola konstrukce pomocí metody konečných prvků (MKP) 

K samotné kontrole konstrukce byl využit program Ansys Workbench 19.2, kde byla 
provedena statická analýza tuhosti konstrukce a zkoumány byly i velikosti napětí v různých 
místech sestavy. Dynamická analýza zde provedena nebyla, protože se zde nevyskytuje žádný 
významný zdroj vibrací, který by sestavu mohl rozkmitávat.  

7.5.1 Kontrola konstrukce lože 
Jednou z nejdůležitějších součástí celého dopravního zařízení jsou lože, které jsou připevněny 
k podlaze a na kterých je připevněno lineární vedení. Jedná se o svarek, avšak vzhledem 



 

k tomu, že většina součástí se o sebe opírá tlakem, je soustava zjednodušena na vzájemné 
vetknutí pomocí vazeb Bonded. Další z
licence studentské verze programu Ansys, kde je povolen maximáln
což pro větší sestavy znamená dosti hrubou síť. Proto 
s rezervou. Avšak jako přibliž

Toto omezení bylo mírně eliminováno díky symetrické konstrukci, kde se využilo 
nejprve podélné osy symetrie, 
modelu. Dále byla ještě sestava oříznuta o více než polovinu, která by pro výpočet měla m
význam. Zůstala tedy část mezi dvěma patkami. 
bez mála 25 000 uzlů. 

Z hlediska zatížení byla na osy symetrie umístěna
kde byla zamezena rotace ve všech směrech, tedy jakoby na tuto část
druhá polovina. Na obrázku 
nachází vazba A, která je umístěna na spodní stranu patek 
se základem pomocí vazby fixed support. 
se o sílu velikosti 38 kN, která působí na odsazenou plošku kolejnice lineá
Tato ploška se nachází zhruba uprostřed mezi patkami, kde je předpokládána největší 
deformace při výše uvedeném
se o největší možné zatížení lineárního vozíku při dynamickém pohybu robotu s
vzhůru při největším vyložení.

Obr. 87) Rozmístění zatížení a vazeb na modelu v

Výsledek simulace je patrný na obrázku 
Von Mises vychází do 120 MPa. Avšak tato hodnota je na spoji L
kde je zatížení pouze na tlak.
sonda do lokálního maxima na L
i zvolen nástroj pro výpočet koeficientu bezpečnosti a pro oblast maximálního napětí v
dotyku Jeklu a L-profilu byl stanoven koeficient bezpečnosti větší než 2,1.

tomu, že většina součástí se o sebe opírá tlakem, je soustava zjednodušena na vzájemné 
tí pomocí vazeb Bonded. Další z významných omezení ve výpočtu spočívá v

licence studentské verze programu Ansys, kde je povolen maximáln
větší sestavy znamená dosti hrubou síť. Proto je nutné brát výsledky ze simulací 

rezervou. Avšak jako přibližné ověření by měla tato simulace stačit.  

Toto omezení bylo mírně eliminováno díky symetrické konstrukci, kde se využilo 
nejprve podélné osy symetrie, z toho důvodu stačilo provést simulaci pouz

byla ještě sestava oříznuta o více než polovinu, která by pro výpočet měla m
význam. Zůstala tedy část mezi dvěma patkami. Na síť ve výsledném modelu bylo použito 

hlediska zatížení byla na osy symetrie umístěna vazba remote displacement, 
byla zamezena rotace ve všech směrech, tedy jakoby na tuto část součásti navazovala její 

druhá polovina. Na obrázku 87 je tato vazba znázorněna jako vazba B a D. Dále se zde 
nachází vazba A, která je umístěna na spodní stranu patek reprezentuje pevné spojení 

základem pomocí vazby fixed support. Samotné zatížení zde zajišťuje vazba C. Jedná 
sílu velikosti 38 kN, která působí na odsazenou plošku kolejnice lineá
ploška se nachází zhruba uprostřed mezi patkami, kde je předpokládána největší 

výše uvedeném zatížení. Velikost síly je určena pomocí výpočtu výše. Jedná 
o největší možné zatížení lineárního vozíku při dynamickém pohybu robotu s

vzhůru při největším vyložení. 

Rozmístění zatížení a vazeb na modelu v programu Ansys

Výsledek simulace je patrný na obrázku 88, kde maximální napětí dle metody 
Mises vychází do 120 MPa. Avšak tato hodnota je na spoji L

zatížení pouze na tlak. Tím pádem není nebezpečné. Zajímavější je pro nás dodaná 
sonda do lokálního maxima na L-profilu, kde napětí nepřesahuje 80 MPa. Dále zde byl 

zvolen nástroj pro výpočet koeficientu bezpečnosti a pro oblast maximálního napětí v
profilu byl stanoven koeficient bezpečnosti větší než 2,1.
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tomu, že většina součástí se o sebe opírá tlakem, je soustava zjednodušena na vzájemné 
ve výpočtu spočívá v omezení 

licence studentské verze programu Ansys, kde je povolen maximální počet 30 000 uzlů, 
nutné brát výsledky ze simulací 

 

Toto omezení bylo mírně eliminováno díky symetrické konstrukci, kde se využilo 
simulaci pouze pro polovinu 

byla ještě sestava oříznuta o více než polovinu, která by pro výpočet měla malý 
Na síť ve výsledném modelu bylo použito 

vazba remote displacement, 
součásti navazovala její 

je tato vazba znázorněna jako vazba B a D. Dále se zde 
reprezentuje pevné spojení 

zajišťuje vazba C. Jedná 
sílu velikosti 38 kN, která působí na odsazenou plošku kolejnice lineárního vedení. 
ploška se nachází zhruba uprostřed mezi patkami, kde je předpokládána největší 

a pomocí výpočtu výše. Jedná 
o největší možné zatížení lineárního vozíku při dynamickém pohybu robotu s obrobkem 

 

programu Ansys 

ximální napětí dle metody 
Mises vychází do 120 MPa. Avšak tato hodnota je na spoji L-profilu a jeklu, 

Tím pádem není nebezpečné. Zajímavější je pro nás dodaná 
80 MPa. Dále zde byl 

zvolen nástroj pro výpočet koeficientu bezpečnosti a pro oblast maximálního napětí v místě 
profilu byl stanoven koeficient bezpečnosti větší než 2,1. 
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Obr. 88) Výsledek simulace pro napětí Von Mises na loži

Poslední dosti zajímavý obrázek 
deformaci od zatížení. Největší celková deformace se pohybuje okolo 0,4 mm na kolejnici 
lineárního vedení v blízkosti místa 
deformace ve směru osy z, tak ta se pohybuje okolo 
Na obrázku XX je výsledná deformace zobrazena 100 krát větší.

Obr. 89) Výsledek simulace celkové deformace lože

7.5.2 Kontrola konstrukce polohovací desky
Polohovací deska je také svarek, a stejně jak v
jakožto vetknutí jednotlivých dílů do sebe vazbou bonded. I samotná geometrie je kvůli 
výpočtové síti zjednodušená. Například zde chybí veškeré otvory a valivá hnízda jsou 
nahrazena kvádry.  

Statické zatížení je možné vidět na obrázku 
hnízda byla vložena vazba remote displacement A až D, kde
i posuvy. Lze tedy říci, že se jedná o vazby vetknutí, ačkoliv v
bude umožněno. Na plechu desky se dále nachází 4 odsazené plochy, které reprezentují 
dosedací plochy robotu, k nimž bude 
silami, které opět vychází z výpočtu dynamického pohybu robotu s
vyložením v poloze nad jedním vozíkem. Konkrétně nad vozíkem C. Tomu pak dále 
odpovídají velikosti a směry zátěžných sil. 
velikostí 40,5 kN. Druhá největší je síla F, která p

Výsledek simulace pro napětí Von Mises na loži

ajímavý obrázek 89 pak znázorňuje právě tuhost konstrukce, tedy 
. Největší celková deformace se pohybuje okolo 0,4 mm na kolejnici 

blízkosti místa působení síly. Pokud by byla brána v
, tak ta se pohybuje okolo 0,3 mm v záporném směru 

obrázku XX je výsledná deformace zobrazena 100 krát větší. 

Výsledek simulace celkové deformace lože 

Kontrola konstrukce polohovací desky 
Polohovací deska je také svarek, a stejně jak v předchozím případě jsou spoje zjednodušeny
jakožto vetknutí jednotlivých dílů do sebe vazbou bonded. I samotná geometrie je kvůli 
výpočtové síti zjednodušená. Například zde chybí veškeré otvory a valivá hnízda jsou 

né vidět na obrázku 90, kde na kvádry představující valivá 
hnízda byla vložena vazba remote displacement A až D, kde byly zamezeny všechny rotace 

posuvy. Lze tedy říci, že se jedná o vazby vetknutí, ačkoliv v reálu zde nějaké malé natočení 
Na plechu desky se dále nachází 4 odsazené plochy, které reprezentují 

bude robot připevněn. Tyto plochy jsou zatíženy jednotlivými 
výpočtu dynamického pohybu robotu s obrobkem s

poloze nad jedním vozíkem. Konkrétně nad vozíkem C. Tomu pak dále 
odpovídají velikosti a směry zátěžných sil. Největší síla je síla E působící 

kN. Druhá největší je síla F, která působí v záporném směru 

 

Výsledek simulace pro napětí Von Mises na loži 

ost konstrukce, tedy 
. Největší celková deformace se pohybuje okolo 0,4 mm na kolejnici 

. Pokud by byla brána v úvahu pouze 
záporném směru osy z. 

 

dchozím případě jsou spoje zjednodušeny, 
jakožto vetknutí jednotlivých dílů do sebe vazbou bonded. I samotná geometrie je kvůli 
výpočtové síti zjednodušená. Například zde chybí veškeré otvory a valivá hnízda jsou 

, kde na kvádry představující valivá 
byly zamezeny všechny rotace 
reálu zde nějaké malé natočení 

Na plechu desky se dále nachází 4 odsazené plochy, které reprezentují 
připevněn. Tyto plochy jsou zatíženy jednotlivými 

obrobkem s maximálním 
poloze nad jedním vozíkem. Konkrétně nad vozíkem C. Tomu pak dále 

 ve směru osy z 
záporném směru 



 

osy z velikostí 34,8 kN. Zbývající dvě, síly G a H již působí 
což reprezentuje tíhové zatížení.

Výsledek výpočtu 
vychází na vyztužovacím žebru (viz obrázek 
Koeficient bezpečnosti pro toto napětí vychází 
do místa uchycení robotu, kde síla působí vzhůru, a v
hodnoty 37 MPa, což je též 

Obr. 91) Výsledné napětí polohovací desky metodou Von Mises 

V případě použití nosiče palet může být snížena dynamická zátěž, která vycházela 
z pohybu robotu, ale zároveň 
obdobné výsledné hodnoty zátěže.

kN. Zbývající dvě, síly G a H již působí ve směru osy
což reprezentuje tíhové zatížení. 

Obr. 90) Statické zatížení polohovací desky

výpočtu napětí podle metody Von Mises je na obrázku 
vychází na vyztužovacím žebru (viz obrázek 92), avšak jeho velikost nepřesahuje 11
Koeficient bezpečnosti pro toto napětí vychází uspokojivě okolo 2,3. Dále byla vložena sonda 
do místa uchycení robotu, kde síla působí vzhůru, a v tomto místě se napětí pohybuje okolo 

též vyhovující. 

Výsledné napětí polohovací desky metodou Von Mises 

případě použití nosiče palet může být snížena dynamická zátěž, která vycházela 
zároveň vzroste statické zatížení. Ve výsledku to ovšem bude znamenat 

obdobné výsledné hodnoty zátěže. 
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ve směru osy z pouhými 2,6 kN, 

 

Statické zatížení polohovací desky 

napětí podle metody Von Mises je na obrázku 91. Maximální napětí 
velikost nepřesahuje 115 MPa. 

okolo 2,3. Dále byla vložena sonda 
omto místě se napětí pohybuje okolo 

 

Výsledné napětí polohovací desky metodou Von Mises – pohled z vrchu 

případě použití nosiče palet může být snížena dynamická zátěž, která vycházela 
statické zatížení. Ve výsledku to ovšem bude znamenat 
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Obr. 92) Výsledné napětí polohovací desky metodou Von Mises 

Na obrázku 92 je dobře vidět vyztužovací žebrování ze spodní strany polohovací 
desky. Současně také místo maximálního napětí, které se vytvořilo při této konfiguraci 
zatížení právě na žebru. Na dalším obrázku 
polohovací desky. Největší průhyb vzniká v
se o deformace v řádu desetin milimetru. Konkrét
je deformováno o 2 desetiny milimetru.
200 krát větší deformace.  

Obr. 93) 

V dalším kroku byl ověřen výpočet zatížení val
reakcí ve vazbách, čímž se výpočet potvrdil s

7.6 Finanční bilance 

Mezi důležité výpočty patří i přibližné zhodnocení finanční
je problematické odhadovat výrobní
čas výroby jednotlivých komponent, protože pak si není možné si přesněji napočítat strojní 
časy a jejich výslednou cenu. Proto cena výroby nebude předmětem tohoto cenového 
zhodnocení. Avšak co je možné

Výsledné napětí polohovací desky metodou Von Mises – pohled ze spodu

je dobře vidět vyztužovací žebrování ze spodní strany polohovací 
místo maximálního napětí, které se vytvořilo při této konfiguraci 

zatížení právě na žebru. Na dalším obrázku 93 je možné pozorovat celkovou deformaci 
polohovací desky. Největší průhyb vzniká v místech ukotvení robotu, avšak jedná 

řádu desetin milimetru. Konkrétně místo maximálního průhybu 
deformováno o 2 desetiny milimetru. Pro zobrazení celkových deformací bylo užito 

 Celková deformace polohovací desky  

byl ověřen výpočet zatížení valivých hnízd díky možnosti sledování 
reakcí ve vazbách, čímž se výpočet potvrdil s relativně malou odchylkou do 10%. 

Mezi důležité výpočty patří i přibližné zhodnocení finanční stránky návrhu. V
problematické odhadovat výrobní náklady, pokud neznáme ani velikost výrobní dávky ani 

čas výroby jednotlivých komponent, protože pak si není možné si přesněji napočítat strojní 
časy a jejich výslednou cenu. Proto cena výroby nebude předmětem tohoto cenového 
zhodnocení. Avšak co je možné si alespoň přibližně spočítat je cena nakupovaných dílů 

 

pohled ze spodu 

je dobře vidět vyztužovací žebrování ze spodní strany polohovací 
místo maximálního napětí, které se vytvořilo při této konfiguraci 

je možné pozorovat celkovou deformaci 
otvení robotu, avšak jedná 

ně místo maximálního průhybu 
Pro zobrazení celkových deformací bylo užito 

 

ivých hnízd díky možnosti sledování 
relativně malou odchylkou do 10%.  

stránky návrhu. V této fázi 
náklady, pokud neznáme ani velikost výrobní dávky ani 

čas výroby jednotlivých komponent, protože pak si není možné si přesněji napočítat strojní 
časy a jejich výslednou cenu. Proto cena výroby nebude předmětem tohoto cenového 

tat je cena nakupovaných dílů 



 

a hutních polotovarů. Vzhledem k
rozdělit na dvě hlavní části
opakuje, či nikoliv. 

7.6.1 Lože včetně příslušenství
První část je právě početně konfigurovatelné lože, které zahrnuje: svarek loží, montážní patky, 
kolejnice lineárního vedení, kabelový řetěz, spojovací plechy, plechy krycí a různý spojovací 
materiál. Výčet jednotlivých na
vidět v tabulce 14. Hutní polotovary byly naceněny dle 

Tab 14)  Nakupované díly a hutní polotovary loží
Hutní polotovary a nakupované díly
L - profil 150X100x12 
Jekl 80x40x5 
U - profil UE 140 
Plech 15 
Plech 10 
Plech 3 
Kolejnice lineárního vedení vel. 48 mm
Kolejnice lin. ved. vel. 48 mm komb
Kabelový řetěz 
Patka Vario klínová 
Spojovací materiál 

 

Jak je patrné z tabulky 
okolo 76 000 Kč. Tato částka musí být ovšem navýšena o právě výrobní náklady, které 
zahrnují náklady na přípravky, na svařování, obrobení, různé energie, lakování a 
náklady. Tudíž se tato částka může ve výsledku až zdvojnásobit. Jak již bylo řečeno, záležel
by na počtu kusů, které by se vyráběly. 

7.6.2 Polohovací deska v
Druhá část, která se na základě konfigurace může ve výsledné sestavě opakovat,
deska. Tato část zahrnuje: oba svarky polohovací des
1 kombinované valivé hnízdo s
spínače, mechanické dorazy včetně silentbloků, uchycení kabelového řetězu a různý spojovací 
materiál. Jako i v předchozí tabulce byly pro přehlednost někt
do jedné položky. Stejně tak i spojovací materiál. Jednotlivé komponenty, jejich množ
a dílčí cenu je možné vidět v

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že je zařízení konfigurovatelné
dvě hlavní části, lože a polohovací deska, podle toho jestli se ve výsledn

Lože včetně příslušenství 
První část je právě početně konfigurovatelné lože, které zahrnuje: svarek loží, montážní patky, 
kolejnice lineárního vedení, kabelový řetěz, spojovací plechy, plechy krycí a různý spojovací 
materiál. Výčet jednotlivých nakupovaných dílů a hutních polotovarů včetně ceny je možné 

utní polotovary byly naceněny dle [50]. 

Nakupované díly a hutní polotovary loží 
lotovary a nakupované díly MJ Cena MJ Množství

m 940 Kč 
m 339 Kč 
m 463 Kč 
kg 34 Kč 
kg 35 Kč 
kg 38 Kč 

Kolejnice lineárního vedení vel. 48 mm m 4 900 Kč 
Kolejnice lin. ved. vel. 48 mm komb. s hřebenem m 9 200 Kč 

m 7 500 Kč 
ks 950 Kč 
- - 

tabulky 14, je výsledná cena nakupovaných dílů a hutních polotovarů 
Kč. Tato částka musí být ovšem navýšena o právě výrobní náklady, které 

zahrnují náklady na přípravky, na svařování, obrobení, různé energie, lakování a 
. Tudíž se tato částka může ve výsledku až zdvojnásobit. Jak již bylo řečeno, záležel

by na počtu kusů, které by se vyráběly.  

Polohovací deska včetně vybavení (bez robotu) 
se na základě konfigurace může ve výsledné sestavě opakovat,

deska. Tato část zahrnuje: oba svarky polohovací desky, 3 lineární valivá 
kombinované valivé hnízdo s pastorkem, elektromotor, mazací jednotku, dorazové koncové 

spínače, mechanické dorazy včetně silentbloků, uchycení kabelového řetězu a různý spojovací 
předchozí tabulce byly pro přehlednost některé hutní polotovary sečteny 

jedné položky. Stejně tak i spojovací materiál. Jednotlivé komponenty, jejich množ
dílčí cenu je možné vidět v následující tabulce 15.  
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tomu, že je zařízení konfigurovatelné, je třeba zařízení 
, podle toho jestli se ve výsledné sestavě 

První část je právě početně konfigurovatelné lože, které zahrnuje: svarek loží, montážní patky, 
kolejnice lineárního vedení, kabelový řetěz, spojovací plechy, plechy krycí a různý spojovací 

kupovaných dílů a hutních polotovarů včetně ceny je možné 

Množství Celková cena s DPH 
6 5 642 Kč 

10 3 390 Kč 
1,36 630 Kč 

20 680 Kč 
4,8 168 Kč 
67 2 546 Kč 

3 14 700 Kč 
3 27 600 Kč 

1,5 11 250 Kč 
8 7 600 Kč 
- 1 850 Kč 
Σ 76 055 Kč 

, je výsledná cena nakupovaných dílů a hutních polotovarů 
Kč. Tato částka musí být ovšem navýšena o právě výrobní náklady, které 

zahrnují náklady na přípravky, na svařování, obrobení, různé energie, lakování a režijní 
. Tudíž se tato částka může ve výsledku až zdvojnásobit. Jak již bylo řečeno, záleželo 

se na základě konfigurace může ve výsledné sestavě opakovat, je polohovací 
ky, 3 lineární valivá hnízda, 

pastorkem, elektromotor, mazací jednotku, dorazové koncové 
spínače, mechanické dorazy včetně silentbloků, uchycení kabelového řetězu a různý spojovací 

utní polotovary sečteny 
jedné položky. Stejně tak i spojovací materiál. Jednotlivé komponenty, jejich množství 
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Tab 15)  Nakupované díly a polotovary polohovací desky 
Hutní polotovary a nakupované díly MJ Cena MJ Množství Celková cena s DPH 
Plech 18 kg 34 Kč 152 5 168 Kč 
Plech 16 kg 35 Kč 77 2 695 Kč 
Plech 10 kg 35 Kč 13 455 Kč 
Plech 3 kg 38 Kč 25 950 Kč 
Plech 2 kg 38 Kč 1,8 68 Kč 
L - profil 150x100x12 m 940 Kč 0,4 376 Kč 
L - profil 60x30x5 m 142 Kč 0,4 57 Kč 
Z - profil 100x40x8 kg 40 Kč 4,6 184 Kč 
Silentblok 70/70 M12x24 TYP KP-D  ks 183 Kč 4 732 Kč 
Valivé hnízdo vel. 48 mm ks 5 000 Kč 3 15 000 Kč 
Kombinované valivé hnizdo s pastorkem 
vel. 48 mm 

ks 48 000 Kč 1 48 000 Kč 

Elektromotor Siemens 1FT7108-5AB70-
1BG3 

ks 115 000 Kč 1 115 000 Kč 

Bezpečnostní koncový spínač D4N ks 410 Kč 2 820 Kč 
Mazací jednotka SKF Compact Greaser ETP ks 5 900 Kč 1 5 900 Kč 
Spojovací materiál       2 254 Kč 

Σ 197 659 Kč 
 

Výsledná cena nakupovaných dílů a polotovarů polohovací desky vyšla okolo 
198 000 Kč. Opět se jedná o čistou nákupní cenu, kterou je třeba doplnit o výrobní náklady 
jako v předchozím příkladě. Opět se tím cena může dostat až k dvojnásobné hodnotě.  

7.6.3 Celková cena 
Celková cenová nabídka se bude odvíjet od konfigurace a požadavků zákazníka. Kalkulace 
se bude skládat vždy z násobku ceny loží, podle toho, jak dlouhou dráhu bude zákazník chtít, 
a ceny polohovací desky. Tyto ceny již budou povýšeny o výrobní a režijní náklady. Další 
velice významnou položkou v ceně je samotný průmyslový robot s koncovým efektorem. 
Pořizovací ceny vybraného průmyslového robotu se mohou lišit dle dodavatele, ale pohybují 
se zhruba od 1 mil. Kč do 2,5 mil. Kč. Pokud bude zařízení osazeno nosičem palet, může být 
tato cenová položka snížena, ovšem za cenu horší kompatibility s výrobními stroji. Výsledná 
cena zařízení je ovšem bez elektroinstalace a jiných doplňujících komponent. Tudíž je třeba 
ještě k celkové ceně dále připočítat veškerou kabeláž, kabelové žlaby, elektrorozvadeče, 
popřípadě i ovládací panel a příslušný ovládací software. V neposlední řadě je třeba 
do konečných nákladů připočítat případnou montáž zařízení u zákazníka. 

7.7 Parametrické navrhování 

Pokud jde o rozměry, bylo zařízení navrhováno pro konkrétní nosnost i dosah. Ovšem pro 
firmu, která by vyráběla takováto zařízení, by bylo vhodné mít v nabídce více možností 
konfigurovatelnosti tohoto zařízení. Především se jedná o možnost výběru hmotnosti 
dopravovaných výrobků. Pokud zákazník potřebuje hýbat s obrobky například okolo 5 kg, 
není pro něj příliš vhodné pořizovat si takto veliké zařízení. Ovšem kvůli normalizaci většiny 



 

dílů není možné měnit rozměry kontinuálně dle lineární charakteristiky. Je
několik různě velkých zařízení a určit pro ně rozmezí vhodných hodnot zatí
pokryta celá škála požadovaných hodnot. Výhodou zůstává to, že toto navrhování je 
rychlejší díky tomu, že se používá již vytvořená koncepce
pro konkrétní rozmezí hodnot. Při návrhu se pak použije nejbližší vyšší hodnota 
z normalizovaných dílů. Takto vznikne celá produktová řada, ze které si zákazník snáz vybere 
potřebný produkt.  

 

 

 

 

 

 

dílů není možné měnit rozměry kontinuálně dle lineární charakteristiky. Je
několik různě velkých zařízení a určit pro ně rozmezí vhodných hodnot zatí
pokryta celá škála požadovaných hodnot. Výhodou zůstává to, že toto navrhování je 
rychlejší díky tomu, že se používá již vytvořená koncepce a potřebné výpočty se pouze upraví 
pro konkrétní rozmezí hodnot. Při návrhu se pak použije nejbližší vyšší hodnota 

normalizovaných dílů. Takto vznikne celá produktová řada, ze které si zákazník snáz vybere 
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dílů není možné měnit rozměry kontinuálně dle lineární charakteristiky. Je třeba navrhnout 
několik různě velkých zařízení a určit pro ně rozmezí vhodných hodnot zatížení tak, aby byla 
pokryta celá škála požadovaných hodnot. Výhodou zůstává to, že toto navrhování je mnohem 

a potřebné výpočty se pouze upraví 
pro konkrétní rozmezí hodnot. Při návrhu se pak použije nejbližší vyšší hodnota 

normalizovaných dílů. Takto vznikne celá produktová řada, ze které si zákazník snáz vybere 



 

8 BEZPEČNOST

Při návrhu nového zařízení je vždy třeba dbát na dostatečnou bezpečnost stroje. Tuto úlohu 
částečně pomáhají splňovat normy a jejich požadavky, které vycházejí z
příkladových modelů a historických 
uzákoněny a tím pádem je nutné je přímo dodrž
už od počátku návrhu. Ačkoliv na začátku se berou v
verze je podrobena celé škále analýz vyšetřující chování a bezpečnost stroje. V
některých nevyhovujících prvků je třeba stroj
bezpečnostní zařízení. 

8.1 Normativní požadavky

Existují tři různé hierarchické
až po normy pro konkrétní stroje typu C. Pro normy výrobní buňky lze z
hlediska užít normy dle následujícího grafického zobrazení na obrázku 

Obr. 94) Vztahy norem vztahujícími se k

V těchto normách je možné dohledat další navazující, související a doplňující normy, 
které s danou problematikou souvisí. 
umístěných uvnitř, je možné využít 
důležitých norem souvisejících s

Z hlediska konstrukce je možn
zařízení kooperující s průmyslovým robotem nebo 
robotu o sedmou osu. Obě tyto varianty je však nutné z
Při návrhu zařízení byla jako základní norma typu A využita norma ČSN

Mezi finální úkony
části návrhu se dle platné normy ČSN EN 1050/IS
a nebezpečné stavy. K těmto rizikům je pak dále nutné dodat ještě velikost důsledku a četnost 
jednotlivých nebezpečí a 
možné nebezpečí. Toto posuzování a vyhodnocování často probíhá iterativně, dokud není 
riziko dostatečně eliminováno nebo dokud to dovoluj
se vyhodnotí zbývající rizika a je vydáno doporučení pro provozovatele. Zj
algoritmus pro posuzování rizik je na obrázku

 

BEZPEČNOST 

hu nového zařízení je vždy třeba dbát na dostatečnou bezpečnost stroje. Tuto úlohu 
částečně pomáhají splňovat normy a jejich požadavky, které vycházejí z
příkladových modelů a historických zkušeností. Zároveň jsou některé normy přímo 

ím pádem je nutné je přímo dodržovat. Práce s normami probíhá iterativně 
od počátku návrhu. Ačkoliv na začátku se berou v úvahu jen základní předpisy, finální 

verze je podrobena celé škále analýz vyšetřující chování a bezpečnost stroje. V
ých nevyhovujících prvků je třeba stroj dodatečně upravit, popřípadě doplnit o různá 

Normativní požadavky 

hierarchické úrovně norem. Jedná se o normy od obecného typu A, 
normy pro konkrétní stroje typu C. Pro normy výrobní buňky lze z

hlediska užít normy dle následujícího grafického zobrazení na obrázku 

Vztahy norem vztahujícími se k systému robotu/buňce

těchto normách je možné dohledat další navazující, související a doplňující normy, 
danou problematikou souvisí. Co se týká robotické výrobní buňky a zařízení 

je možné využít souhrnného obrázku 95, kde je naznačena většina 
důležitých norem souvisejících s daným problémem.  

hlediska konstrukce je možné na toto zařízení nahlížet, buď jakožto na samostatné 
průmyslovým robotem nebo také jako na rozšíření pr

robotu o sedmou osu. Obě tyto varianty je však nutné z hlediska bezpečnosti podchytit. 
návrhu zařízení byla jako základní norma typu A využita norma ČSN

Mezi finální úkony, při dokončování navrženého zařízení, patří analýza riz
části návrhu se dle platné normy ČSN EN 1050/ISO 14121 posuzují možná rizika 

těmto rizikům je pak dále nutné dodat ještě velikost důsledku a četnost 
a z toho vyvodit různá ochranná opatření, důsledkem

možné nebezpečí. Toto posuzování a vyhodnocování často probíhá iterativně, dokud není 
riziko dostatečně eliminováno nebo dokud to dovolují technické prostředky. Poté 

vyhodnotí zbývající rizika a je vydáno doporučení pro provozovatele. Zj
algoritmus pro posuzování rizik je na obrázku 96. 
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hu nového zařízení je vždy třeba dbát na dostatečnou bezpečnost stroje. Tuto úlohu 
částečně pomáhají splňovat normy a jejich požadavky, které vycházejí z určitých 

zkušeností. Zároveň jsou některé normy přímo 
normami probíhá iterativně 

úvahu jen základní předpisy, finální 
verze je podrobena celé škále analýz vyšetřující chování a bezpečnost stroje. V případě 

upravit, popřípadě doplnit o různá 

Jedná se o normy od obecného typu A, 
normy pro konkrétní stroje typu C. Pro normy výrobní buňky lze z nejobecnějšího 

hlediska užít normy dle následujícího grafického zobrazení na obrázku 94. 

 

systému robotu/buňce [46] 

těchto normách je možné dohledat další navazující, související a doplňující normy, 
Co se týká robotické výrobní buňky a zařízení 

, kde je naznačena většina 

na toto zařízení nahlížet, buď jakožto na samostatné 
rozšíření průmyslového 

iska bezpečnosti podchytit. 
návrhu zařízení byla jako základní norma typu A využita norma ČSN EN ISO 12100. 

patří analýza rizik. V této 
O 14121 posuzují možná rizika 

těmto rizikům je pak dále nutné dodat ještě velikost důsledku a četnost 
důsledkem čehož se sníží 

možné nebezpečí. Toto posuzování a vyhodnocování často probíhá iterativně, dokud není 
í technické prostředky. Poté 

vyhodnotí zbývající rizika a je vydáno doporučení pro provozovatele. Zjednodušený 
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Obr. 95) Normy související s

Obr. 96) Zjednodušený algoritmus pro posouzení rizik 

Normy související s návrhem robotické buňky a zařízeními uvnitř

Zjednodušený algoritmus pro posouzení rizik [47]

 

návrhem robotické buňky a zařízeními uvnitř [46] 

 

[47] 



 

8.2 Bezpečnost navrhovaného

Z hlediska funkčního a konstrukčního se jedná o polohovací zařízení, kde se některé čá
pohybují v prostoru. Kromě polohovací desky a k
i samotný robot. Ovšem robot je nakupovaný díl, není tedy předmětem konstrukce, a proto 
mu bude v následujícím textu věnováno méně prostoru. Předmětem konstrukce je samotn
polohovací deska umístěna na stacionárních ložích. 

8.2.1 Provozní režimy výrobní buňky
Celé dopravní zařízení se nachází ve výrobní buňce
případů oplocena tak, aby do pracovního prostoru nebylo možné libovolně vstoupit při 
zařízení i robotu. Dveře do prostoru buňky by měly mít bezpečnostní zámky s
zařízením. Při potřebě vstupu do výrobní buňky je nejprve nut
i pohyb robotu. Výrobní stroje
Po zastavení dopravního zařízení i robotu je uvolněn zámek dveří a je umožněno vstoupit. 
V průběhu přítomnosti obsluhy není možn
do automatického režimu. Pokud obsluha opouští výrobní b
že se uvnitř výrobní buňky nenachází žádná další osoba. 
automatický režim dopravního zařízení i robotu. Ověření toho, 
nenachází lze navíc doplnit o různá senzorická zařízení, jako jsou například
uložené optické závory, nebo nášlapné rohože pokrývající celou dostupnou plochu pracovního 
prostoru.  

Pokud je nutný vstup osob do pracovního prostoru za účelem servisní či údržbové 
prohlídky, je nutné přepnout 
ovládat ručně pomocí dálkového ovládání při nízké rychlosti. 

Jak již bylo řešeno v
zařízení i v automatickém režimu za přítomnosti obsluhy při snížené rychlost
případě se při přiblížení obsluhy
dopravní zařízení opět postupně rozjede. 
k tomu určené a správně seřízené senzoriky

Obr. 97)

Bezpečnost navrhovaného zařízení 

hlediska funkčního a konstrukčního se jedná o polohovací zařízení, kde se některé čá
prostoru. Kromě polohovací desky a k ní příslušným částem se 

samotný robot. Ovšem robot je nakupovaný díl, není tedy předmětem konstrukce, a proto 
následujícím textu věnováno méně prostoru. Předmětem konstrukce je samotn

polohovací deska umístěna na stacionárních ložích.  

Provozní režimy výrobní buňky 
zení se nachází ve výrobní buňce (obrázek 97), která bý

aby do pracovního prostoru nebylo možné libovolně vstoupit při 
. Dveře do prostoru buňky by měly mít bezpečnostní zámky s

vstupu do výrobní buňky je nejprve nutné zastavit dopravní zařízení 
pohyb robotu. Výrobní stroje, pokud jsou dostatečně krytovány

zastavení dopravního zařízení i robotu je uvolněn zámek dveří a je umožněno vstoupit. 
obsluhy není možné spuštění dopravního zařízení ani robotu 

automatického režimu. Pokud obsluha opouští výrobní buňku, musí se 
uvnitř výrobní buňky nenachází žádná další osoba. Teprve 

automatický režim dopravního zařízení i robotu. Ověření toho, zda
nenachází lze navíc doplnit o různá senzorická zařízení, jako jsou například

nebo nášlapné rohože pokrývající celou dostupnou plochu pracovního 

Pokud je nutný vstup osob do pracovního prostoru za účelem servisní či údržbové 
přepnout dopravní zařízení i robot do ručního režimu, kde je bude možné 

ručně pomocí dálkového ovládání při nízké rychlosti.  

Jak již bylo řešeno v kapitole 6, při vhodně doplněné senzorice je možné provozovat 
automatickém režimu za přítomnosti obsluhy při snížené rychlost

případě se při přiblížení obsluhy robot zpomalí až zastaví. Po vzdálení se obsluhy se robot i 
dopravní zařízení opět postupně rozjede. To je ovšem možné jen a pouze v

tomu určené a správně seřízené senzoriky viz kapitola 6.  

Obr. 97) Příklad výrobní buňky pro dopravní zařízení
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hlediska funkčního a konstrukčního se jedná o polohovací zařízení, kde se některé části 
ní příslušným částem se pohybuje 

samotný robot. Ovšem robot je nakupovaný díl, není tedy předmětem konstrukce, a proto 
následujícím textu věnováno méně prostoru. Předmětem konstrukce je samotná 

, která bývá ve většině 
aby do pracovního prostoru nebylo možné libovolně vstoupit při chodu 

. Dveře do prostoru buňky by měly mít bezpečnostní zámky s blokovacím 
né zastavit dopravní zařízení 

pokud jsou dostatečně krytovány, mohou běžet dále. 
zastavení dopravního zařízení i robotu je uvolněn zámek dveří a je umožněno vstoupit. 

spuštění dopravního zařízení ani robotu zpět 
uňku, musí se přesvědčit, 
eprve poté může obnovit 

zda se již v buňce nikdo 
nenachází lze navíc doplnit o různá senzorická zařízení, jako jsou například horizontálně 

nebo nášlapné rohože pokrývající celou dostupnou plochu pracovního 

Pokud je nutný vstup osob do pracovního prostoru za účelem servisní či údržbové 
ručního režimu, kde je bude možné 

kapitole 6, při vhodně doplněné senzorice je možné provozovat 
automatickém režimu za přítomnosti obsluhy při snížené rychlosti. V takovém 

robot zpomalí až zastaví. Po vzdálení se obsluhy se robot i 
To je ovšem možné jen a pouze v případě užití 

 

Příklad výrobní buňky pro dopravní zařízení 



 

98 
 

U takto velkých výrobních buněk je z důvodu rizika vypuknutí požáru třeba alespoň 
dvou únikových východů. Což lze vidět na obrázku 76 v kapitole 6. 

8.2.2 Konstrukce dopravního zařízení z hlediska bezpečnosti 
Dopravní zařízení jako takové se pohybuje pouze v jedné ose. Jak již bylo řečeno v kapitole 5, 
jsou zde tři omezení pohybu v koncových polohách. První je takzvané měkké, kdy je koncová 
poloha omezena softwarově v řídicím programu. Pokud by tato koncová poloha selhala 
například, kvůli chybě v programu nebo v odměřování, je zde druhá koncová poloha a to 
poloha, kdy nájezdová ploška sepne koncové kladičkové spínače. V takovém případě by měl 
být odepnut přívod energie do pohonu s tím, že by měla zapůsobit brzda motoru, popřípadě i 
brzdění protiproudem. Pokud se ovšem polohovací deska s robotem pohybuje příliš rychle 
tak, že se nevybije veškerá kinetická energie do brzdy, nachází se zde ještě čistě mechanický 
doraz s pryžovým silentblokem. Do toho se pak následně vybije zbývající kinetická energie. 
Celkový pohled na dopravní zařízení včetně mechanický koncových dorazů je na obrázku 98. 

 

Obr. 98) Celkový pohled na dopravní zařízení v nejkratší verzi 

Ačkoliv je polohovací deska hranatého tvaru, je možné v rámci bezpečnosti udělat na 
plechách svarku polohovací desky úkosy a samotné rohy hlavního plechu osadit měkkými 
pryžovými ochranami rohů viz obrázek 99, které lze na plech přilepit. Tím budou z 
polohovací desky v dostatečné míře odstraněny ostré hrany.  

 

Obr. 99) Gumová bezpečnostní ochrana rohů 

Lože jsou z hlediska ostrých hran navržena tak, že podél celého lože je z vrchní strany 
umístěn krycí plech, který má dostatečný rádius ohybu. Obdobně i koncový krycí plech na 
koncích loží je též z vrchní strany opatřen lemem. Díky tomu je lépe podchycena situace 
nechtěného pádu obsluhy na hrany loží a možné riziko poranění dostatečně eliminováno. Tato 



 

dvě opatření jsou navržena pro případný po
automatickém režimu. 

Pokud by byl požadován servisní mód se senzorikou
za přítomnosti obsluhy, bylo by třeba doplnit samotný prostor lože nějakou další ochranou 
proti nechtěnému pádu obsluhy do
umístěné na koncích loží s

Z hlediska řízení pohonu by bylo vhodné řídit zrychlení a zpomalení dle tzv. S
díky čemuž nebude zařízení
poruchy na pohonném systému i systému vedení. Další poruchové stavy z
mechaniky mohou nastat jedině, pokud by se někde uvolnily nějaké šrouby
stavy pravidelně, v rámci časové periody,
fatální z hlediska povolení šroubů může být nepřesnost na přechodech lineárních kolejnic. 
Tuto poruchu však lze částečně eliminovat. Kromě kontroly dotažených šroubů je možné 
opatřit čela konců kolejnic lineárního vedení otvorem pro čep tak, aby 
alespoň částečně navazovaly.

8.2.3 Ochranné pomůcky
Pro správný výběr ochranných pomůcek je třeba znát povahu a technologii výroby uvnitř 
výrobní buňky. Dále také zaleží na tom, zdali je uv
obsluha v buňce. Mimo buňku totiž nejsou na obsluhu kladeny tak velké nároky. Platí zde 
stejné výchozí požadavky jako pro zbytek výrobní haly, či pro okolní části výrobní buňky. 
Pokud je při výrobě produkován velký hluk je t
že je ve výrobní buňce pracováno s
kousky třísek, je třeba použít k
zvýšená prašnost či se zde vyskytují l
odvětrání použít i některý ze způsobů ochrany proti vdechnutí. 
pomůcek jsou na obrázku 

Ochranné pomůcky pro vstup do výrobní buňky vždy závisí na vykonávané 
technologii. Pro manipulaci s
je pracovní obuv, ochranná helma popřípadě pracovní rukavice. Samozřejmostí je vhodný 
pracovní oděv. Ovšem tyto náležitosti
vnitřních stanov.  

Obr. 100)

 

opatření jsou navržena pro případný pohyb obsluhy ve výrobní buňce při vypnutém 

Pokud by byl požadován servisní mód se senzorikou zmíněnou v
, bylo by třeba doplnit samotný prostor lože nějakou další ochranou 

u obsluhy do jejího prostoru. Jednalo by se nejspíše o optické snímače 
umístěné na koncích loží s tím, že na polohovací desce by byly odrazky.

hlediska řízení pohonu by bylo vhodné řídit zrychlení a zpomalení dle tzv. S
díky čemuž nebude zařízení vykazovat takové rázy síly a momentů a sníží se tím riziko 
poruchy na pohonném systému i systému vedení. Další poruchové stavy z
mechaniky mohou nastat jedině, pokud by se někde uvolnily nějaké šrouby

i časové periody, kontrolovat při servisních odstávkách. Nejvíce 
hlediska povolení šroubů může být nepřesnost na přechodech lineárních kolejnic. 

však lze částečně eliminovat. Kromě kontroly dotažených šroubů je možné 
ců kolejnic lineárního vedení otvorem pro čep tak, aby 

ně navazovaly. 

Ochranné pomůcky 
Pro správný výběr ochranných pomůcek je třeba znát povahu a technologii výroby uvnitř 
výrobní buňky. Dále také zaleží na tom, zdali je uvažována obsluha mimo buňku nebo 

buňce. Mimo buňku totiž nejsou na obsluhu kladeny tak velké nároky. Platí zde 
stejné výchozí požadavky jako pro zbytek výrobní haly, či pro okolní části výrobní buňky. 
Pokud je při výrobě produkován velký hluk je třeba používat ochranná sluchátka. 

výrobní buňce pracováno s laserem, obloukovým svařováním či odtud odlétávají 
kousky třísek, je třeba použít k tomu určené ochranné brýle. Pokud je
zvýšená prašnost či se zde vyskytují látky nebezpečné na vdechnutí, je třeba kromě řádného 
odvětrání použít i některý ze způsobů ochrany proti vdechnutí. Nejčastější značky ochranných 
pomůcek jsou na obrázku 100. 

Ochranné pomůcky pro vstup do výrobní buňky vždy závisí na vykonávané 
. Pro manipulaci s obrobky není třeba žádných speciálních pomůcek. Doporučená 

je pracovní obuv, ochranná helma popřípadě pracovní rukavice. Samozřejmostí je vhodný 
tyto náležitosti si už koordinuje každý výrobní závod sám dle svých 

 

Obr. 100) Značky nejčastějších ochranných pomůcek 

  

 

99 

hyb obsluhy ve výrobní buňce při vypnutém 

zmíněnou v kapitole 6 pro provoz 
, bylo by třeba doplnit samotný prostor lože nějakou další ochranou 

prostoru. Jednalo by se nejspíše o optické snímače 
tím, že na polohovací desce by byly odrazky. 

hlediska řízení pohonu by bylo vhodné řídit zrychlení a zpomalení dle tzv. S-křivek, 
vykazovat takové rázy síly a momentů a sníží se tím riziko 

poruchy na pohonném systému i systému vedení. Další poruchové stavy z hlediska 
mechaniky mohou nastat jedině, pokud by se někde uvolnily nějaké šrouby. Proto je třeba tyto 

kontrolovat při servisních odstávkách. Nejvíce 
hlediska povolení šroubů může být nepřesnost na přechodech lineárních kolejnic. 

však lze částečně eliminovat. Kromě kontroly dotažených šroubů je možné 
ců kolejnic lineárního vedení otvorem pro čep tak, aby kolejnice na sebe 

Pro správný výběr ochranných pomůcek je třeba znát povahu a technologii výroby uvnitř 
ažována obsluha mimo buňku nebo 

buňce. Mimo buňku totiž nejsou na obsluhu kladeny tak velké nároky. Platí zde 
stejné výchozí požadavky jako pro zbytek výrobní haly, či pro okolní části výrobní buňky. 

řeba používat ochranná sluchátka. V případě, 
laserem, obloukovým svařováním či odtud odlétávají 

tomu určené ochranné brýle. Pokud je ve výrobní buňce 
átky nebezpečné na vdechnutí, je třeba kromě řádného 

Nejčastější značky ochranných 

Ochranné pomůcky pro vstup do výrobní buňky vždy závisí na vykonávané 
obrobky není třeba žádných speciálních pomůcek. Doporučená 

je pracovní obuv, ochranná helma popřípadě pracovní rukavice. Samozřejmostí je vhodný 
si už koordinuje každý výrobní závod sám dle svých 

 

Značky nejčastějších ochranných pomůcek [48] 



 

9 ZHODNOCENÍ A DISKUZE

Mezi nejdůležitější parametry zadání patří dopravovaná dráha
obrobků až 100 kg. Dalším
vedení i ozubeného hřebene tak, aby byly tyto důležité komponenty chráněny od nečistot 
a od mechanického poškození 
Všechny stanovené požadavky zařízení splňuje.

Stabilitu zařízení zajišťují lože, kter
skládat za sebe a měnit tak transportní vzdálenost. Na lože jsou připevněny kolejnice 
lineárního vedení. Po kolejnicích se pohybuje polohovací deska, na které je 
robot, nosič palet či jiné zařízení. Zvláštností 
hřeben integrovaný do kolejnice lineárního vedení. Tato kombinace přináší výhodu 
v jednodušším uspořádání funkčních částí a tím i možnost jejich ochrany plechovými kryty. 
Nevýhodou varianty ovšem může být o trochu složitější montáž.

Celá konstrukce byla navrhována v
Kromě samotných výpočtů byla
pomocí programu Ansys Workbench 19.2. Jako výchozí hodnoty zatížení byly použity 
výsledky ze simulace v programu MSC Adams, kde byl simulován dynamický pohyb robotu 
s obrobkem s maximálním vyložení
Dále byl navrhován pohon. Po několika iteracích výpočtu byl zvolen přímý pohon pastorku 
motorem bez mezipřevodu, kvůli maximálním potřebným otáčkám 950 min
potřebný moment motoru vyšel 98
v programu Sizer for Siemens Drivers. Poté zde byl vybrá
na ekvivalentní moment. Výsledný servomotor 
1500 min-1, jmenovitý výkon 9,
nižší jmenovitý moment, je možné
proměnná zátěžná charakteristika. Díky tomu se motor o
z hlediska výpočtů kontrol
a dotyku v ozubení pastorku a hřebenu. Oboje vyšlo uspokojivě. 

Zajímavostí může být zhodnocení nákladů pro hutní polotovary a nakupované 
komponenty. Celkový model dopravního zařízení byl rozděl
svarek lože, kolejnice lineárního vedení, krycí a spojovac
a upevňovací patky loží. Cena hutních polotovarů a na
je 76 000 Kč. Druhou část tvoří svarek polohovací de
mechanické a elektrické koncové spínače, mazací jednotka, plechy konců loží a další 
zbývající části. Tato druhá část celkové sestavy vychází za nakupované díly a hutní 
polotovary na 198 000 Kč. Nutné je však podotkn
a různých režií, bude cena až dvakrát vyšší. Toto rozdělení na dvě části bylo provedeno 
záměrně, kvůli modularitě loží a tedy faktu, že se ve výsledné ceně mohou objevovat 
několikanásobně.  

V práci také bylo nastíně
do referenční výrobní buňky. Jak již bylo řečeno, zařízení je navrženo jako částečně 
symetrické, a proto referenční výrobní buňku tvořily dvě řady strojů, mezi nimiž bylo 
umístěno navrhované dopravní zařízení. Dále se zde nacházely další potřebné části, jako 
například místo pro vstup a výstup materiálu, elektrické rozvaděče s

ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Mezi nejdůležitější parametry zadání patří dopravovaná dráha o délce až 50 m nebo hmotnost
m z důležitých cílů byla symetričnost konstrukce a

vedení i ozubeného hřebene tak, aby byly tyto důležité komponenty chráněny od nečistot 
mechanického poškození způsobeného neopatrnou manipulací v

Všechny stanovené požadavky zařízení splňuje. 

Stabilitu zařízení zajišťují lože, která se připevňují k podlaze. T
skládat za sebe a měnit tak transportní vzdálenost. Na lože jsou připevněny kolejnice 

vedení. Po kolejnicích se pohybuje polohovací deska, na které je 
robot, nosič palet či jiné zařízení. Zvláštností popisované konstrukce je mimo jiné i ozubený 
hřeben integrovaný do kolejnice lineárního vedení. Tato kombinace přináší výhodu 

uspořádání funkčních částí a tím i možnost jejich ochrany plechovými kryty. 
ovšem může být o trochu složitější montáž. 

Celá konstrukce byla navrhována v modeláři Autodesk Inventor Professional 16. 
výpočtů byla konstrukce ověřena i simulacemi - metodou konečných prvků 

pomocí programu Ansys Workbench 19.2. Jako výchozí hodnoty zatížení byly použity 
programu MSC Adams, kde byl simulován dynamický pohyb robotu 

maximálním vyložením. Konstrukce tímto testováním bez problému obstála. 
Dále byl navrhován pohon. Po několika iteracích výpočtu byl zvolen přímý pohon pastorku 
motorem bez mezipřevodu, kvůli maximálním potřebným otáčkám 950 min
potřebný moment motoru vyšel 98 Nm a potřebný výkon 9,75 kW. Výpočet byl ještě ověřen 

programu Sizer for Siemens Drivers. Poté zde byl vybrán i výsledný motor s
ekvivalentní moment. Výsledný servomotor 1FT7108-5AB71-1BH0

, jmenovitý výkon 9,6 kW a jmenovitý moment 61 Nm. I když má motor o třetinu 
, je možné ho až dvakrát přetížit, protože je brána v

proměnná zátěžná charakteristika. Díky tomu se motor ochladí v době nižší zátěže. Dále byl 
hlediska výpočtů kontrolován střih a otlačení pera na hřídeli motoru a napětí v

ozubení pastorku a hřebenu. Oboje vyšlo uspokojivě.  

Zajímavostí může být zhodnocení nákladů pro hutní polotovary a nakupované 
komponenty. Celkový model dopravního zařízení byl rozdělen na dvě části. První část tvoří 
svarek lože, kolejnice lineárního vedení, krycí a spojovací plechy loží, kabelový řetěz 

upevňovací patky loží. Cena hutních polotovarů a nakupovaných dílů této sestavy 
Kč. Druhou část tvoří svarek polohovací desky, servomotor, lineární valivá hnízda, 

mechanické a elektrické koncové spínače, mazací jednotka, plechy konců loží a další 
zbývající části. Tato druhá část celkové sestavy vychází za nakupované díly a hutní 

000 Kč. Nutné je však podotknout, že po připočítání výrobních nákl
různých režií, bude cena až dvakrát vyšší. Toto rozdělení na dvě části bylo provedeno 

záměrně, kvůli modularitě loží a tedy faktu, že se ve výsledné ceně mohou objevovat 

práci také bylo nastíněno konkrétní použití zařízení a 
referenční výrobní buňky. Jak již bylo řečeno, zařízení je navrženo jako částečně 

symetrické, a proto referenční výrobní buňku tvořily dvě řady strojů, mezi nimiž bylo 
umístěno navrhované dopravní zařízení. Dále se zde nacházely další potřebné části, jako 
například místo pro vstup a výstup materiálu, elektrické rozvaděče s ovládacím panelem nebo 
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až 50 m nebo hmotnosti 
byla symetričnost konstrukce a vhodné umístění 

vedení i ozubeného hřebene tak, aby byly tyto důležité komponenty chráněny od nečistot 
ipulací v jejich blízkosti. 

podlaze. Tato lože je možné 
skládat za sebe a měnit tak transportní vzdálenost. Na lože jsou připevněny kolejnice 

vedení. Po kolejnicích se pohybuje polohovací deska, na které je možné umístit 
konstrukce je mimo jiné i ozubený 

hřeben integrovaný do kolejnice lineárního vedení. Tato kombinace přináší výhodu 
uspořádání funkčních částí a tím i možnost jejich ochrany plechovými kryty. 

modeláři Autodesk Inventor Professional 16. 
metodou konečných prvků 

pomocí programu Ansys Workbench 19.2. Jako výchozí hodnoty zatížení byly použity 
programu MSC Adams, kde byl simulován dynamický pohyb robotu 

m. Konstrukce tímto testováním bez problému obstála. 
Dále byl navrhován pohon. Po několika iteracích výpočtu byl zvolen přímý pohon pastorku 
motorem bez mezipřevodu, kvůli maximálním potřebným otáčkám 950 min-1. Výsledný 

kW. Výpočet byl ještě ověřen 
n i výsledný motor s ohledem 

1BH0 má jmenovité otáčky 
I když má motor o třetinu 

až dvakrát přetížit, protože je brána v úvahu časově 
době nižší zátěže. Dále byl 

li motoru a napětí v ohybu 

Zajímavostí může být zhodnocení nákladů pro hutní polotovary a nakupované 
en na dvě části. První část tvoří 
í plechy loží, kabelový řetěz 

kupovaných dílů této sestavy 
sky, servomotor, lineární valivá hnízda, 

mechanické a elektrické koncové spínače, mazací jednotka, plechy konců loží a další 
zbývající části. Tato druhá část celkové sestavy vychází za nakupované díly a hutní 

out, že po připočítání výrobních nákladů 
různých režií, bude cena až dvakrát vyšší. Toto rozdělení na dvě části bylo provedeno 

záměrně, kvůli modularitě loží a tedy faktu, že se ve výsledné ceně mohou objevovat 

no konkrétní použití zařízení a jeho implementace 
referenční výrobní buňky. Jak již bylo řečeno, zařízení je navrženo jako částečně 

symetrické, a proto referenční výrobní buňku tvořily dvě řady strojů, mezi nimiž bylo 
umístěno navrhované dopravní zařízení. Dále se zde nacházely další potřebné části, jako 

ovládacím panelem nebo 
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mezizásobník nástrojů. Celá buňka byla vhodně oplocena a opatřena dvěma únikovými 
východy. V práci jsou také rozebrány dva různé režimy chodu buňky. Jednak režim 
se zamezením přítomnosti obsluhy a jednak zvláštní režim, kdy je buňka v omezeném chodu 
za přítomnosti servisních techniků za předpokladu doplnění příslušné senzoriky. 

Zajímavostí pak může být budoucí vývoj tohoto zařízení. Vzhledem k požadavkům zákazníků 
by bylo vhodné využít stávající koncepce a nachystané výpočty a simulace k rozšíření 
nabídky a vytvoření postupné řady dopravních zařízení o různých rozměrech a nosnostech. 
Zákazník si pak může lépe vybrat vhodné dopravní zařízení přímo pro svoji konkrétní 
aplikaci. 



 

10 ZÁVĚR 

V této práci bylo vytvořeno dopravní zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné 
zařízení. Díky němu je průmyslovému robotu rozšířen pracovní prostor v
čehož pak lze využít pro zakládání a 
výrobních buňkách. Konstrukčnímu návrhu předcházela důkladná rešerše v
dopravních zařízení a prvků s
rozšiřujících parametrů a b
řešení v návaznosti na zadan

Výsledné konstrukční řešení lze považovat za zdařilé především díky tomu, že byly 
dodrženy všechny předem stanovené 
lze vyzdvihnout požadavek na modularitu délky pracovního prostoru, symetrick
pro obsluhu stanovišť z obou dvou stran 
vedení. Zároveň zařízení prošlo 
a robustnost návrhu.  

Co se týká návaznosti na tuto diplomovou pr
vyrábět a prodávat, bylo by 
o plnohodnotné dokončení výkresové dokumentace pro všechny díly a sestavy, včetně 
technologických postupů a komentářů. Následně by bylo mo
na kterých by bylo třeba provést ověření výpočtu návrhu, ale také zkoušky z
bezpečnosti dle příslušných norem. Pokud by nebylo třeba žádných dodatečných úprav, bylo 
by možné pustit se do plnohodnotné výroby. 
doplnit tento produkt o další zařízení o různých rozměrech a nosnostech. 

Toto zařízení ovšem není striktně navrhováno p
Jde o vcelku universální stroj, na který nemusí být montován pouze robot nebo nosič palet. 
Díky možnosti připojení různých adaptérů a nástavců je možné dopravní zařízení používat 
rozmanitými způsoby. A pokud je na 
využívat pouze k manipulaci obrobků či nástrojů. 
nanášet nátěry, kalit laserem, obrábět či měřit obrobkovou 
pro představu uvést příklady možných a základních operací, konkrétní specifickou aplikaci 
však vždy přinese, až se svými požadavky
návrh konkrétní výrobní buňky. 

 

 

 

 

této práci bylo vytvořeno dopravní zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné 
zařízení. Díky němu je průmyslovému robotu rozšířen pracovní prostor v
čehož pak lze využít pro zakládání a vykládání obrobků či nástrojů v
výrobních buňkách. Konstrukčnímu návrhu předcházela důkladná rešerše v
dopravních zařízení a prvků s tím souvisejících. Následně bylo zadání doplněno o několik 
rozšiřujících parametrů a bylo vytvořeno pět konceptů. Z variant bylo vybráno nejvhodnější 

zadané parametry, které bylo podrobně rozpracováno. 

Výsledné konstrukční řešení lze považovat za zdařilé především díky tomu, že byly 
dodrženy všechny předem stanovené cíle a body zadání. Z

vyzdvihnout požadavek na modularitu délky pracovního prostoru, symetrick
obou dvou stran a dostatečné krytování funkčních částí lineárního 

vedení. Zároveň zařízení prošlo řadou ověřujících výpočtů, které potvrdily odolnost 

Co se týká návaznosti na tuto diplomovou práci, pokud by se mělo zařízení skutečně 
vyrábět a prodávat, bylo by ještě třeba vykonat následující úkony. V prvé řadě by se jedna

hodnotné dokončení výkresové dokumentace pro všechny díly a sestavy, včetně 
technologických postupů a komentářů. Následně by bylo možné vyrobit první prototypy, 

kterých by bylo třeba provést ověření výpočtu návrhu, ale také zkoušky z
i dle příslušných norem. Pokud by nebylo třeba žádných dodatečných úprav, bylo 

by možné pustit se do plnohodnotné výroby. Pro uspokojení více zákazníků by bylo vhodné 
o další zařízení o různých rozměrech a nosnostech. 

všem není striktně navrhováno pouze pro dopravu obrobků. 
vcelku universální stroj, na který nemusí být montován pouze robot nebo nosič palet. 

Díky možnosti připojení různých adaptérů a nástavců je možné dopravní zařízení používat 
A pokud je na něj připevněn robot, opět není nutnost tento robot 

manipulaci obrobků či nástrojů. Lze s ním například také svařovat, lepit, 
nanášet nátěry, kalit laserem, obrábět či měřit obrobkovou sondou. Ačkoliv je dobré 

uvést příklady možných a základních operací, konkrétní specifickou aplikaci 
až se svými požadavky, zákazník. Na základě toho se pak teprve odvíjí 

návrh konkrétní výrobní buňky.  
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této práci bylo vytvořeno dopravní zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné 
zařízení. Díky němu je průmyslovému robotu rozšířen pracovní prostor v jedné lineární ose, 

vykládání obrobků či nástrojů v lineárně uspořádaných 
výrobních buňkách. Konstrukčnímu návrhu předcházela důkladná rešerše v oblasti těchto 

tím souvisejících. Následně bylo zadání doplněno o několik 
bylo vybráno nejvhodnější 

rozpracováno.  

Výsledné konstrukční řešení lze považovat za zdařilé především díky tomu, že byly 
ní. Z těch nejdůležitějších 

vyzdvihnout požadavek na modularitu délky pracovního prostoru, symetrickou konstrukci 
dostatečné krytování funkčních částí lineárního 

čtů, které potvrdily odolnost 

áci, pokud by se mělo zařízení skutečně 
prvé řadě by se jednalo 

hodnotné dokončení výkresové dokumentace pro všechny díly a sestavy, včetně 
žné vyrobit první prototypy, 

kterých by bylo třeba provést ověření výpočtu návrhu, ale také zkoušky z hlediska 
i dle příslušných norem. Pokud by nebylo třeba žádných dodatečných úprav, bylo 

Pro uspokojení více zákazníků by bylo vhodné 
o další zařízení o různých rozměrech a nosnostech.  

ouze pro dopravu obrobků. 
vcelku universální stroj, na který nemusí být montován pouze robot nebo nosič palet. 

Díky možnosti připojení různých adaptérů a nástavců je možné dopravní zařízení používat 
připevněn robot, opět není nutnost tento robot 

ním například také svařovat, lepit, 
sondou. Ačkoliv je dobré 

uvést příklady možných a základních operací, konkrétní specifickou aplikaci 
zákazník. Na základě toho se pak teprve odvíjí 
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12 SEZNAM ZKRATEK

a  [m.s-2] 
av [m] 
a1  [mm] 
a2  [mm] 
b1  [mm] 
b2  [mm] 
bozub  [mm] 
bpero  [mm] 
C0 [N] 
c1 [mm] 
Cdyn [N] 
d1  [mm] 
dhl  [mm] 
dhr  [mm] 
drozt [mm] 
E1 [MPa] 
E2  [MPa] 
f1  [-] 
F1  [kg] 
FA [N] 
fDL [-] 
fDLmin [-] 
fDLmin2 [-] 
Fdyn [N] 
Fdyn2 [N] 
fh  [-] 
Fobvodova [N] 
fSL [-] 
Ft [N]  
ft  [-] 
fw  [-] 
gα  [mm] 
H [-] 
hpero  [mm] 
ip [-] 
J1  [kg . m2] 
Jbr  [kg . m2] 
Jm [kg . m2] 
Jmot [kg . m2] 
Jp  [kg . m2] 
Jrhm [kg . m2] 
KA  [-] 
KHα  [-] 

EZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ  

Zrychlení a zpomalení polohovací desky 
Vzdálenost těžiště síly od vedení 
Vyosení zatížení v jedné ose 
Vyosení zatížení v jedné ose 
Vyosení zatížení v druhé ose 
Vyosení zatížení v druhé ose 
Šířka ozubení 
Šířka pera na hřídeli motoru: 
Koeficient statického zatížení 
Vzdálenost valivých hnízd v jednom směru
Koeficient dynamického zatížení 
Vzdálenost valivých hnízd v druhém směru
Průměr hlavové kružnice 
Průměr hřídele motoru: 
Průměr roztečné kružnice 
Jungův modul pastorku 
Jungův modul hřebenu 
Koeficient tření - valivé vedení 
Zatížení vozíku mimo těžiště 
Statická síla 
Koeficient pro dynamickou bezpečnost 
Koeficient bezpečnosti vedení - případ 1 
Koeficient bezpečnosti vedení - případ 2 
Dynamická zátěžná síla na vedení - případ 1
Dynamická zátěžná síla na vedení - případ 2
Faktor tvrdosti vedení 
Obvodová síla působící na pero z maximálního 
Koeficient statické bezpečnosti 
Obvodová síla 
Faktor teploty 
Faktor zatížení  
Dráha záběru 
Koeficient  
Výška pera na hřídeli motoru: 
Převodový poměr 
Moment setrvačnosti pastorku 
Moment setrvačnosti brzdy 
Moment setrvačnosti pohybujících se hmot přímočarým pohybem
Moment setrvačnosti motoru 
Moment setrvačnosti převodu 
Moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru
Součinitel vnějších dynamických sil 
Součinitel zatížení jednotlivých zubů 
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Vzdálenost valivých hnízd v jednom směru 

Vzdálenost valivých hnízd v druhém směru 

případ 1 
případ 2 

Obvodová síla působící na pero z maximálního kr. momentu 

Moment setrvačnosti pohybujících se hmot přímočarým pohybem 

Moment setrvačnosti redukovaný na hřídel motoru 
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KHβ  [-] Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce 
kmin [-] Koeficient bezpečnosti na ohyb zubu 
Kv [-] Součinitel vnitřních dynamických sil 
KVH  [-] Součinitel vnitřních dynamických sil 
L [m] Délka vedení 
L [-] Koeficient  
L50 [km] Životnost valivého vedení ve vzdálenosti 
L50h [h] Životnost valivého vedení v hodinách 
lpero [mm] Délka pera 
lpstrih [mm] Minimální délka pera pro střih 
lptlak [mm] Minimální délka pera pro otlačení 
m [kg] Hmotnost celková 
M [-] Koeficient  
mdeska [kg] Hmotnost polohovací desky 
mefektor [kg] Hmotnost koncového efektoru 
MF [N.m] Statický klopný moment  
MG [N.m] Moment od tíhové složky při skloněném vedení 
MGT [N.m] Moment zátěže od třecích sil přesouvaných hmot 
Mk  [N.m] Maximální krouticí moment motoru: 
MKP [-] Metoda konečných prvků 
MM [N.m] Celkový statický moment na hřídel motoru 
MMD [N.m] Celkový potřebný moment motoru 
Mmot  [N.m] Maximální moment motoru 
mn  [mm] Normálný modul 
mobrobek  [kg] Hmotnost obrobku 
mostatni  [kg] Hmotnost zbývajících součástí 
mrobot  [kg] Hmotnost robotu 
mt  [mm] Čelní modul 
Mzrshm [N.m] Statický moment zátěže redukovaný na hřídel motoru 
nmot [min-1] Otáčky motoru při maximální rychlosti 
P [N] Největší zátěžná síla 
p0  [MPa] Mezní hodnota tlaku na otlačení pera: 
P1 [kg] Zatížení 1. valivého hnízda 
P12  [kg] Zatížení prvního vozíku: 
P2 [kg] Zatížení 2. valivého hnízda 
P22  [kg] Zatížení druhého vozíku: 
P3 [kg] Zatížení 3. valivého hnízda 
P32  [kg] Zatížení třetího vozíku: 
P4 [kg] Zatížení 4. valivého hnízda 
P42  [kg] Zatížení čtvrtého vozíku: 
pD MPa Maximální dovolený tlak na boky drážek 
Pdyn [N] Největší zátěžná dynamická síla 
Pdynmax [N] Celková největší zátěžná síla na vedení - případ 1 
Pdynmax2 [N] Celková největší zátěžná síla na vedení - případ 2 
Pmot [kW] Celkový výkon motoru při maximálních pracovních otáčkách 
pt  [mm] Čelní rozteč zubů 



 

r [mm] 
Rehr [MPa] 
rp  [mm] 
RSE [MPa] 
sFn [mm] 
SH [-] 
sr [m] 
t1vn [mm] 
tr [s] 
tvhr  [mm] 
u  [-] 
vpr [m.s-1] 
vrp [m.s-1] 
W1 [kg] 
Y [-] 
ZE [√𝑀𝑃𝑎] 
ZH [-] 
zhreb [-] 
ZL . ZV . ZR [-] 
ZNT [-] 
zpast [-] 
ZW [-] 
Zβ [-] 
Zε [-] 
α  [°] 
α1 [°] 
αtw  [°] 
β  [°] 
βb [°] 
βkonc [-] 
εm [s-2] 
εp [s-2] 
εα [-] 
εβ [-] 
η1 [-] 
ηc [-] 
ηp [-] 
ηv [-] 
μ1 [-] 
μ2 [-] 
ρf [mm] 
σF [MPa] 
σH [MPa] 
σH0 [MPa] 
σHlim  [MPa] 

 

Koeficient  
Mez pružnosti hřídele motoru: 
Poloměr pastorku 
Dovolená mez kluzu ve smyku 
Tloušťka nebezpečného průřezu paty zubu
Koef. bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boku zubů
Délka dráhy než se zařízení dostane na z nulové na max
Výška pera v náboji: 
Čas rozběhu či zabrzdění z nulové na maximální rychlost
Výška pera v hřídeli motoru:  
Převodový poměr pastorek - hřeben 
Průměrná rychlost  
Maximální rychlost polohovací desky 
Zatížení vozíku v těžišti 
Lewisův součinitel tvaru pastorku 
Součinitel mechanických vlastností spoluzabírajících kol
Součinitel tvaru spoluzabírajících kol 
Zvolený počet zubů hřebenu 
Součinitelé maziva, obvodové rychlosti a drsnosti boku zubů
Součinitel počtu cyklů 
Počet zubů pastorku 
Součinitel tvrdosti 
Součinitel sklonu zubů 
Součinitel součtové délky 
Sklon dráhy vůči horizontálnímu směru 
Úhel profilu zubu 
Čelní úhel záběru 
Úhel šikmého ozubení 
Úhel sklonu zubů 
Koeficient koncentrace napětí v patě zubu
Úhlové zrychlení motoru 
Úhlové zrychlení pastorku 
Součinitel záběru profilu 
Součinitel záběru kroku 
Účinnost vloženého převodu 
Celková účinnost pohonu 
Účinnost převodové skříně 
Účinnost vedení - valivé vedení 
Poisonovo číslo pastorku 
Poisonovo číslo hřebenu 
Poloměr zaoblení přechodové křivky 
Ohybové napětí v patě zubu 
Napětí v dotyku 
Nominální napětí v dotyku 
Maximální dovolené napětí v dotyku 
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Tloušťka nebezpečného průřezu paty zubu 
bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boku zubů 

Délka dráhy než se zařízení dostane na z nulové na max. rychlost 

Čas rozběhu či zabrzdění z nulové na maximální rychlost 

chanických vlastností spoluzabírajících kol 

Součinitelé maziva, obvodové rychlosti a drsnosti boku zubů 
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