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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště s roboty určenými k bodovému svařování 

drátové výztuhy autosedačky. Po analýze problému a popisu zadané problematiky je na základě 

vstupních parametrů zvolena koncepce pracoviště. Pro tuto koncepci jsou následně navrženy a 

zvoleny dílčí systémy výrobní buňky. Je řešen například návrh upínacích přípravků, otočného 

stolu, vstupního a výstupního zásobníku, nebo například volba svařovacích kleští a robotů. 

Návrh je proveden s ohledem na zajištění bezpečnosti a ochrany obsluhy. Výsledný návrh 

pracoviště a jeho výrobní cyklus je pro ověření funkčnosti a splnění požadované výrobnosti 

linky simulován v softwaru Siemens Process Simulate. Součástí práce je i technicko 

ekonomické zhodnocení navrženého řešení. 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the design of a workplace with robots designed for spot welding 

of wire reinforcement of the car seat. After analyzing and description of the given task, the 

workplace concept is chosen based on the input parameters. Subsequently, sub-systems of the 

production cell are designed and selected for this concept. For example the design of clamping 

fixtures, rotary table, input and output storage magazines or the selection of welding guns and 

robots are solved. The workplace is designed to ensure operator safety and protection. The 

production cycle of the designed workplace is simulated in Siemens Process Simulate to verify 

functionality and required productivity of the production line. Technical and economic 

evaluation of the proposed solution is also included in this diploma thesis. 
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1 ÚVOD 

Robotizace výrobních procesů je nedílnou součástí průmyslu již desítky let a vzrůstající trend 
aplikování robotů k automatizaci výroby lze pozorovat snad ve všech odvětvích průmyslové 
výroby – od automobilového průmyslu až po potravinářství, farmacii, nebo například i oděvní 
průmysl. Mezi hlavními důvody, které vedou podniky k nahrazování lidského faktoru ve 
výrobě je především snaha o zvýšení produktivity výroby, snížení počtu neshodných výrobků, 
snížení nároků na lidské zdroje a s tím vším související snížení výrobních nákladů. Mimo výše 
zmíněné ekonomické důvody je však cílem také zvýšení bezpečnosti výrobního procesu a 
snížení fyzické náročnosti vykonávané obsluhou jednotlivých pracovišť. Pro dosažení všech 
těchto faktorů, je však nezbytný vhodný návrh robotického pracoviště. Pouze ten dokáže zajistit 
návratnost dané investice a splnit bezpečnostní a ergonomické požadavky, a právě tato 
diplomová práce, se bude takovýmto návrhem robotického pracoviště zabývat. 

 Cílem této diplomové práce je návrh svařovací robotické buňky ocelových výztuh do 
autosedaček, která bude splňovat zadané parametry. Vstupem výrobního procesu budou tedy 
ocelové dráty a výstupem svařená výztuha. Po zvolení nejvhodnějšího konceptu výrobní buňky 
na základě předem stanovených hodnotících parametrů budou navrženy a zvoleny vhodné dílčí 
systémy tohoto pracoviště. Součástí tohoto návrhu bude také zpracování řešení bezpečnosti a 
ochrany obsluhy. 

 Mimo jiné bude také vytvořen 3D model navrhovaného robotického pracoviště, díky 
kterému bude následně vytvořen simulační model v softwaru Process Simulate. V tomto 
softwaru od společnosti Siemens budou nastaveny trajektorie, typy a rychlosti pohybů, které 
budou robotem, popřípadě roboty vykonávány a bude provedena simulace všech pracovních 
kroků, včetně práce obsluhy.  Na základě vytvořené simulace výrobního cyklu (simulačního 
modelu), jenž je jedním z cílů této práce, bude následně ověřeno nejen zda navržené řešení 
splňuje požadovanou denní výrobnost, ale také bude možné ověřit funkčnost návrhu a ověřit 
dosah zvolených robotů. Díky této simulaci mohou být odhaleny také kolize jednotlivých 
komponent celého systému, které by v případě neprovedení virtuální simulace nemusely být při 
návrhu zřejmé a byly tak odhaleny až při fyzickém uvedení pracoviště do provozu.  

 V práci bude rovněž vypracováno technicko ekonomické posouzení navrženého řešení. 
Závěrem této diplomové práce bude tedy možné v důsledku znalosti velikosti taktu pracoviště 
zjištěného pomocí virtuální simulace a tohoto posouzení možné zhodnotit, zda opravdu došlo 
ke splnění všech zadaných požadavků. Tedy nejen technických, ale i ekonomických.
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2 MOTIVACE 

Hlavní motivací při volbě tématu a zpracování této diplomové práce byl můj zájem o oblast 
průmyslové automatizace a navrhování robotických pracovišť. Zároveň bylo velmi zajímavé 
získat zkušenost a možnost si vyzkoušet v průběhu vypracování diplomové práce nejen roli 
konstruktéra, ale i simulačního pracovníka, neboť tyto dvě činnosti v praxi obvykle zastávají 
dva různí lidé, jejichž spolupráce je však velmi úzce spojena.  

 Neocenitelnou výhodou při realizaci této diplomové práce byl také fakt, že ústav 
Výrobních strojů, systémů a robotiky na Fakultě strojního inženýrství v Brně, jehož jsem 
studentem, disponoval licencí simulačního softwaru Process Simulate od společnosti Siemens. 
Přestože jsem při volbě tématu této diplomové práce nedisponoval nezbytnými znalostmi a 
zkušenostmi práce v tomto simulačním prostředí, rozhodl jsem se této možnosti využít a 
prostřednictvím vypracování této práce tyto znalosti a zkušenosti získat a zároveň v co 
největším rozsahu splnit veškeré požadavky, které byly kladeny na návrh nového pracoviště. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 Neustálý rozvoj výpočetní techniky a softwarových prostředků umožňuje v dnešní době čím 
dál lépe testovat s využitím simulace nejen funkci navrhovaných zařízení a jednotlivých 
pracovišť, ale také celého výrobního procesu, tedy i činnost celých výrobních závodů. Vývoj 
v této oblasti je v dnešní době dokonce tak daleko, že dochází k vytváření samotných 
digitálních továren, jenž se dají označit za jednu z nedílných součástí rozvoje dnešní 
průmyslové automatizace známé spíše pod pojmem Průmyslová revoluce 4.0. Pojem digitální 
továrna si můžeme lépe představit jako rozsáhlou síť digitálních metod, modelů a nástrojů, které 
jsou integrovány v rámci průběžného řízení dat. Cílem je zajistit komplexní a systémové 
plánování, projektování, ověřování a v průběhu vývoje také průběžné zlepšování všech 
struktur, procesů a zdrojů navrhované, nebo reálné továrny, které mají vliv na výrobu daného 
produktu. Všech těchto cílů je dosaženo díky přesnému digitálnímu modelování, provedení 
přesných simulacích a 3D vizualizací osobami, které na daném projektu pracují, neboť dojde 
k odhalení a následnému odstranění chyb návrhu, které by se mohly projevit až při zavedení do 
procesu výroby. [1] 

Tím jsme se dostali k hlavní příčině, která způsobuje vzrůstající trend dnešních 
společností o simulování co nejvíce procesů před jejich samotnou realizací. Příčinou je 
především velikost nákladů nezbytných k odstranění chyby, která by se projevila až v průběhu 
výrobního cyklu. Existuje tzv. „pravidlo desítek“, které uvádí, že náklady na odstranění chyby 
se zvyšují o faktor 10 při přechodu z jedné úrovně přidané hodnoty na další. Z toho tedy 
vyplývá, že například náklady na odstranění chyby ve fázi vývoje mají hodnotu 10 euro, 
zatímco náklady na odstranění stejné chyby až ve fázi realizace by byly ve výši 100 euro. Toto 
pravidlo je názorně vyobrazeno na Obr. 1. [2] 

Z uvedeného „pravidla Desítek“ tedy vyplývá, že čím dříve je chyba v návrhu 
identifikována a opravena, tím levnější to je pro danou společnost. Dalším důvodem, proč se 
při návrhu pracovišť, zařízení, aj. produktů uplatňují v čím dál větší míře propracované 
simulační metody je zkrácení doby vývoje produktu. Tím pádem je následně možné uvést 
navrhovanou sestavu mnohem dříve do plně funkčního sériového výrobního provozu a díky 
dřívějšímu termínu započetí výrobního procesu tak zvýšit možný zisk. Tento děj je názorněji 
vyobrazen na Obr. 2.   

Obr. 1) Křivka "pravidla Desítek" [2] 
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Na základě toho, že se dnes při návrzích nových pracovišť a zařízení v čím dál větší 
míře využívá výše zmíněných moderních simulačních metod a z nich vyplývajících výhod, tak 
jich bude využito i při návrhu svařovací robotické buňky v této diplomové práci. 

3.1 Používaná softwarová prostředí 

V současné době se na trhu nabízí několik výrobců softwarů, kteří poskytují vhodné prostředí 
pro tvorbu digitálních pracovišť, nebo i celých již dříve zmíněných digitálních továren. 
Nejznámější z nich patří do skupiny produktů Tecnomatix od společnosti Siemens. Skupina 
produktů Tecnomatix řeší komplexní zpracování digitální továrny. Vzhledem k zadání 
diplomové práce budou však následně rozebrány pouze odvětví tohoto produktu zabývající se 
pro vývoj robotiky a automatizace. Takovými softwary aktuálně jsou: 

 Tecnomatix RobotExpert 
 Tecnomatix Robcad 
 Tecnomatix Process Designer 
 Tecnomatix Process Simulate Robotics 

Tecnomatix RobotExpert je vhodný pro návrhy jednodušších robotických pracovišť a 
umožňuje off-line programování robotů ve 3D prostředí. Využívá technologii RSS (Realistic 
Robot Simulation), díky čemuž je dosahováno maximální přesnosti simulace. [1] 

Tecnomatix Robcad je význačný tím, že umožňuje vyvíjet, simulovat, optimalizovat, 
ověřovat a off-line programovat procesy robotizované a automatizované výroby zahrnující více 
zařízení. Samozřejmostí je výpočet dob trvání cyklů. [1] 

Tecnomatix Process Designer vyniká především v oblastech simulování plánování 
výroby a zjišťování doby jejího trvání. Dále je vhodný pro zvýšení kvality procesů díky 
možnosti plánování více variant výroby, odhadu nákladů a simulaci případných změn ve 
výrobě. [1] 

Tecnomatix Process Simulate Robotics obsahuje hlavní funkce RobCadu doplněné o 
možnost prověření proveditelnosti montáže, ověření ergonomie, odsimulování signálů 

Obr. 2) Přemístění nákladů při využití digitalizace [16] 
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vycházejících z řídících jednotek. Výhodou je také možnost propojení s Process Designer a 
Team Center Manufacturing čímž je umožněna velmi pohodlná podpora týmové spolupráce a 
sdílení/správy dat. V PS Simulate Robotics je možno odsimulovat velkou škálu robotických 
operací jako například: Pick and Place, bodové, obloukové i laserové svařování, až po 
frézování, leštění, lakování a jiné. Pro odhalení kolizí při pohybu robota s jinými předměty 
systém poskytuje funkci Collision Viewer. Při simulování dějů s roboty jsou využity jejich 
virtuální kontroléry, díky čemuž je dosaženo maximální přesnosti simulace, jenž je zrcadlem 
skutečného stavu. [1] Z důvodu dostupnosti tohoto softwaru na FSI ÚVSRR v Brně, včetně již 
zmíněných kontrolérů pro roboty KUKA byl tento software zvolen k provedení digitálních 
simulací ve vypracování této diplomové práce.  

Nejznámějšími konkurenčními produkty pro již zmíněná softwarová řešení od 
společnosti Siemens je DELMIA Robotics a RobotSudio. 

DELMIA Robotics je softwarovým řešením od společnosti Dassault Systèmes. 
Poskytuje velmi užitečnou možnost off-line programování včetně možnosti exportu i importu 
programů. Disponuje rozhraním Realistic Robot Simulation II (RRS-II), tedy virtuální 
zprovoznění robotů odpovídá reálnému chování robotů. Obsahuje analýzy pro určení 
ergonomie navrženého pracovního prostředí. 

Obr. 3) Pracovní prostředí softwaru Process Simulate 

Obr. 4) Pracovní prostředí softwaru DELMIA Robotics [17] 
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V DELMIA Robotics lze pracovat s velkou škálou již definovaných robotů, která není 
nijak zaměřena například pouze na určité dodavatele průmyslových robotů dostupných na trhu. 
Za zmínku určitě stojí užitečné moduly tohoto softwaru pro bodové svařování (RSW), které 
umí automaticky upravovat trajektorii robota při jakýchkoliv změnách v procesu a obloukové 
svařování (ARW) jenž dokáže automaticky vygenerovat a optimalizovat dráhu nástroje pro 
obloukové svařování robota na základě geometrického tvaru daného svaru. Software je vhodný 
pro provádění digitálních analýz a optimalizací jak pro menší výrobní buňky, tak i pro celé 
digitální továrny. [3] 

RobotStudio je softwarovým řešením od společnosti ABB a jeví se jako nejlepší nástroj 
pro digitální simulování práce s roboty ABB, neboť je tento program založen na virtuálním 
řídícím systému robotů ABB – tedy přesné kopii opravdového systému, jenž řídí roboty v reálné 
výrobě. Nabízí podporu off-line programování. Tento nástroj tedy umožní připravení nového, 
nebo úpravy stávajícího programu robota předem na počítači bez nutnosti přerušení jeho práce 
ve skutečném výrobním provozu, což zvyšuje celkovou produktivitu. Software dále nabízí 
celou řadu velmi užitečných funkcí, jako například CAD Import (umožnění snadného importu 
dat běžných CAD formátů), AutoReach (automatická analýza dosahu robota a jeho umístění na 
dosažitelnou pozici), AutoConfiguration (automatické umístění robota jedním kliknutím na 
místo, vhodné pro celou zvolenou trajektorii pohybu, nikoliv jen jeden bod), Path Optimization 
(nástroj pro optimalizaci pohybů robota), nebo například Collision Detection (nástroj pro 
automatickou detekci kolizi vybraných předmětů v průběhu simulace), nebo v neposlední řadě 
také funkci True Upload and Download (virtuální program může být bez jakýchkoliv úprav 
přenesen a spuštěn v reálném kontroléru robota). [4] 

 

Obr. 5) Pracovní prostředí softwaru RobotStudio [4] 
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A POPIS ZADANÉ 
PROBLEMATIKY 

4.1 Popis řešené situace 

Fiktivní společnost dodávající komponenty pro automobilový průmysl – ocelové výztuhy do 
autosedaček se dlouhodobě potýká s rostoucí poptávkou po dodávaném sortimentu, kterou není 
schopna uspokojit dosavadními výrobními prostředky. Z toho důvodu, zamýšlí rozšíření svých 
stávajících výrobních kapacit. Prostor pro tuto zamýšlenou investici zvažuje prozatím v již 
existujícím provozu. Neboť je daný prostor velikostně omezen, stejně jako objem finančních 
prostředků, které by byla schopna společnost pro tento investiční záměr poskytnout, bude 
nezbytné na základě vstupních parametrů se pokusit nalézt vyhovující řešení. 

4.2 Cíl práce a požadavky na realizaci 

Cílem práce je návrh robotické buňky pro svařování ocelové výztuhy, který bude mimo jiné 
splňovat následující požadavky: 

 Zástavbový prostor maximálně (8000 x 6000 mm) 
 Výše investice do 8 500 000,- Kč  
 Výrobnost pracoviště alespoň 750 kusů za den (třísměnný provoz) 
 Svaření vybraných uzlů ocelové výztuhy bodovou technologií svařování 
 Otočný stůl s užitečným zatížením do 1 tuny a přizpůsobením se možné změně typu 

výrobního procesu, nebo typu vyráběného dílu 

 

 

 

  

Obr. 6) Ocelová výztuha o rozměrech 1537 x 638 x 168 mm  
(délka x šířka x výška) s vyznačenými body svaru (červeně) 
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4.3 Popis řešení zadaného problému 

Při návrhu robotické buňky pro svařování bude nezbytné navrhnout rovněž dílčí komponenty 
integrované v tomto automatizovaném pracovišti. Z tohoto důvodu bude nyní pro lepší 
přehlednost pracoviště rozlišeno na 3 části: 

 Pracovní prostor robota 
 Pracovní prostor obsluhy 
 Periferie pracoviště 

Pro navržený koncept pracoviště bude také potřeba zvážit hrozící bezpečnostní rizika, 
provést analýzu rizik a bezpečnostní rizika se snažit v co největší míře eliminovat již ve fázi 
návrhu vhodnými opatřenými, kterými může být například aplikace pevných krytů, světelných 
závor, senzoru pohybu, blokovacích zařízení a jiných. 

4.3.1 Pracovní prostor robotického svařování 

Pro tuto část pracoviště bude nezbytné především navrhnout použití vhodného robota a 
svařovacích kleští. Na robota (popř. roboty), budou kladeny především 2 hlavní požadavky. 
Prvním požadavkem bude schopnost dosahu do patřičných svařovacích bodů a taktéž do všech 
bodů trajektorie pohybu mezi nimi. Druhým požadavkem bude jeho dostačující nosnost, neboť 
na přírubě robota budou umístěny svařovací kleště, které budou zajišťovat bodové svařování. 
Pro dosažení požadované kvality svaru bude nezbytné, aby svařovací kleště byly schopny 
vyvinout dostatečnou přítlačnou sílu a měly vhodný průměr svařovacích čepiček vzhledem 
k tloušťce materiálu svařovaného objektu. Neboť při svařování dochází v průběhu času 
k opotřebování čepiček svařovacích kleští, bude do tohoto prostoru umístěno také zařízení 
zajišťující jejich automatickou údržbu. 

Na pomezí pracovního prostoru robotického svařování a prostoru obsluhy bude umístěn 
otočný stůl. Ten bude v polovině předělen zástěnou oddělující tyto dva pracovní prostory od 
sebe. Konstrukce zástěny by tedy měla brát na zřetel zajištění bezpečnosti obsluhy před 
možnými bezpečnostními riziky vznikajícími v pracovním prostoru svařování. Každá polovina 
otočného stolu bude osazena přípravkem. Dva přípravky jsou zamýšleny z důvodu zvýšení 
efektivity pracoviště. Blíže vysvětleno tak, že zatímco v jednom přípravku bude výztuha 
v pracovním prostoru svařování svařována, tak ve stejném čase do protilehlého přípravku, 
v pracovním prostoru obsluhy, bude moci obsluha zakládat jednotlivé dráty výztuhy a nachystat 
tak další výztuhu připravenou ke svařování. 

Rám otočného stolu tedy musí být přizpůsoben pro upevnění dvou takových přípravků 
i zástěny. Elektromotor, který bude pohánět otočný stůl a komponenty k němu připevněné musí 
zajistit pro protočení dostatečný výkon. Při návrhu otočného stolu musí být především také 
zohledněn požadavek na užitečné zatížení do 1 tuny a možnost přizpůsobení se možné změně 
typu výrobního procesu, nebo typu vyráběného dílu. 

V této části pracoviště by se mimo jiné mohlo nacházet i automatizované zařízení, pro 
odebírání hotových výrobků z přípravku, a to v především v případě, že by koncepční řešení 
návrhu pracovní buňky neuvažovalo s odebíráním hotových produktů obsluhou v pro ni 
vyhrazeném pracovním prostoru. 
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4.3.2 Pracovní prostor obsluhy 

Tento prostor bude význačný dvěma bezpečnostními zónami, konkrétně zabezpečenou a 
nezabezpečenou. V nezabezpečené zóně, která se bude nacházet před vstupem do zabezpečené 
zóny bude umístěn obslužný panel s ovládacími prvky pro danou pracovní buňku a tlačítko pro 
nouzové zastavení. V zabezpečené zóně, o které bude blíže pojednáno až v průběhu práce, se 
bude nacházet zásobník vstupního materiálu pro zadaný výrobní cyklus.  

Vstupem výrobního procesu v dané výrobní buňce je 14 kusů drátů, jejichž svařením 
vznikne výsledný produkt – ocelová výztuha autosedačky. K pracovišti budou tyto dráty 
zaváženy vysoko zdvižným vozíkem ze skladu ve svazcích po 30 kusech umístěných na paletě. 
Neboť by pro obsluhu bylo velmi neergonomické, aby se při každém založení drátu do 
přípravku pro další cyklus svařování pro dráty ohýbala k paletě umístěné na podlaze, bude 
nezbytné pro tuto část výrobní buňky navrhnout vhodný regál, do kterého by se jednotlivé dráty 
založily a odebíraly pro zakládání z něj. Vznikne tak zásobník vstupního materiálu pro dané 
pracoviště, zmíněný již výše. Jeho konstrukci bude nutné vhodně přizpůsobit ergonomii 
člověka, aby docházelo k co nejmenší fyzické námaze a tím způsobené únavě obsluhy.  

Výstupem výrobního procesu bude již svařená sestava drátů – samotná výztuha 
autosedačky. Tu je po dokončení výrobního cyklu nezbytné vyjmout z upínacího přípravku. 
V případě, že nebude vyjmuta automatizovaným způsobem již v pracovním prostoru 
robotického svařování, bude po protočení stolu odebrána obsluhou. Pro takový koncept 
pracoviště bude nezbytné do pracovního prostoru obsluhy umístit také zásobník, nebo jiný 
mechanismus, určený ke skladování, nebo přemístění výztuhy z navrhovaného pracoviště do 
skladu hotových výrobků. 

4.3.3 Periferie pracoviště 

V této části pracoviště bude nezbytné zvolit vhodné umístění pro zvolené kontroléry zajišťující 
řízení robotů a v poslední řadě také rozvaděč pro všechna elektrická zařízení integrované 
v navrhovaném řešení. 
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5 NÁVRH A VÝBĚR KONCEPCE PRACOVIŠTĚ 

Na základě popisu řešení zadaného problému vzniklo několik variant prvotních návrhů. Tři 
z nich, jevící se jako nejvhodnější, autor této práce vybral na základě svého subjektivního 
úsudku, budou v následujících kapitolách popsány a následně mezi sebou srovnány. Srovnání 
bude provedeno na základě hodnotících parametrů. Ty budou stanoveny především za účelem 
vybrání toho nejvýhodnějšího konceptu pracoviště splňující zadaná kritéria. V diplomové práci 
bude tento vybraný koncept dále blíže rozpracován. 

Při řešení reálné úlohy se skutečným zákazníkem by v této fázi práce mělo při výběru 
dále blíže rozpracovávané koncepce pracoviště dojít také ke komunikaci se zákazníkem. 
Zákazníkův souhlas a zapracování jeho případných námitek ohledně vybrané koncepce 
pracoviště totiž sníží riziko případné pozdější reklamace a zvýší pravděpodobnost celkového 
úspěchu daného projektu. 

Při tvorbě prvotních layoutů byly z důvodu snadné přehlednosti použity převážně 
tvarově zjednodušené modely reprezentující však skutečné komponenty, které by byly v daném 
konceptu pracoviště použity. K označení těchto zjednodušených modelů byly použity v níže 
uvedených layoutech popisy, zkratky, nebo i produktová označení. Označení KRC4 tedy 
reprezentuje řídící systém a elektrickou skříň robota a zkratka FR.+AVČ reprezentuje zařízení 
pro údržbu bodovacích kleští, konkrétně pro automatickou výměnu svařovacích elektrod a 
jejich frézování. 

5.1 Hodnotící parametry 

Níže jsou bodově uvedeny vybrané hodnotící parametry, na základě kterých, budou jednotlivé 
navržené varianty posouzeny v kapitole 4.5. 

 Zástavbová plocha 
 Výrobnost pracoviště 
 Předpokládaná výše investice 
 Manipulace s hotovými výrobky (technologická náročnost, míra vytížení pracovních 

zdrojů) 
 Míra možné přemístitelnosti pracoviště 
 Míra dostupnosti zařízení pro servis, nebo úpravu procesu 
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5.2 Varianta 1 

 

Obr. 7) Layout pracoviště – varianta 1 

Tato koncepce pracoviště je navržena tak, že obsluha manipuluje se vstupními i výstupními 
předměty výrobního procesu. Vstupy – jednotlivé dráty jsou uloženy nalevo z pohledu obsluhy 
a hotové výrobky – výztuhy se ukládají napravo z pohledu obsluhy na dopravník, kterým jsou 
zaváženy do skladu hotových výrobků. Neboť není přesně známa konkrétní vzdálenost tohoto 
pracoviště od zmíněného skladu, je kóta délky dopravníku a bezpečnostního oplocení 
vycházejícího z pracoviště podél dopravníku, označeno jako X.  Svařování výztuh je zajištěno 
jedním robotem. Zařízení pro automatickou výměnu čepiček a jejich frézování je umístěno 
z důvodu snadné dostupnosti pro údržbu v blízkosti jediného možného vstupu do pracovního 
prostoru robotického svařování.  

 Nespornou výhodou této varianty návrhu se jeví především poměrně nízké investiční 
náklady a automatizované přemístění hotových výrobků z pracoviště do skladu. Nevzniká tak 
situace, kdy by bylo nezbytné nějakým způsobem zajistit pravidelné odebírání výztuh přímo 
z navrhovaného pracoviště.  

 Nevýhodami této varianty řešení, je však nezbytnost zajištění odebírání produktů 
z dopravníku ve skladu, což by při nízkém vytížení dopravníku mohlo vést k nízkému vytížení 
zdroje, zajišťující odběr produktů a tím pádem způsobovat jeho nízkou pracovní efektivitu. 
Hrozícím rizikem v této variantě řešení by mohl i být nedostatečný dosah robota do všech 
nezbytných bodů trajektorie jeho pohybu, nebo také nesplnění požadované výrobnosti pracovní 
buňky z důvodu nevyhovující délky taktu pracoviště. 
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5.3 Varianta 2 

 

Obr. 8) Layout pracoviště – varianta 2 

Dispozice pracovního prostoru obsluhy varianty 2 je navržena s ohledem, že obsluha 
manipuluje se vstupními i výstupními předměty výrobního procesu, jako v předchozí variantě 
návrhu. Vstupy – jednotlivé dráty jsou uloženy taktéž nalevo z pohledu obsluhy. Rozdíl je 
však především v manipulaci s hotovými výrobky. Výztuhy je sice navrženo také zakládat 
napravo z pohledu obsluhy, ale namísto dopravníku je zde využit zásobník. Tento zásobník 
bude navržen jako zavážecí a to tak, aby jeho kapacita byla schopna pojmout minimálně 
hodinovou produkci dané výrobní buňky a zakládání výztuh bylo snadné, rychlé a spolehlivé. 
V navrhované výrobní buňce je umístěn na zvolené pozici proto, aby jej bylo možné snadno 
odebrat vysoko zdvižným vozíkem zodpovědným za zásobování pracovišť a nahradit druhým, 
prázdným zakládacím vozíkem na původním místě. 

 Svařování výztuh v tomto návrhu je zajištěno dvěma roboty. To by mělo eliminovat 
hrozící rizika předchozího návrhu, týkající se dosahu robota a minimální požadované 
výrobnosti buňky. Zařízení pro automatickou výměnu čepiček a jejich frézování jsou umístěny 
v prostoru mezi robotem a ochranným oplocením, v blízkosti bočních vstupů do pracovního 
prostoru robotického svařování. Dostupnost těchto zařízení pro údržbu, případnou výměnu je 
tedy i v tomto případě snadná. 

 Možným rizikem v této variantě řešení by mohla být kolize robotů při pracovním cyklu 
robotického svařování. Řešením by v tomto případě mohla být například úprava programu 
robotů, resp. odlišná volba sledu pracovních operací/trajektorie pohybu, nebo zvětšení 
vzdálenosti mezi roboty. Výrazné zvětšení vzdálenosti mezi roboty by však velmi 
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pravděpodobně vedlo k nezbytnému rozšíření pracoviště do šířky. Neboť je však mezi 
aktuálním navrhovaným a maximálním možným šířkovým rozměrem pracoviště stále 
dostatečná rezerva, tak by to bylo do určitých mezí proveditelné. 

5.4 Varianta 3 

Dispozice pracovního prostoru obsluhy varianty 3 je navržena s ohledem, že obsluha 
manipuluje již pouze se vstupními předměty (dráty) výrobního procesu. Dráty jsou v tomto 
konceptu pracoviště uloženy opět v zásobníku, ale již napravo z pohledu obsluhy. Prostor na 
levé straně za bezpečnostním oplocením bylo možné z důvodu absence zásobníku materiálu 
využít pro umístění elektrického rozvaděče a elektrických skříní robotů s jejich řídicím 
systémem. Stejně jako v předchozích navrhovaných variantách, tak i v této, bylo snahou umístit 
robotické kontroléry KRC4 co nejblíže ke vstupu do pracovního prostoru robotického 
svařování, resp. robotům. Bylo tak učiněno, neboť součástí každé z těchto jednotek je také 
ovládací panel robota, někdy nazývaný také jako „teach pendant“, používaný k programování 
robota. Jeví se tedy jako velmi uživatelské, aby byl umístěn v blízkosti robota a jeho 
pracovnímu prostoru. 

 Svařování výztuh v tomto návrhu je zajištěno stejně jako ve variantě 2 dvěma roboty. 
Důsledkem jsou tedy stejné výhody, i nevýhody z toho vyplývající, respektive i rizika, která by 
se tedy i v tomto koncepčním návrhu pracoviště mohla vyskytnout. Jsou však snadno řešitelná 
již zmíněnými opatřeními v pojednání o variantě 2. 

 Největší výhodou této koncepce na rozdíl od dvou předchozích návrhových variant je, 
že nabízí automatizované odebírání výztuh přímo z přípravku umístěného na pracovním stole 
a jejich následné zavezení do skladu. Toho je umožněno přidáním třetího robota do pracovního 

Obr. 9) Layout pracoviště – varianta 3 



 

31 
 

prostoru robotického svařování, k jehož přírubě by byl připevněn gripper zajišťující uchopení 
produktu a díky lineární ose, po které by se robot pohyboval by bylo umožněno zavezení 
výztuhy přímo do skladu hotových výrobků. Neboť není přesně známa konkrétní vzdálenost 
tohoto pracoviště od zmíněného skladu, je kóta délky lineární osy tohoto paletizačního robotu 
a bezpečnostního oplocení vycházejícího z pracoviště podél této lineární osy, označena jako X. 

5.5 Zhodnocení navržených variant, výběr výsledné koncepce 

Z navržených variant možných řešení je nyní nezbytné zvolit takovou, která se po provedení 
zhodnocení bude jevit jako nejoptimálnější. Zhodnocení bude provedeno na základě 
hodnotících parametrů uvedených v kapitole 4.1. 

Zhodnocení bude spočívat v přidělení váhy ke každému ze zvolených kritérií, která 
budou následně obodována. Velikost váhy bude zvolena v rozmezí 1 až 3, kde hodnota 3 bude 
označovat největší význam, zatímco hodnota 1 význam nejnižší. Body budou udělovány 
k jednotlivým parametrům navržených variant taktéž v rozmezí 1 až 3, kdy 3 body budou 
znamenat nejvýhodnější stav, zatímco 1 bod bude symbolizovat opačný stav. Z nastavených 
podmínek pro zhodnocení variant tedy vyplývá, že nejlepší variantou bude ta, která získá 
nejvyšší počet bodů. Body i váhy byly určeny na základě subjektivního úsudku, založeném na 
vizualizacích možných řešení a představách o fungování v reálném provozu. 

Tab. 1) Zhodnocení navržených variant 

Hodnotící parametr Váha Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 
Zástavbová plocha 3 2 3 1 
Výrobnost pracoviště 3 2 3 3 
Předpoklad výše investice 3 3 2 1 
Manipulace s hotovými výrobky 
(technologická náročnost, míra vytížení 
pracovních zdrojů) 

1 1 3 2 

Míra možné přemístitelnosti pracoviště 2 1 3 1 
Míra dostupnosti zařízení pro servis, 
nebo úpravu procesu 

1 2 3 2 

  26 36 21 
 

  Na základě dosažených výsledků při zhodnocení variant možných řešení bylo zjištěno, 
že jako nejoptimálnější se jeví Varianta 2. Dále se tedy tato diplomová práce bude zabývat 
rozpracováním pouze tohoto koncepčního návrhu řešení.  
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6 NÁVRH A VOLBA DÍLČÍCH SYSTÉMŮ 
PRACOVIŠTĚ 

6.1 Návrh upínacího přípravku pro svařování 

Pro snadné a jednoznačné ustavení drátů ocelové výztuhy do jednoznačných poloh před 
výrobním procesem svařování bylo nezbytné navrhnout vhodný přípravek. Základním prvkem 
tohoto přípravku je oboustranně frézováním zarovnaná hliníková deska rozměru 1500 x 785 
mm a tloušťce 25 mm po obvodu zbavená ostrých hran jejich zkosením. Pro spojení této desky 
s dalšími částmi upínacího přípravku jsou do ní vyvrtány závitové a přesné díry, které zajistí 
jejich upevnění v přesně navržené poloze. Každý takový upínací přípravek je k desce upevněn 
konkrétně pomocí čtyř šroubů a dvou přesných kolíků. Celkem je k této desce tímto způsobem 
připojeno dvacet devět upínacích elementů. Při jejich návrhu byl stejně jako pro desku 
přípravku využit taktéž převážně hliník. Jeden z těchto navržených upínacích elementů je 
zobrazen na Obr. 10. 

 Základem tohoto, i každého jiného z výše zmíněných dvaceti devíti upínacích elementů 
je přesný čtyřhran, ke kterému jsou upevněny pomocí šroubů a kolíků další přesně vyrobené 
díly. Ty slouží především buď k zajištění ustavení drátu do požadované polohy, nebo jsou 
mezikusem sloužícím pro připevnění jiných komponent. Takovými komponentami jsou 
především pneumatické válce, nebo snímače. Pneumatické válce byly zvoleny od společností 
Festo a Destaco a pro možnost snímání polohy válce byly všechny vybaveny magnetickým 
snímacím systémem společnosti Festo. Účelem pneumatických válců v tomto přípravku je 
zajištění otočného, nebo přímočarého pohybu přítlačných ramen. Tato ramena, působí 

Obr. 10) Upínací element 
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prostřednictvím gumových přítlaků na dráty založené v přípravku, což výrazně pomáhá 
k zajištění jejich fixní polohy.     

Aby bylo možné snímat přítomnost založených drátů v přípravku, byly do konstrukce 
zakomponovány taktéž indukční snímače. Díky tomu tak bude umožněno softwarově vyřešit 
situaci, kdy obsluha nezaloží všechny dráty – například tak, že program řídící výrobní cyklus 
buňky, neumožní protočení stolu s přípravkem neobsahující všechny nezbytné části (dráty) 
výztuhy, což zamezí vzniku zmetkové součásti po svařovacím cyklu. Implementaci jednoho 
z indukčních snímačů do jednoho z upínacích přípravků lze pozorovat na Obr. 11. 

 K řízení činnosti všech pneumatických válců upínacího přípravku byl zvolen 
pneumatický terminál typu MPA-S s modulem CPX od společnosti Festo. Tento typ 
pneumatického terminálu se vyznačuje velmi rychlou a snadnou instalací, neboť je navržen pro 
sestavení z komponent stavebnicového typu. Tento fakt výrazně zkracuje montážní čas, a tedy 
i rychlost uvedení zařízení do provozu. Další výhodou je snadná údržba, neboť při připojení 
přístroje „CPX Handheld“ lze snadno diagnostikovat momentální stav zařízení a zároveň 
z interní paměti terminálu přečíst posledních až čtyřiceti závad včetně jejich časových údajů. 
[5] 

 Neboť v přípravku je použito celkem dvacet šest pneumatických válců, je pneumatická 
část terminálu složena ze stejného počtu ovládacích ventilů. Z důvodu velkého počtu 
ovládacích ventilů byl tedy zvolen oboustranný tlakový přívod. Dvacet čtyři těchto ventilů je 
typu 5/3, kdy ve střední poloze jsou odvětrány. Tyto ventily ovládají všechny pneumatické 
válce, z jejichž pohybu vychází pohyb všech ramen upínacích přípravků opatřených černým 

Obr. 11) Příklad implementace indukčního snímače v upínacím elementu 
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madlem. Toto madlo bylo na každé takové rameno umístěno pro případ, kdy by obsluha chtěla, 
nebo například i potřebovala drát stabilně zafixovat v dané poloze již v průběhu samotného 
zakládání. V opačném případě by došlo k sevření drátů přípravkem až po dokončení zakládání 
a potvrzení úspěšného dokončení založení všech drátů tlačítkem na obslužném panelu obsluhou 
pracoviště. Zbývající dva ovládací ventily byly zvoleny typu 5/2 ve střední poloze uzavřeny. 
Sevření drátů rameny, jejichž pohyb vychází z pneumatických válců ovládaných ventily 5/2 
během zakládání obsluze tedy není umožněno. Elektrická část terminálu se skládá 
z komunikačního modulu, zprostředkovávajícího ovládání terminálu prostřednictvím 
průmyslové sítě. 

Neboť byl takto navržený pneumatický terminál poměrně prostorově rozměrný a na 
navržené základové desce přípravku nebylo dostatek místa pro jeho umístění, byla navržena 
jednoduchá konstrukce z přesných profilů, ke které se terminál připevnil. Stejně tak se k této 
konstrukci připevnil kryt, chránící daný terminál před mechanickým poškozením, nečistotami 
a jinými nebezpečími. Takto navrženou sestavu lze vidět na Obr. 12 níže. Tato nosná 
konstrukce s pneumatickým terminálem a krytem se posléze připevnila na okraj desky 
přípravku sešroubováním.  

 Protože z každého ventilu ve skutečnosti povedou dva přívody tlakového vzduchu pro 
každý pneumatický válec, vznikne tak velké množství hadic, které je nezbytné z důvodu 
organizace, ale především i ochrany před možným mechanickým poškozením chránit, byly do 
přípravku zakomponovány také plastové žlaby. V těchto žlabech budou soustředěny a chráněny 
nejen veškeré tlakové přívody jednotlivých válců, ale také veškerá elektrická kabeláž vedoucí 
k snímačům. Do přípravku bylo nezbytné také zakomponovat prvky umožňující snadný, rychlý 
a přesný způsob připevnění k pracovnímu stolu. Za tímto účelem byl použit polohovací a 
upínací mechanický systém od společnosti Kipp. Tento systém spočívá ve vložení ustavovacího 
válce přes středící pouzdro (zalisovaného do desky přípravku), do upínacího pouzdra 
(zalisovaného ve stolní desce na kterou se bude přípravek upínat) a jeho následném „uzamčení“ 
v této poloze. K „uzamčení“ dojde přitažením pohybového šroubu ve válci, což má za následek 

Obr. 12) Sestava pneumatického terminálu MPA-X, krytu a nosné konstrukce 
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vytlačení kuliček směrem ven z válce do upínacího pouzdra a tímto způsobem během několika 
sekund přesně nastavit polohu a upevnit přípravek k stolní desce. Díky tomuto systému budeme 
schopni dosáhnout v našem případě přesnosti upnutí přípravku ± 0,04 mm, což je pro naši 
aplikaci více než vyhovující výsledek. [6] 

Pro snadnou manipulaci s celou sestavou navrženého přípravku byly do základové 
desky implementovány čtyři závěsná oka. Sestava navrženého přípravku je zobrazena na Obr. 
13. Celková hmotnost byla stanovena na 134 kg. 

6.2 Návrh sestavy otočného stolu 

Sestava otočného stolu je bezesporu jedním ze základních technologických komponent 
navrhované výrobní buňky. Součástí této sestavy je otočný stůl, jeho nosný rám a zástěna. 
Návrh těchto jednotlivých částí bude přiblížen v následujících kapitolách. 

6.2.1 Návrh nosného rámu 

Za účelem vytvoření vhodné plochy pro upnutí dvou kusů navrženého přípravku a upevnění 
zamýšlené zástěny bylo nezbytné navrhnout vhodné konstrukční řešení. Toto řešení muselo 
splnit nejen technické požadavky na realizaci stanové v zadání diplomové práce, ale mimo jiné 
také požadavky na vhodnou ergonomii při práci obsluhy. Při návrhu bylo nezbytné také myslet 
na optimální velikost deformace rámu při jeho maximálním možném zatížení, odolnosti vůči 
mechanickému poškození vzniklého při běžném provozu a samozřejmě také vzít v potaz 
gravitační a tepelné působení prostředí. Zároveň však bylo nezbytné dbát na to, aby hmotnost 
tohoto rámu byla při splnění všech výše uvedených kritérií co nejnižší. Pro dosažení všech výše 

Obr. 13) Sestava navrženého upínacího přípravku 
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uvedených parametrů byla konstrukce navržena z ocelových výpalků a profilů, vyztužená žebry 
za účelem výrazně lepšího rozložení působícího zatížení. Spojení všech těchto prvků bylo 
zajištěno svařením.  

Spodní část nosného rámu byla navržena z plotny o velikosti 800 x 800 mm, ve středu 
odlehčené otvorem o průměru 440 mm. Tato část rámu slouží ke spojení s otočným 
mechanismem stolu. Spojení bylo navrženo pomocí osmi šroubů M12 a dvou kolíků pro 
zajištění přesné a stálé pozice mezi otočným mechanismem a nosným rámem stolu. Kontaktní 
plochu této plotny bylo proto nezbytné po svařování zarovnat frézováním. Horní část nosného 
rámu byla navržena ze čtyř ploten obdélníkového tvaru. Ty slouží pro upnutí navrženého 
přípravku, celkem dvou kusů, každého na jedné straně nosného rámu. Za tímto účelem bylo 
nezbytné i tyto plochy po dokončení svařování rámu opracovat a zafrézovat do nich otvory pro 
upínací a středící prvky. Mimo jiné bylo do navrhovaného rámu také nezbytné vyvrtat závitové 
díry pro upevnění zástěny.  

Po vymodelování navrhovaného nosného rámu otočného stolu s výše popsanými 
parametry byla zjištěna jeho hmotnost o velikosti 311 kg. Pro ověření vyhovujících vlastností 
tohoto návrhu byl model ve studentské verzi softwaru Ansys Workbench podroben statické 
analýze. Konkrétně bylo definováno působení přípravku o hmotnosti 500 kg na každé straně 
nosného rámu a působení gravitační síly. Výsledky provedené deformační analýzy při těchto 
podmínkách jsou zobrazeny na Obr. 14. 

Výsledky deformační analýzy s maximálním velikostí deformace 0,14 mm na okrajích 
nosné konstrukce byly vyhodnoceny jako naprosto vyhovující. Při této analýze byl 
zkontrolován taktéž bezpečnostní koeficient vůči všem mezním stavům a při definovaném 
zatížení byla vypočtena minimálního hodnota koeficientu bezpečnosti o velikosti k = 11,7. To 
značí možný prostor pro případnou další optimalizaci konstrukce, avšak s nejvyšší 
pravděpodobností na úkor zvětšení velikosti vypočtené deformace. Pro tuto diplomovou práci 
jsou však stávající vypočtené hodnoty vyhovující, a proto nebude navržené řešení dále 
upravováno. 

  

Obr. 14) Výsledky deformační analýzy 
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6.2.2 Návrh zástěny 

Dispozičně je otočný stůl umístěn na pomezí pracovního prostoru robota a zabezpečeného 
pracovního prostoru obsluhy. Neboť během pracovním cyklu robotického svařování hrozí 
riziko vzniku odletujících jisker, popálení obsluhy při styku s rozžhaveným polotovarem, či 
například kolize končetiny člověka s pohybujícím se robotem, bylo nezbytné pro zajištění 
bezpečnosti obsluhy tedy nějakým způsobem vytvořit vhodný bezpečnostní předěl mezi těmito 
pracovními prostory. Za tímto účelem byl otočný stůl opatřen ochrannou zástěnou.  

Základním prvkem zástěny je rám složený z hliníkových profilů o průřezu 40 x 40 mm 
od společnosti ALUTEC KK spojený vzájemným sešroubováním komponent. Rám byl 
vytvořen tak, že plochu zástěny rozdělil do třech segmentů vyplněných průhlednými 
polykarbonátovými tabulemi. Polykarbonátová výplň byla zvolena z důvodu, že obsluhu 
spolehlivě ochrání před možnými odletujícími jiskrami vzniklými při svařování a zároveň 
umožní obsluze díky průhlednosti tabulí kontrolovat daný výrobní cyklus. Zástěna byla 
k nosnému rámu otočného stolu připevněna vzájemným sešroubováním. Aby bylo zamezeno 
vzniku střižné hrany a zároveň se spolehlivě vyplnil prostor mezi ochranným oplocením 
navazující na levý a pravý okraj zástěny, byly tyto okraje opatřeny po celé délce pryžovými 
prvky. Pružné vlastnosti těchto komponent spolehlivě zmíněný prostor vyplnily a tím i 
zabránily možnému průniku jisker, které by při absenci tohoto prvku mohly do pracovního 
prostoru obsluhy vniknout a ohrozit ji. Navržené řešení je zobrazeno na Obr. 15. 

  

Obr. 15) Bezpečnostní zástěna otočného stolu 
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6.2.3 Návrh otočného stolu 

Poslední chybějící částí sestavy otočného stolu byl samotný otočný stůl. Neboť v předchozích 
kapitolách byly již navrženy veškeré komponenty, s kterými bude otočný stůl manipulovat, 
bylo v této fázi možné již provést nezbytné výpočty a na základě dosažených výsledků zvolit 
vyhovující otočný stůl. Při výpočtu si však bylo nezbytné uvědomit, že přestože je hmotnost 
každého z navržených přípravků 134 kg, tak při výpočtu bylo nezbytné počítat s maximálním 
možným užitečným zatížením, pro které měl být otočný stůl navržen. Neboť měl být navržen 
pro celkové užitečné zatížení 1000 kg, byl tedy součet hmotností navrženého přípravku a 
výztuhy ve výpočtech nahrazen hodnotou o velikosti 500 kg, na každé straně stolu. Pro zvolení 
optimálního otočného stolu byly následně vypočteny momenty setrvačnosti komponent 
unášených otočným stolem vzhledem k ose rotace otočného stolu. Mimo jiné byla spočtena 
také celková hmotnost zátěžných komponent a z toho vyplývající působící axiální síla 
(zatížení). 

Pro výpočet momentů setrvačnosti komponent unášených otočným stolem vzhledem 
k ose rotace otočného stolu je třeba znát jejich hmotnosti a vzdálenosti jejich těžišť od osy 
rotace. Veškeré komponenty, které je nezbytné zahrnout do výpočtu jsou schematicky 
zobrazeny a barevně navzájem odlišeny se zvýrazněnými polohami jejich těžišť níže, na Obr. 
16.  

 

Obr. 16) Schéma komponent unášených otočným stolem 

Tyto komponenty s hodnotami nezbytnými pro výpočet momentů setrvačnosti jsou 
uvedeny v tabulce 2. 
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Tab. 2) Hodnoty pro výpočet celkového momentu setrvačnosti 

Označení komponenty Hmotnost – mi [kg] Vzdálenost těžiště od osy rotace – ri [m] 

Přípravek A + výrobek  500 0,6529 

Přípravek B + výrobek  500 0,6529 

Sestava nosného rámu 311 0 

Sestava zástěny 70,6 0 

 
 Momenty setrvačnosti přípravků A/B s výrobkem byly spočteny pomocí rovnic 1.1 a 
1.2, podle vzorců převzatých z technické dokumentace otočného stolu. [7] Vzorce s nákresy 
jsou uvedeny na Obr. 17. Neboť těžiště nosného rámu otočného stolu a zástěny se dle návrhu 
nacházejí v ose otáčení otočného stolu, bylo možné je získat pomocí softwaru Autodesk 
Inventor. Celkový moment setrvačnosti byl následně vypočten sečtením dílčích momentů 
setrvačnosti podle rovnice 1.3.  

 Výpočet a hodnoty jednotlivých momentů setrvačnosti: 

 𝐽 = 1,1 ∙  𝑟 ∙ 𝑚  
𝐽 = 1,1 ∙  0,6529 ∙ 500 
𝐽 = 234,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚  

(1.1) 

 𝐽 = 1,1 ∙  𝑟 ∙ 𝑚  
𝐽 = 1,1 ∙  0,6529 ∙ 500 
𝐽 = 234,5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚  
 
𝐽 = 162 𝑘𝑔 ∙ 𝑚  
 
𝐽 = 35,7 𝑘𝑔 ∙ 𝑚  

(1.2) 

Kde: 

J1 = moment setrvačnosti přípravku A + výrobku [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ] 
J2 = moment setrvačnosti přípravku B + výrobku [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ] 
J3 = moment setrvačnosti sestavy nosného rámu [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ] 
J4 = moment setrvačnosti sestavy zástěny [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ] 

Obr. 17) Vzorce a nákres pro výpočet momentu setrvačnosti [7] 
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 Výpočet celkového momentu setrvačnosti: 

 𝐽 =  𝐽 +  𝐽 +  𝐽 + 𝐽  
𝐽 = 666,7 𝑘𝑔 ∙ 𝑚   

(1.3) 

Kde: 
J = celkový moment setrvačnosti [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ] 
 

 Výpočet celkové hmotnosti zátěžných komponent na otočném stole:  

 𝑚 . = 𝑚 + 𝑚 + 𝑚  
𝑚 . = 311 + 71,6 + 1000 

𝑚 . = 1381,6 𝑘𝑔 

(1.4) 

Kde: 

m1 = hmotnost nosného rámu [kg] 
m2 = hmotnost zástěny [kg] 
mmax = maximální užitečné zatížení stolu [kg] 

 Výpočet působící axiální síly na otočný stůl: 

 𝐹 =  𝑚 . ∗ 𝑔 
𝐹 = 1381,6 ∗ 9,81 
𝐹 = 13 553,5 𝑁  

(1.5) 

Kde: 

Fa = axiální síla [N] 
g = tíhové zrychlení [m/s2] 

Na základě vypočteného momentu setrvačnosti a skutečnosti, že bude stůl během 
pracovním cyklu navrhované výrobní buňky pravidelně střídat pouze dvě polohy, byl zvolen 
stůl TC 700T s dvěma pevnýma poloha a rychlostním stupněm j, od společnosti WEISS. Pro 
takto konfigurovaný stůl je maximální přípustný moment setrvačnosti vzhledem k ose rotace 
1010 kg∙m2 a délka doby cyklu otočení z jedné polohy do druhé 3,84 s. Neboť je pro tento 
otočný stůl maximální přípustná axiální síla až 40 000 N, tak i v tomto ohledu je pro naši 
aplikaci zcela vyhovující. 

Otočný stůl je poháněn asynchronním motorem s brzdou, který pohání krokovou 
převodovku se sinusoidním zrychlováním a brzděním, čímž je umožněn velmi měkký rozjezd 
a zabrzdění otočného stolu. Motor běží pouze při otáčení stroje a po dosažení aretační fáze se 
vypne a aktivuje se brzda, která drží otočný stůl v aretační poloze. Zapnutím napětí se brzda 
elektromagneticky odbrzdí a je tak možné stůl znovu protočit. Síla se od motoru přenáší 
ozubeným řemenem přes jednostupňovou, nebo dvoustupňovou (záleží na konfiguraci motoru) 
převodovku na vačku pohonu. Otáčivého účinku talíře stolu je dosaženo díky vodícím kladkám 
pohybujícím se v dráze otáčející se vačky. Poloha vačky pohonu je snímána pomocí koncového 
spínače. Pokud je tedy spínač aktivní, je otočný talíř bezpečně aretován v jedné ze dvou 
možných poloh a je vyslán příslušný signál na řídící jednotku. Pro lepší představu jsou základní 
montážní skupiny otočného stolu zobrazeny na Obr. 18. [8] 
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6.2.4  Navržená sestava otočného stolu 

Navržené a zvolené komponenty byly vloženy do sestavy, došlo k doplnění několika 
plechových krytů rámu nosné konstrukce, čímž bylo možné následně určit výsledný design 
sestavy otočného stolu. Výsledné řešení o protočném průměru 2744 mm, s přívodem energií ve 
středu (ose otáčení) otočného stolu, bylo zkonstruováno nejen z vyráběných, ale taktéž 
nakupovaných dílů. Díky tomu by bylo možné dosáhnout ekonomicky výhodnější dodávky. 
Otočný stůl s užitečným zatížením do 1 tuny lze díky zvolenému upínacímu systému snadno a 
efektivně využít i v případě možné změny typu výrobního procesu, nebo vyráběného dílu. 
Návrh lze tedy považovat za úspěšný, neboť splnil zadané požadavky a jeho výslednou podobu 
lze shlédnout na Obr. 19.  

Obr. 18 Základní komponenty otočného stolu:  
1 – těleso stolu, 2 – otočný talíř, 3 – převodovka s vačkou, 4 - hnací jednotka [8] 

Obr. 19) Sestava navrženého otočného stolu 
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6.3 Návrh zásobníku vstupního materiálu 

V počátečních fázích návrhu zásobníku pro vstupní materiál bylo uvažováno s využitím 
gravitačního zásobníku, který je obvykle tvořený kovovými konstrukčními profily doplněný 
valivými elementy, které zajišťují pohyb přepravních boxů, do kterých se dá zakládat nejen 
vstupní, ale i výstupní materiál. Toto řešení je v průmyslu velmi často využíváno, ale pro naši 
aplikaci se z důvodu velké velikosti některých drátů výztuhy ukázala jako nevhodná. Z toho 
důvodu byl navržen jednoúčelový zásobník, založený taktéž na gravitačním principu. 

Konkrétně byl zkonstruován zakládací regál, jehož rám je svařen převážně z 
ocelových profilů čtvercového tvaru o velikosti 30 x 30 mm a tloušťce 3 mm. Do tohoto rámu, 
byly dále pod úhlem navařeny skluzové dráhy a vodítka, převážně kruhového průřezu. Tyto 
prvky zajistí, že dráty zakládané do vymezeného prostoru, definovaného právě těmito dráhami 
a vodítky, budou v jasně definovaném směru snadno a spolehlivě gravitačním účinkem 
sklouzávat ze zakládací části regálu (vnější okraj pracoviště) do odebírací části regálu 
(nacházející se v zabezpečené pracovní zóně obsluhy), odkud budou odebírány obsluhou a 
následně zakládány do svařovacího přípravku. Aby zakládané dráty na konci skluzové dráhy 
byly stabilně umístěné v koncové poloze a byly tak zajištěny proti vypadnutí z regálu, byl na 
každý konec skluzové dráhy nainstalován gumový doraz přesahující velikost drátů. 

Neboť bylo při návrhu nezbytné dbát také na ergonomii, musely být dráty určené pro 
zakládání umístěny v rozmezí minimálně 750 mm až maximálně 1500 mm nad zemí. Tím 
vznikl ve spodní části zásobníku prostor, pro zabudování bedny pro případné zmetkovité 
vstupní výrobky odhalené až při samotném zakládání do přípravku. Bedna byla umístěna na 
válečkové dráhy a opatřena z vnější strany dvěma madly, aby ji bylo možné snadno vysunout 
a jednoduše z ní odebrat zmetkové kusy. Výše popisovanou navrhovanou konstrukci lze vidět 
na Obr. 20, kde bedna pro zmetkové kusy je zachycena v částečně vysunuté poloze. 

Obr. 20) Rám zásobníku se skluzy, vodítky a s bednou pro neshodné kusy 
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 Takto navržený zásobník je schopný pojmout až 90 kusů jednotlivých drátů svařované 
výztuhy, tedy až 1260 drátů celkem. Plně založený zásobník tedy vystačí až na téměř 2,5 hodiny 
pracovního cyklu, aniž by musel být doplňován. Zásobník je uložen na podlahu průmyslové 
haly pomocí čtyř stavitelných patek od firmy ALUTEC KK a byl opatřen ochranným 
krytováním. 

6.4 Návrh zásobníku pro výstupní materiál 

Pro splnění všech kladených požadavků na tento zásobník, konkrétně tedy: snadné, rychlé a 
spolehlivé zakládání výztuh, kapacita zásobníku schopna uskladnit alespoň hodinovou 
produkci výrobní buňky, zavážecí typ zásobníku, které vychází ze zvoleného konceptu návrhu 
pracoviště byl zásobník navržen následovně. 

 Rám zásobníku byl zkonstruován z hliníkových profilů o průřezu 40 x 40 mm od 
společnosti ALUTEC KK spojený vzájemným sešroubováním komponent. Rám dispozičně 
rozdělil zásobník do dvou stejně velkých částí. Právě do prostoru každé z těchto částí bylo 
určeno zakládat svařené výztuhy. Výztuhy jsou v tomto prostoru ukládány do drážek, jejichž 
hloubka výrazně přesahuje velikost průměru drátu výztuhy. Aby bylo zajištěno snadného a 
rychlého zakládání, byly užity taktéž vodící prvky kruhového průřezu. Dále byly 
implementovány dorazové prvky, které podpoří nehybnost výztuhy v založené pozici i během 

Obr. 21) Vizualizace plně založeného navrženého zásobníku 
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převozu zásobníku. Tyto prvky jsou k rámu připevněny také sešroubováním. Jeden z takových 
prvků je zobrazen na Obr. 22. 

Aby bylo možné se zásobníkem bezpečně manipulovat pomocí vysokozdvižného 
vozíku, bylo nezbytné jej opatřit vhodnými prvky. Takovými prvky byly zvoleny dva tubusy 
obdélníkového tvaru z oceli, které jsou sešroubováním připevněny k drážkám hliníkových 
profilů. Zásobník byl opatřen mimo jiné také čtveřicí průmyslových koleček, z nichž dvě 
obsahují brzdu a dvěma madly, což umožní velmi snadnou možnou manipulaci se zásobníkem 
také obsluze pracoviště. Takto navržený zásobník o celkové hmotnosti 78 kg je schopný 
poskytnout obsluze pracoviště až 48 zakládacích pozic pro svařované výztuhy. Vizualizace plně 
založeného navrženého výstupního zásobníku, obsahující veškeré komponenty je zobrazena na 
Obr. 23.  

Obr. 22) Prvek výstupního zásobníku 

Obr. 23) Výstupní plně založený zásobník 
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6.5 Návrh rámu výrobní buňky 

Pro snadné a přesné zajištění ustavení robotů a sestavy otočného stolu bylo rozhodnuto o 
umístění na jejich společnou podstavu. Takovou podstavou se rozumí navržený rám. Výhodou 
použití ustavení robotického pracoviště na tento rám je nejen zajištění snadného a přesného 
ustavení robotů vůči pracovnímu stolu, ale také možnost mnohem snadnější přemístitelnosti 
celého pracoviště v případě, že je to nezbytné například z důvodu reorganizace výrobních 
prostor. Tento rám tak dokáže výrazně pomoci ke zkrácení času nezbytnému pro realizaci 
takového záměru, tedy i méně zatížit k tomu potřebné zdroje (lidské i finanční). 

Navržený rám je sestaven ze tří navzájem sešroubovaných částí. Dvě z těchto částí 
slouží pro ustavení robota, třetí pro ustavení otočného stolu. Každá z těchto částí je svařena 
z ocelových profilů – nosníků s průřezem tvaru I o velikosti 100 x 100 x 6 mm. Pro ustavení 
robotů jsou ke dvěma z výše zmíněným částem přivařeny plotny o tloušťce 30 mm 
s vyvrtanými otvory sloužícími k přišroubování robotů. Třetí část rámu je taktéž opatřena 
přivařenou plotnou, v níž jsou vyvrtány čtyři závitové otvory pro šrouby a vyfrézovány dva 
přesné otvory pro kolíky, zajišťující přesné ustavení stolu. Pro přivedení energií k robotům a 
otočnému stolu, byly v příčných profilech rámu vyfrézovány otvory. Energetické přívody tak 
byly kompaktně integrovány do navržené konstrukce a budou navíc i chráněny proti možnému 
mechanickému poškození. Z důvodu zajištění pochůznosti rámu pro obsluhu, byla jeho horní 
strana opatřena třemi slzičkovými plechy. Aby bylo možné v případě nutnosti s jednotlivými 
částmi rámu manipulovat, byly opatřeny šroubovatelnými závěsnými oky. Rám byl umístěn na 
podlahu prostřednictvím čtrnácti stavěcích patek. Nespornou výhodou použití stavěcích patek 
je především velmi snadné ustavení celého rámu do roviny. Celková hmotnost navrženého rámu 
byla softwarem Autodesk Inventor určena na 912 kg a je navržená konstrukce je zobrazena na 
Obr. 24. 

 

  

Obr. 24) Rám výrobní buňky pro ustavení robotů a otočného stolu 
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6.6 Volba bodovacích kleští pro robotické svařování 

Pro naši aplikaci bylo zvoleno použití elektricky ovládaných kleští, častěji označovaných jako 
servokleště, od společnosti Obara. Tento typ kleští je nejmodernějším a v dnešní době jedním 
z nejvíce užívaných typů kleští pro bodové svařování. Největší výhodou tohoto typu kleští je 
především možnost snadno a přesně definovat přítlačnou sílu, kterou budou elektrody na 
svařovaný materiál působit a možnost velmi jemného polohování čelistí kleští. Možnost přesně 
a snadno programově definovat přítlačnou sílu pomáhá k dosažení maximální kvality svaru a 
umožňuje také individuální nastavení tohoto parametru pro každý svar zvlášť, je-li to nezbytné. 
Díky jemnému polování nedochází při sevření kleští k rázům, neboť lze přesně definovat 
zpomalení čelistí kleští před kontaktem se svařovaným materiálem. Nespornou výhodou této 
volby jsou také minimální požadavky na údržbu servokleští, neboť kromě výměny svařovacích 
elektrod se dají označit za bezúdržbové. Další výhodou je mimo jiné i dopad na životní 
prostředí, neboť nehrozí znečištění únikem provozních kapalin (olej) a v porovnání s užitím 
pneumatických kleští je také výhodou nízká hladina vznikajícího hluku, což zvyšuje kvalitu 
pracovního prostředí výrobní buňky. Nevýhodou jsou však vyšší pořizovací náklady. Výrobci 
těchto servokleští však udávají, že díky zvýšené energetické účinnosti a schopnosti téměř 
bezúdržbového provozu, oproti pneumatickému nebo hydraulickému typu kleští, lze cenový 
rozdíl kompenzovat do 3 let. [9] 

 Zvolené kleště jsou typu C a jsou zobrazené na Obr. 25. Jejich hmotnost je 152 kg. Tento 
typ je nejvíce užívaným typem a byl zvolen proto, neboť jsou kleště při svařování jednotlivých 
bodů výztuhy ve svislém směru. Při takové orientaci zabírají v prostoru svařování nejméně 
možného místa a je tedy možné s nimi najíždět a svařovat i v prostoru mezi jednotlivými dráty 
výztuhy a jednotlivými upínacími prvky přípravku, což je z hlediska zvoleného 
technologického postupu v naší úloze nezbytné. Neboť byl pro svařování výztuhy zvolen tvrdý 
svařovací režim, zvolené kleště budou muset vyvinout při svařování přítlačnou sílu o velikosti 

Obr. 25) Zvolené servokleště pro svařování  
(1 - servopohon zajišťující výsuvný pohyb čelisti č.2, 2 – čelist se zeleně zvýrazněnou 

svařovací elektrodou, 3 – servopohon zajišťující translační pohyb čelisti č.4, 5 – příruba pro 
upevnění k robotovi) 
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přibližně 20 kN, při dodávaném svařovacím proudu o velikosti přibližně 27 kA. Svařovací 
elektrody zvolených servokleští byly navrženy o velikosti průměru 14 mm pro kontaktní část 
elektrody a vnějším průměru 28 mm. Při takto definovaných svařovacích parametrech lze 
očekávat svaření jednotlivého bodu výztuhy v čase přibližně 1,8 s. Uvedené hodnoty vychází 
z tabulky získané v literatuře, uvedené na Obr. 26. Přesné svařovací parametry pro zadaný 
výrobní cyklus však bude nezbytné nastavit na základě provedených a experimentálních svarů 
a jejich vyhodnocení, před uvedením pracoviště do sériového provozu. [10] 

 Při volbě vhodných kleští pro svařování byla také využita funkce „Geometric Gun 
Search“ softwaru Process Simulate. Tato funkce pomáhá uživateli zvolit ty nejvhodnější 
svařovací kleště pro zadané body svaru. Princip činnosti této funkce je založena na tom, že 
uživatelem zadané vstupy – svařovací kleště, software automaticky virtuálně umisťuje do 
zvolených bodů svaru v orientaci nezbytné ke svařování a vyhodnocuje možnost jejich přístupu 
do zvolených pozic. Při tomto procesu je možné taktéž zkontrolovat možnou kolizi 
s komponentami umístěnými v okolí, nebo samotnou svařovanou komponentou. Po zadání 
všech nezbytných parametrů, které byly k provedení této analýzy nezbytné došlo k ověření více 
než čtyřiceti modelů servokleští, které jsem měl k dispozici ve své softwarové knihovně. 
Výsledky analýzy software přehledně zobrazil do tabulky zobrazené na Obr. 27. Zvolený model 
vykázal v této analýze stoprocentně vyhovující parametry, což byl pro mě potvrzující fakt pro 
jeho aplikaci v navrhované výrobní buňce. 

Obr. 26) Svařovací parametry (I – tvrdý režim, II – měkký režim) [10] 
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6.7 Volba zařízení pro údržbu a výměnu svařovacích elektrod 

Při svařování dochází vlivem elektrického, mechanického a tepelného namáhání pracovních 
částí elektrod ke změnám její geometrie, ke znečištění povrchu (tedy změně drsnosti) a ke 
změnám mechanických i fyzikálních vlastností materiálu elektrod. Znečištění povrchu 
pracovních částí elektrod vzniká v důsledku tlakového působení na svařovaný materiál a 
následného odtržení od svařeného materiálu po skončení svařování. Vrstva, která vzniká na 
zmíněných pracovních částech elektrod, vzniká již po provedení několika svarů a zvyšuje 
přechodový odpor mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Důsledkem je tak změna 
podmínek pro průchod elektrického proudu do místa svaru a větší tepelné zatížení elektrody. 
Všechny výše uvedené jevy mají vliv na měnící se kvalitu svaru, což je nežádoucí. Aby bylo 
možné měnící se kvalitu svaru eliminovat a zachovat tak konzistentní požadovanou kvalitu 
svaru, je nezbytné použít zařízení pro údržbu a výměnu svařovacích elektrod. [11] [12] 

Pro údržbu pracovních částí elektrod se používá jejich třískového opracování pomocí 
speciálního frézovacího zařízení. V literatuře je uváděno, že takové obrobení se provádí 
v závislosti dle konkrétní svařovací úlohy v intervalu od 50 do 500 provedených svarových 
bodů. [12] Když již není možné z důsledku absence dostatečné pracovní vrstvy elektrody danou 
elektrodu obrobit, je nezbytné, aby došlo k její výměně. Výměnu lze provést buď manuálně 
obsluhou, nebo automaticky pomocí speciálního zařízení. Na trhu se nabízí pro účely frézování 
a automatické výměny elektrod celá řada řešení. Pro navrhovanou buňku robotického svařování 
bylo zvoleno zařízení CAPPOSTAR – BKS 5810 od společnosti Bräuer Systemtechnik 
GmbH. Tento produkt byl zvolen proto, že je velmi kompaktní, neboť jeho konstrukce je 
navržena tak, že obsahuje jak mechanismus pro frézování elektrod, tak i mechanismus pro 
jejich automatickou výměnu. Zvolené zařízení je zobrazeno včetně popisu jeho základních 
částí na Obr. 28.  

Obr. 27) Výsledek analýzy funkce Geometric Gun Search 
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6.8 Volba vhodného robota 

Po zvolení kleští, kterými bude probíhat bodové svařování bylo možné přejít k volbě vhodných 
robotů pro navrhované pracoviště. Roboty byly voleny z produktového portfolia společnosti 
KUKA, neboť v rámci studentské licence softwaru Process Simulate, kterým FSI ÚVSSR 
disponuje, bylo možné jejich virtuální ověření pomocí RCS modulu. Tento modul je virtuální 
kontrolér skutečného kontroléru robotů KUKA. Díky tomu bylo dosaženo maximální přesnosti 
simulace, která bude popsána až v následujících kapitolách této práce. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.1, základními parametry pro zvolení vhodného 
robota je jeho dostatečný dosah do všech svařovacích bodů a taktéž do všech bodů trajektorie 
pohybu mezi nimi a jeho dostatečná nosnost. Pro zjištění optimálního dosahu robotů byl 
v procesu volby robota aktivně využíván software Process Simulate. Optimální dosah byl 
zjištěn na základě určení optimální polohy robotů (blíže pojednáno v kapitole 8.4) a byl 
stanoven na hodnotu blízkou poloměru 2500 mm. Neboť již v této fázi práce bylo známo nejen 
zatížení příruby robota svařovacími kleštěmi, ale i dosah, bylo možné přejít k volbě konkrétního 
typu robota. 

Za tímto účelem byl využit software Kuka Load. Tento nástroj společnosti KUKA slouží 
jak pro vyhledání vhodného robota na základě zadaných parametrů, tak i ověření konkrétního 
typu robota dle vložených parametrů. Vyhodnocení softwaru probíhá na základě definovaného 
zatížení jednotlivých os robota. Výstupem je vždy přehledný a jednoduchý soubor údajů 
popisující zatížení jednotlivých os robota, z čehož software rozhoduje, zda robot vyhovuje, či 
nikoliv. Bylo tedy nezbytné zadat hmotnosti komponent, jimiž jsou jednotlivé osy robota 
zatěžovány, vzdálenost těžiště nástroje od pracovní příruby robota a velikost hmotnostních 
momentů setrvačnosti k jednotlivým osám vzhledem k těžišti nástroje. Veškeré komponenty, 

Obr. 28) CAPPOSTAR – BKS 5810; popis: 1 - zásobník nových elektrod, 2 - výměník,  
3 – frézka, 4 – zásobník použitých elektrod [18] 
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které v našem případě robota zatěžují jsou svařovací kleště upevněné k přírubě osy A6, přívody 
energií upevněné k osám A1-A3 a svařovací transformátor upevněný k ose A3. Parametry, které 
je nezbytné zadat byly pro svařovací kleště získány v prostředí Autodesk Inventor, pro přívody 
energií a transformátor byly definovány díky aktivaci předvolby v nastavení softwaru Kuka 
Load. Zadáním všech výše uvedených parametrů byla spuštěno hledání vyhovujících řešení a 
bylo provedeno jejich následné srovnání. Výslednou analýzu lze vidět na Obr. 29. Statickou 
analýzu na Obr. 30 a dynamickou analýzu na Obr. 31. 

Obr. 30) Volba robota v prostředí Kuka Load – srovnání variant 

Obr. 29) Statická analýza zatížení jednotlivých os – srovnání variant 
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Z výše uvedených analýz vyplývá, že všechny roboty splňují zadané požadavky. Jako 
nejoptimálnější se však v naší aplikaci jeví užití robota KR 180 R2500 extra, neboť jeho osy 
jsou nejefektivněji využívány a jeho pořizovací hodnota je ze všech srovnávaných variant 
robotů nejnižší. Zároveň zvolené řešení disponuje dostatečnou výkonnostní rezervou, což 
umožňuje v případě změn, jeho použití i pro náročnější aplikace. Řízení každého ze zvolených 
robotů zprostředkuje řídící jednotka KR C4. 

 

Obr. 31) Dynamická analýza zatížení jednotlivých os – srovnání variant 
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7 BEZPEČNOST 

7.1 Analýza, posouzení a snížení rizik 

Aby bylo možné předejít nebezpečím, která hrozí při užívání navrhovaného pracoviště a mohou 
zapříčinit nejen škody na majetku, ale i na zdraví osob či životním prostředí, je nezbytné tato 
nebezpečí analyzovat, posoudit a následně případně i snížit, jsou-li rizika příliš vysoká. [13] 

Neboť je však velmi obtížné analyzovat veškerá možná hrozící nebezpečí, při kterých 
by mohlo dojít k nebezpečným situacím a následným možným škodám a předejít těmto 
nebezpečím vhodnými opatřeními v průběhu celého životního cyklu výrobní buňky pouhým 
zamyšlením se konstruktéra již ve fázi návrhu, byl v této diplomové práci uveden systematický 
postup k provedení analýzy, posouzení a snížení možných rizik v průběhu celého životního 
cyklu navrhovaného pracoviště. Při vypracovávání bylo čerpáno z [13] a níže uvedených 
technických norem:  

 ČSN EN ISO 12 100 (833001) – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro   
konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika 

 ČSN EN ISO 13849-1 (833205) – Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

 ČSN EN ISO 13849-2 (833205) – Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části 
ovládacích systémů – Část 1: Ověřování platnosti 

 ČSN EN ISO 13850 (833311) – Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového 
zastavení – Zásady pro konstrukci 

 ČSN EN ISO 13857 (833212) – Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti 
k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami 

 ČSN EN ISO 13732-1 (833557) – Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzování 
odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy 

 ČSN EN ISO 14119 (833315) – Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení 
spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu 

 ČSN EN 349 + A1 (833211) – Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery 
k zamezení stlačení částí lidského těla 
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7.1.1 Blokový diagram navržené buňky 

První nezbytným krokem při vytváření analýzy bylo vytvoření blokového diagramu na 
takové rozlišovací úrovni, která zachytila všechny důležité interakce jednotlivých 
komponent, z nichž je navržené pracoviště pro robotické svařování sestaveno. Pro tvorbu 
tohoto diagramu byla použita webová aplikace draw.io a zhotovený diagram je zobrazen na 
Obr. 32. 

7.1.2 Identifikace relevantních nebezpečí 

Na základě blokového diagramu zobrazeného na Obr. 32 byla vytvořena tabulka 3 analyzující 
zdroje relevantních nebezpečí, které jsou spojené s jednotlivými komponentami systému 
navržené svařovací výrobní buňky.  

Obr. 32) Blokový diagram navržené výrobní buňky 
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Tab. 3) Zdroje relevantních nebezpečí 

Název komponenty 
systému 

Poloha komponenty v 
systému 

Typ nebezpečí dle ČSN EN ISO 12100 

Rám výrobní buňky Pracovní prostor buňky 
Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.2-1, 
1.2-2, 1.3-1, 1.3-2, 1.4-1), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1) 

Otočný stůl (sestava) Pracovní prostor buňky 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.1-2, 
1.1-3, 1.2-1, 1.2-2, 1.3-1, 1.3-2, 1.4-1, 
1.5-1), Elektrická nebezpečí (2.1-1, 2.1-
2, 2.1-3, 2.2-1, 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-
1), Nebezpečí hluku (4.1-1, 4.2-1, 4.3-
1), Nebezpečí vibrací (5.1-1), 
Nebezpečí materiálů/látek (7.1-1) 
Ergonomická nebezpečí (8.1-1, 8.2-1, 
8.3-1) 

Zakládací přípravky Pracovní prostor buňky 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.1-3, 
1.2-1, 1.2-2, 1.2-3, 1.3-1, 1.3-2, 1.3-3, 
1.5-1), Elektrická nebezpečí (2.1-1, 2.1-
2, 2.1-3, 2.2-1, 2.4-1), Nebezpečí hluku 
(4.1-1, 4.1-2, 4.2-1, 4.2-2, 4.3-1, 4.3-2), 
Nebezpečí materiálů/látek (7.1-1), 
Ergonomická nebezpečí (8.1-1, 8.2-1, 
8.3-1) 

Robot 1 
Pracovní prostor buňky 
– robotická část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.1-2, 
1.1-4, 1.3-1, 1.3-2, 1.4-1), Elektrická 
nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.2-1, 
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Tepelná 
nebezpečí (3.1-1), Nebezpečí hluku 
(4.1-1, 4.2-1, 4.3-1), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1) 

Svařovací kleště (R1) 
Pracovní prostor buňky 
– robotická část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.1-4, 
1.1-5, 1.3-1, 1.3-2, 1.3-4), Elektrická 
nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.2-1, 
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Tepelná 
nebezpečí (3.1-1, 3.1-3), Nebezpečí 
hluku (4.1-1, 4.2-1, 4.3-1), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1) 

KR C4 (kontrolér 1) Nejbližší okolí buňky 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2, 1.6-1, 1.7-1), Elektrická 
nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.2-1, 
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Tepelná 
nebezpečí (3.1-2), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1) 

BKS-5810 (R1) 
Pracovní prostor buňky 
– robotická část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2, 1.3-4, 1.4-1, 1.6-2, 1.7-2), 
Elektrická nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-
3, 2.2-1, 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), 
Tepelná nebezpečí (3.1-4), Nebezpečí 
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hluku (4.1-1, 4.1-3, 4.2-1, 4.3-1), 
Nebezpečí materiálů/látek (7.1-1) 

Robot 2 
Pracovní prostor buňky 
– robotická část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.1-2, 
1.1-4, 1.3-1, 1.3-2, 1.4-1), Elektrická 
nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.2-1, 
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Tepelná 
nebezpečí (3.1-1), Nebezpečí hluku 
(4.1-1, 4.2-1, 4.3-1), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1) 

Svařovací kleště (R2) 
Pracovní prostor buňky 
– robotická část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.1-4, 
1.1-5, 1.3-1, 1.3-2, 1.3-4), Elektrická 
nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.2-1, 
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Tepelná 
nebezpečí (3.1-1, 3.1-3), Nebezpečí 
hluku (4.1-1, 4.2-1, 4.3-1), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1) 

KR C4 (kontrolér 2) Nejbližší okolí buňky 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2, 1.6-1, 1.7-1), Elektrická 
nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-3, 2.2-1, 
2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Tepelná 
nebezpečí (3.1-2), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1 

BKS-5810 (R2) 
Pracovní prostor buňky 
– robotická část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2, 1.3-4, 1.4-1, 1.6-2, 1.7-2), 
Elektrická nebezpečí (2.1-1, 2.1-2, 2.1-
3, 2.2-1, 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), 
Tepelná nebezpečí (3.1-4), Nebezpečí 
hluku (4.1-1, 4.1-3, 4.2-1, 4.3-1), 
Nebezpečí materiálů/látek (7.1-1) 

Elektrický rozvaděč Nejbližší okolí buňky 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2), Elektrická nebezpečí (2.1-1, 2.1-
2, 2.1-3, 2.2-1, 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-
1), Nebezpečí materiálů/látek (7.1-1) 

Vstupní zásobník 
Pracovní prostor buňky 
–obslužná část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2), Nebezpečí materiálů/látek (7.1-
1), Ergonomická nebezpečí (8.1-1, 8.2-
1, 8.3-1) 

Výstupní zásobník 
Pracovní prostor buňky 
–obslužná část 

Mechanická nebezpečí (1.1-1, 1.3-1, 
1.3-2), Nebezpečí materiálů/látek (7.1-
1), Ergonomická nebezpečí (8.1-1, 8.2-
1, 8.3-1) 

Ovládací prvky 
Pracovní prostor buňky 
–obslužná část 

Elektrická nebezpečí (2.1-1, 2.1-3, 2.2-
1, 2.3-1, 2.3-2, 2.3-3, 2.4-1), Nebezpečí 
materiálů/látek (7.1-1), Ergonomická 
nebezpečí (8.1-2, 8.2-2, 8.3-1) 

Dráty výztuhy Pracovní prostor buňky Mechanická nebezpečí (1.2-3, 1.3-3) 

Výztuha Pracovní prostor buňky 
Mechanická nebezpečí (1.2-3, 1.2-4, 
1.3-3), Tepelná nebezpečí (3.1-5) 
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7.1.3 Analýza významných nebezpečí 

Při posuzování rizik v navrhované výrobní buňce je nezbytné uvažovat celý její životní cyklus. 
Z toho důvodu byla provedena analýza významných nebezpečí v průběhu celého životního 
cyklu, čímž se rozumí definování možných nebezpečí a definování možných nebezpečných 
událostí jednotlivých strojů a zařízení při jejich dopravě na místo určení, rozbalování, montáži, 
instalaci, uvedení do provozu, seřízení, provozování, čištění a údržbě, až po diagnostikování 
poruch a řešení oprav až po jejich vyřazení z provozu a demontáž. Výsledky práce byly zapsány 
do tabulky, jejíž část je zobrazena v tabulce 4 níže. Kompletní tabulka je umístěna v příloze 
této práce. 

Tab. 4) Analýza významných nebezpečí v rámci životních cyklů (část) 

 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ 
V rámci životních cyklů strojních zařízení 

Typ stroje:  
Svařovací robotická buňka 

Poř. 
číslo 

 Fáze životního cyklu stoje 
Typ nebezpečí 
podle ČSN EN ISO 12100  Popis nebezpečné události: 
Stručný popis Id. Číslo 

1 Doprava 

1.1 
Zdvihání, nakládání, 
přeprava a vykládání 
strojů a zařízení 

Stlačení,  
odření 

 

1.1-1 
1.3-1 

Při zdvihu v průběhu nakládání, 
přepravy vykládání strojů a 
zařízení může dojít při 
manipulaci vlivem špatného 
uchycení k odření obsluhy, 
případně při převržení hrozí pád 
daného prvku a může dojít ke 
stlačení osoby.  

1.2 Rozbalování 
Stlačení, 
pořezání,  

odření 

1.1-1 
1.2-1 
1.3-1 

Při rozbalování může dojít k 
pořezání a odření končetin 
obsluhy o ostré hrany strojů, 
nebo strojních komponent. Při 
ztrátě rovnovážné polohy 
komponenty při rozbalování 
hrozí stlačení obsluhy. 

2 Montáž a instalace, uvedení do provozu 

2.1 
Montáž jednotlivých strojů a 
strojních zařízení 

Stlačení, 
pořezání, 
odření, 

uklouznutí, 
zakopnutí a pád 

1.1-1 
1.2-2 
1.3-2 
1.4-1 

Při montáži stroje a strojních 
komponent a zařízení může 
dojít k jejich pádu s následkem 
stlačení obsluhy. Při montáži 
hrozí pořezání nebo odření o 
ostré hrany strojů a zařízení. 
Při neopatrnosti během 
pohybu obsluhy hrozí 
zakopnutí o montované stroje, 
zařízení a komponenty s 
následkem pádu. 
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7.1.4 Přehled identifikovaných nebezpečí 

Přehled identifikovaných nebezpečí byl vytvořen jako následný krok po zhotovení analýzy 
významných nebezpečí a byl doplněn o hodnocení jednotlivých nebezpečí. Toto ohodnocení 
bylo provedeno za účelem zjištění velikosti rizika, které jednotlivá nebezpečí představují. 
V případech, kdy byla zjištěna hodnota velikosti rizika větší než 6, bylo nezbytné provést 
opatření vedoucí ke snížení tohoto rizika, neboť riziko o velikosti větší než 6 se považuje za 
riziko nepřijatelné. Část přehledu identifikovaný nebezpečí je zobrazen v tabulce 5 níže. 
Kompletní přehled identifikovaných nebezpečí je umístěn v příloze této práce. 

Tab. 5) Přehled identifikovaných nebezpečí včetně hodnocení (část) 

Označení Název nebezpečí Z V M P ∑ 
4 Nebezpečí hluku      

4.1 Nebezpečí nepohodlí      

4.1-1 
Nebezpečí nepohodlí od nevyvážených, nebo 
opotřebených částí komponenty 

S1 A1 E2 W2 1 

4.1-2 
Nebezpečí nepohodlí při činnosti pneumatických 
komponent 

S1 A2 E3 W2 5 

4.1-3 Nebezpečí nepohodlí frézováním svařovacích elektrod S1 A2 E3 W3 6 
4.2 Nebezpečí hučení v uších      

4.2-1 
Nebezpečí hučení v uších od nevyvážených, nebo 
opotřebených částí komponenty 

S1 A1 E2 W2 1 

4.2-2 
Nebezpečí hučení v uších při činnosti pneumatických 
prvků 

S1 A2 E2 W2 4 

4.3 Nebezpečí únavy      

4.3-1 
Nebezpečí únavy z důvodu hluku nevyvážených, nebo 
opotřebených částí komponenty  

S1 A1 E2 W2 1 

4.3-2 
Nebezpečí únavy při činnosti pneumatických 
komponent 

S1 A2 E2 W2 4 

4.4 Nebezpečí trvalé ztráty sluchu      

4.4-1 
Nebezpečí trvalé ztráty sluchu hlukem procesu 
frézování svařovacích elektrod 

S2 A2 E3 W3 12 

5 Nebezpečí vibrací      

5.1 Nebezpečí nepohodlí      

5.1-1 
Nebezpečí nepohodlí z důvodu vibrací při pohybu 
nevyvážených, nebo opotřebených částí komponenty 

S1 A1 E2 W2 1 

7 Nebezpečí materiálů/látek      

7.1 Nebezpečí infekce      

7.1-1 
Nebezpečí vzniku infekce při kontaktu poraněné části 
těla se znečištěným povrchem strojní komponenty 

S2 A1 E1 W1 5 

 
Legenda: Z – závažnost možné (S1 – lehké zranění, S2 – těžké zranění, S3 – smrt) 
     V – Četnost a doba trvání ohrožení (A1 – zřídka až častěji, A2 – často až trvale) 
     M – Možnost vyvarování se nebezpečí (E1 – možné, E2 – Možné za určitých        
     okolností, E3 – sotva možné) 
     ∑ - velikost rizika    
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 Celkem bylo identifikováno 46 nebezpečí. Po určení velikosti představujících rizik 
jednotlivých nebezpečí jich bylo 9 diagnostikováno vzhledem k velikosti rizika jako 
nepřijatelných. Bylo tedy nezbytné přejít k vytvoření opatření vedoucí ke snížení těchto rizik. 

Snížení rizik bylo provedeno ve třech krocích dle ČSN EN ISO 12100.  První krok je 
založen na snaze o snížení rizika pomocí opatření zabudovaných do konstrukce. Příkladem 
může být užití pevných a pohyblivých krytů, optoelektrických bezpečnostních prvků, 
dvouručního ovládání, nebo například i nožních pedálů. Druhý krok je založen na snížení rizika 
pomocí bezpečnostních ochran a doplňkových ochranných opatření. Příkladem může být 
definování povinnosti užití ochranných pomůcek. Třetí krok je poté založen na snížení rizika 
pomocí zprostředkování informace popisující správné užití a upozornění na hrozící nebezpečí. 
Příkladem může být informace uvedená v návodu k obsluze, nebo například umístění výstražné 
tabulky upozorňující na daná nebezpečí. 

7.1.5 Odhad rizik 

Postupné snížení jednoho z nepřijatelných rizik je uvedeno ve formuláři pro odhad rizika, který 
je zobrazen v tabulce 6. Formuláře pro snížení zbývajících nepřijatelných rizik byly umístěny 
do přílohy této diplomové práce. 

Tab. 6) Formulář pro odhad rizika 

FSI VUT 
v Brně, ÚVSSR 

FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA 
Zpracoval: Bc. Lukáš Rolinc 

Stroj:  
Svařovací robotická buňka 
Datum: 1.5. 2019 

Číslo nebezpečí 
Identif. 
číslo 

Označení nebezpečí podle ČSN EN ISO 12100 
2 – Elektrické nebezpečí 

2.3 1 Nebezpečí smrti elektrickým proudem 
Životní etapa stroje: Montáž a instalace, uvedení 
do provozu, Čištění a údržba strojů, Vyhledání a 
odstranění závad 

Nebezpečný prostor:  
prostor výrobní buňky 

Ohrožené osoby: elektro montážní pracovník 

Provozní stav stroje: Připojování strojů, 
strojních zařízení k dodávce energie, 
Výměna opotřebovaných dílů, Odpojení 
stroje, nebo zařízení od přívodu energie 

Popis nebezpečné 
situace/události: 

Nebezpečí smrti elektrickým proudem při dotyku na živou část 

Počáteční 
riziko: 

Závažnost možné škody na 
zdraví 

S3 – smrt 
Velikost 

rizika 

Četnost a doba trvání 
ohrožení 

A1 – zřídka až častěji 

13 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 

E2 – možné za určitých 
okolností 

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události 

W2 – střední 

Krok 1: Opatření zabudované v konstrukci  
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Popis opatření: Výrobce musí zajistit, aby veškerá elektrická zařízení použitá při návrhu 
výrobní buňky splňovaly normu ČSN 60204-1 ed.3 (Bezpečnost strojních 
zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky) platnou 
od 1.3.2019. 
 
Dále je nezbytné zajistit umístění elektrické instalace v co nejvíce 
chráněném prostředí (například pomocí chrániček, kabelových žlabů, 
apod.) 

Snížené riziko 
po opatření 

Závažnost možné škody na 
zdraví 

S2 – těžké zranění (trvalé 
následky) 

Velikost 
rizika 

Četnost a doba trvání 
ohrožení 

A1 – zřídka až častěji 

7 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 

E2 – možné za určitých 
okolností 

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události 

W2 – střední 

Krok 2: Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření 

Popis opatření: Připojování strojů a strojních zařízení k dodávce energie smí vykonávat 
pouze pracovník s platnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 
50/1978 Sb. a §5 a výše. 

Snížené riziko 
po opatření 

Závažnost možné škody na 
zdraví 

S2 – těžké zranění  
Velikost 

rizika 

Četnost a doba trvání 
ohrožení 

A1 – zřídka až častěji 

5 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 

E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události 

W1 – malé 

Krok 3: Informace pro používání zařízení 

Popis opatření: Umístění bezpečnostní tabulek na každý elektrický stroj a strojní zařízení: 
„POZOR – elektrické zařízení!“ 
„Pozor! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.“ 
 
Školení obsluhy. 

Snížené riziko 
po opatření 

Závažnost možné škody na 
zdraví 

S1-lehké poškození 
Velikost 

rizika 

Četnost a doba trvání 
ohrožení 

A1-zřídka až často 

0 
Možnost vyvarování se 
nebezpečí 

E1 – možné 

Pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události 

W1 – malé 

Validace: Opatření jsou dostatečná Bc. Lukáš Rolinc 1.5. 2019 
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7.2 Zabezpečení navrhovaného pracoviště 

7.2.1 Ochranná konstrukce 

Při provádění analýzy a posouzení rizik bylo zjištěno nepřijatelně velké riziko stlačení obsluhy 
způsobené pohybujícími se roboty a otočným stolem. Pro snížení tohoto rizika byla navržena 
ochranná konstrukce. Tato fyzická bariéra – oplocení typu X-Guard od firmy AXELENT, podél 
pracovní buňky s dvěma zabezpečenými servisními vstupy (posuvnými dveřmi), umístěnými 
po stranách pracoviště umožnila zajistit bezpečnost obsluhy především proti pohybujícím se 
robotům a dalším komponentám umístěných v pracovním prostoru robotického svařování. 
Oplocení bylo navrženo z jednotlivých segmentů – panelů, s polykarbonátovými teplotně 
odolnými výplněmi čiré barvy. Polykarbonátová výplň byla zvolena z důvodu, že obsluze 
poskytne maximální možnou vizuální kontrolu nad svařovacím cyklem a zároveň ji spolehlivě 
ochrání i v případě možného letícího kousku kovu, nebo jiskry vzniklé při svařování. Další 
výhodou je také fakt, že plná výplň oplocení poskytne obsluze mnohem lepší ochranu proti 
hluku vznikajícímu uvnitř robotické části v průběhu výrobního procesu, v porovnání s 
variantou výplně pletivem. Neboť při bodovém svařování nevzniká nebezpečné UV záření, 
které by mohlo trvale poškodit zrak obsluhy, nebylo nutné volit ekonomicky nákladnější 
variantu polykarbonátu chránící zrak obsluhy proti tomuto záření. 

Neboť analyzované riziko stlačení představovalo velké riziko a maximální výška 
nebezpečného prostoru je ve výrobní buňce 2518 mm, byla stanovena výška ochranné 
konstrukce na hodnotu 2200 mm, při vodorovné bezpečné vzdálenosti od ochranné konstrukce 
k nebezpečnému prostoru minimálně 400 mm. Výjimkou je část oplocení v oblasti otočného 
stolu, kde výška ochranné konstrukce musela být stanovena na 2700 mm, neboť pohyby robota 
a svařovacích kleští jsou během výrobního cyklu v bezprostřední blízkosti zástěny. Takto 
navržená ochranná konstrukce odpovídá normě ČSN EN ISO 13857 a je zobrazena na Obr. 33 
níže. [14] 

Obr. 33) Navržená ochranná konstrukce 
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Bezpečnostní dveřní systém 

Pro zabezpečení dvou servisních vstupů – posuvných dveří, ochranné konstrukce 
popsané v kapitole 6.2.1 byly zvoleny bezpečnostní dveřní systémy MGB-AR od firmy 
EUCHNER. Do zamykacího modulu, bylo implementováno tlačítko nouzového zastavení, 
tlačítko pro spuštění výrobního procesu a tlačítko pro zastavení výrobního procesu. Tyto 
bezpečnostní dveřní systémy obsahují vnitřní kliku, při jejímž použití se zámek okamžitě 
odemkne a dveře je možné okamžitě otevřít. V případě nouze je tedy možné kdykoliv, ihned a 
spolehlivě opustit robotickou část pracovního prostoru uvnitř buňky.  

7.2.2 Optoelektrické zabezpečení pracovního prostoru obsluhy 

Aby navržená ochranná konstrukce v kapitole 6.2.1 chránila obsluhu spolehlivě před rizikem 
stlačení nejen před pohybujícími se roboty, ale i otáčející se sestavou otočného stolu 
s upínacími přípravky, bylo nezbytné tuto konstrukci doplnit optoelektrickými bezpečnostními 
prvky snímající pracovní prostor obsluhy. Toto riziko bylo minimalizováno použitím 
bezpečnostního laserového skeneru S300 Mini Standart od firmy SICK, pro snímání 
v horizontálním směru a použitím bezpečnostního světelného závěsu C4000 Palletizer také od 
firmy SICK, umístěné ve směru vertikálním. Laserový skener byl v ochranné konstrukci 
zabudován do části nacházející se pod upínací deskou otočného stolu, s rovinou snímání ve 
výšce 140 mm od úrovně podlahy. Světelný závěs byl umístěn na sloupky ochranné konstrukce 
nacházející se ve vstupu do zabezpečeného pracovního prostoru obsluhy, s rovinou snímání od 
300 mm až do 1050 mm od úrovně podlahy.  

  

Obr. 34) Bezpečnostní dveřní systém MGB-AR [19] 

Obr. 35) S300 Mini Standart (vlevo), C4000 Palletizer (vpravo) [20] [21] 
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Kombinace těchto dvou zařízení byla zvolena z důvodu, že užití pouze jednoho z těchto 
dvou prvků by nezajistilo pro takto navrženou dispozici pracoviště obsluze dostatečně velkou 
a nezbytnou ochranu. V případě užití pouze světelného závěsu, by nebyla možnost detekovat 
přítomnost obsluhy v pracovním prostoru, ale pouze její vstup do pracovního prostoru. 
Samotný bezpečnostní laserový skener by také nebyl dostatečně vyhovující řešením, neboť pro 
uvedení nebezpečného prostoru k zastavení by dle výpočtu potřeboval větší vzdálenost „S“ 
zobrazenou na Obr. 36. To by znamenalo nezbytné zvětšení zabezpečeného prostoru ze stávající 
velikosti 2159 x 2744 mm na 2982 x 2744 mm (délka x šířka), což je z důvodu omezeného 
prostoru pro navrhované pracoviště nepřijatelné. Volba a umístění těchto bezpečnostních 
komponent v daném prostoru byly provedeny dle normy ČSN EN ISO 13855. [15] 

Kontrolní výpočty 

Kontrolní výpočet pro bezpečnostní světelný závěs C4000 Palletizer: 

 Celková doba zastavení systému: 

 𝑇 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡                          
𝑇 = 0,57 +  0,01 +  0,0012 
𝑇 = 0,58 𝑠  

(1.6) 

Kde: 

T = celková doba zastavení systému [s] 
t1 = čas zastavení otočného stolu [s] 
t2 = doba odezvy světelného závěsu [s] 
t3 = doba odezvy bezpečnostního PLC [s] 

 Minimální vzdálenost detekčního prostoru k nebezpečnému prostoru: 

Obr. 36) Zabezpečení pracovního prostoru obsluhy 
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 𝑆 = (𝐾 ∗ 𝑇) + 𝐶 
𝑆 = (𝐾 ∗ 𝑇) + 8 ∗ (𝑑 − 14) 
𝑆 = (1600 ∗ 0,58) + 8 ∗ (40 − 14) 
𝑆 = 1136 𝑚𝑚 

(1.7) 

Kde: 

S = minimální vzdálenost detekčního prostoru k nebezpečnému prostoru [mm] 
K = parametr rychlosti přiblížení lidského těla [mm/s]  
       pro S ≥ 500 mm je K=1600 mm/s 
T = celková doba zastavení systému [s] 
C = vzdálenost vniknutí [mm] 
d = detekční schopnost senzoru zařízení [mm] 

Kontrolní výpočet pro bezpečnostní laserový skener S300 Mini Standart: 

 Celková doba zastavení systému: 

 𝑇 = 𝑡 + 𝑡 + 𝑡                          
𝑇 = 0,57 +  0,0012 +  0,08 
𝑇 = 0,65 𝑠  

(1.8) 

Kde: 

T = celková doba zastavení systému [s] 
t1 = čas zastavení otočného stolu [s] 
t3 = doba odezvy bezpečnostního PLC [s] 
t4 = doba odezvy laserového skeneru [s] 
 

 Minimální vzdálenost detekčního prostoru k nebezpečnému prostoru: 

 𝑆 = (𝐾 ∗ 𝑇) + 𝐶 
𝑆 = (𝐾 ∗ 𝑇) + (1200 − 0,4 𝐻) 
𝑆 = (1600 ∗ 0,65) + (1200 − 0,4 ∗ 140) 
𝑆 =  2184 𝑚𝑚 

(1.9) 

Kde: 

S = minimální vzdálenost detekčního prostoru k nebezpečnému prostoru [mm] 
K = parametr rychlosti přiblížení lidského těla [mm/s]  
      (pro detekční prostor rovnoběžný se směrem přiblížení je K=1600 mm/s) 
T = celková doba zastavení systému [s] 
H = výška detekčního prostoru nad referenční rovinou (podlahou) [mm] 

Vizualizace řešení 

Navržené řešení optoelektrického zabezpečení pracovního prostoru obsluhy je 
s popisem bezpečnostních členů zobrazeno na Obr. 37. Pro lepší představitelnost snímaných 
rovin byla zeleně zvýrazněná rovina snímání laserového skeneru a červeně byla zvýrazněna 
rovina snímání bezpečnostního závěsu. 
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7.2.3 Další implementovaná bezpečnostní zařízení 

Dalšími bezpečnostními prvky, které byly do návrhu pracoviště umístěny je dvojice tlačítek 
nouzového zastavení, nazývané také jako „E-STOP“, od společnosti Siemens. Z důvodu snadné 
dostupnosti v případě nouze, kdy by bylo nezbytné nejen zastavit všechny pohyby strojů a 
zařízení, ale také je bezpečně všechny vyřadit od zdroje energie bylo každé z těchto tlačítek 
umístěno na sloupek ochranné konstrukce před vstupem do zabezpečené zóny pracovního 
prostoru obsluhy. Jedno z tlačítek je tak v těsné blízkosti ovládacího panelu výrobní buňky. 

V návrhu byly využity také dvě signalizační věže se zvukovým alarmem od společnosti 
IDEC, které obsluze pomocí světelné signalizace, popřípadě zvukového alarmu v případě 
poruchy, nebo nebezpečné události, zprostředkovávají informaci o aktuálním stavu stroje. 
Každý maják je složen ze 3 barevných modulů – zeleného, oranžového a červeného. Pořadí 

Obr. 37) Vizualizace řešení bezpečnosti 

Obr. 38) Tlačítko nouzového zastavení [22] 
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uspořádání barev na signalizační věži lze kombinovat, jejich význam však již nikoliv. Zelená 
barva standartně signalizuje bezchybný chod, oranžová upozorňuje například na chybějící 
materiál a červená signalizuje chybu. Jedna z věží byla umístěna na ochrannou konstrukci 
přímo v blízkosti ovládacího panelu, druhá na rám ochranné konstrukce na pomezí pracovní 
části obsluhy a robotického svařování.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Obr. 39) Signalizační maják LD6 [23] 
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8 VÝSLEDNÁ PODOBA NAVRHOVANÉHO 
PRACOVIŠTĚ  

Na základě navržení, zvolení a sestavení všech výše popsaných komponent a přijatých opatření, 
která bylo nezbytné na základě výsledků analýzy, posouzení a snížení rizik přijmout byla určena 
výsledná podoba navrhovaného pracoviště. Pro co nejlepší vizualizaci výsledného návrhu byly 
vytvořeny tři obrázky metodou renderování perspektivního zobrazení vytvořeného 3D modelu. 

 Obr. 40 přibližuje dispozici pracoviště z čelní strany, tedy z pohledu obsluhy. Obr. 41 
přibližuje dispozici pracoviště z pohledu zprava. Obr. 42 zachycuje pohled na pracoviště shora. 
Byl také vytvořen výkres layoutu s rozměry daného pracoviště. Nachází se v přílohách této 
diplomové práce. 

 

 

Obr. 40) Navržené pracoviště – čelní pohled 
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Obr. 41) Navržené pracoviště – pohled zprava 

Obr. 42) Navržené pracoviště – pohled shora 
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9 VYTVOŘENÍ SIMULAČNÍHO MODELU 
V PROCESS SIMULATE 

Tato kapitola přibližuje prostředí softwaru Process Simulate (dále jen PS) a kroky, které byly 
nezbytné provést pro vytvoření požadované simulace. V závěru této kapitoly bude provedeno 
vyhodnocení dosažených výsledků získaných provedenou simulací. 

9.1 Základní nastavení, import modelů, práce s komponentami 

Prvním krokem bylo vytvoření samotného projektu v PS. Bylo nezbytné po celou dobu tvorby 
simulace zachovat stejný adresář, do kterého byl ukládán nejen samotný projekt, ale také 
veškeré komponenty, které byly v simulaci použity. Pokud by došlo ke změně adresáře, nebo 
změnám jeho obsahu, vzniklo by chybové hlášení upozorňující na nenalezení souborů simulace. 
Po vytvoření projektu v záložce File → New Study bylo možné přejít ke vkládání 3D modelů 
jednotlivých komponent navrhovaného pracoviště. Vkládání modelů bylo využíváno dvěma 
možnými způsoby, a to přes záložku Modeling → Insert Component a File → Import/Export 
→ Convert and Insert CAD Files. Před samotným vložením komponenty ji však bylo nezbytné 
vždy nejprve definovat. Software rozlišuje dva typy komponent a to Parts (výrobky) a 
Resources (otočný stůl, robot, upínka, dopravník, pracovní nástroj pro robota, aj.). Definice 
komponenty tedy vychází z jejího typu a následného charakteru.  

 Po vložení a definování všech modelů 
komponent je bylo nezbytné umístit do odpovídajících 
poloh. Neboť se s komponentami v prostředí PS 
manipuluje pomocí jejich souřadných systémů, tak se 
mi pro přemisťování komponent nejvíce osvědčil 
způsob založený na vytvoření souřadného systému v 
požadované poloze a přemístění komponenty do takto 
vytvořeného souřadného systému z výchozího 
souřadného systému komponenty pomocí funkce 
Relocate. Souřadné systémy, označovány v PS jako 
Frames se vytvářejí v záložce Modeling → Create 
Frame a vůči komponentám se standartně vytvářejí 
externě. Neboť v průběhu práce bylo nezbytné vytvářet 
souřadné systémy vůči komponentám taktéž interně 
(jako součást dané komponenty), bylo potřeba součást 
rozmodelovat (Modeling → Set Modeling Scope) a daný 
frame vytvořit přímo v komponentě. Úlohou funkce Set 
Modeling Scope je tedy především umožnit uživateli 
v případě potřeby úpravu zvolených komponent. 
Veškeré komponenty a vytvořené souřadné systémy, 
které byly součástí vytvářeného simulačního projektu 
byly dle jejich typu zobrazeny v Object Tree, kde je bylo 
možné organizovat pro snazší přehlednost dále do 
vytvářených složek. Část Object tree navrhovaného 
pracoviště je zobrazena na Obr. 43.  

Obr. 43) Object Tree  
navrhovaného pracoviště 
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9.2 Vytvoření kinematiky komponent 

Nezbytnou součástí vytvoření simulace, je samozřejmě definování kinematiky komponent, 
které se v simulaci mají pohybovat. Pro vytvoření simulace pracovního cyklu navrhovaného 
pracoviště, tak bylo nezbytné definovat kinematiku těchto komponent: 

 Sestava otočného stolu 
 Přípravek pro svařování 
 Svařovací kleště 
 Robot 

 Pro nastavení kinematiky jakékoliv z těchto komponent bylo nezbytné nastavit 
především druh pohybu (translační/rotační), hranice jeho pohybu a zvolit prvky, které mají 
nastavené kinematické parametry vykonávat. Toho bylo dosaženo v několika krocích a postup 
je popsán na příkladu vytvoření 
kinematiky pro svařovací přípravek. 
Prvním krokem bylo vytvoření tzv. Link 
Properties, kde jeden tento prvek (na Obr. 
44 označen jako „Pripravek“) zahrnul 
všechny nepohyblivé komponenty sestavy, 
zatímco druhý vytvořený Link Properties 
(na Obr. 44 označeny jako „PR_1“) 
zahrnuly veškeré pohyblivé součásti 
jednoho z přítlačných ramen upínacího 
elementu. Neboť přípravek obsahuje 24 
pohyblivých přítlačných ramen, tak tento 
postup byl opakován pro každé z nich. Pro 
přehlednost, bylo každé z těchto 
přítlačných ramen barevně odlišeno stejně 
jako v Kinematics Editoru, taktéž v 
modelu, viz Obr. 45. Výše uvedeným 
postupem bylo však doposud pouze 
definováno, které prvky budou 
pohyblivými a naopak. Pro definici druhu 
pohybu, jeho hranic, rychlosti a zrychlení 
však bylo nezbytné vytvořené Link 
Properties mezi sebou vhodně spojit, 
vytvořit tzv. Joint Properties (na Obr. 44 
šipky s označením j1-j24) a v nich taktéž 
definovat pro jednotlivá přítlačná ramena 
buď osu otáčení v případě rotačního 
pohybu nebo přímku po které se budou 
zvolené prvky v definovaných mezích 
pohybovat. 

Obr. 44) Definice kinematiky upínacího 
přípravku 
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Definovaná kinematika byla následně vždy ověřena pomocí funkce Joint Jog, která 
umožňuje uživateli pohybovat s jednotlivými prvky, pro které definoval pohyb. Po úspěšném 
ověření funkčnosti kinematiky bylo následně nezbytné definovat pevné polohy zařízení, do 
kterých se má daná komponenta v průběhu simulace napolohovat. Tím jsou myšleny například 
tyto polohy: otevřený přípravek, uzavřený přípravek, otevřené svařovací kleště, uzavřené 
svařovací kleště, otočný stůl v poloze 1, otočný stůl v poloze 2, atd. Za tímto účelem byla 
použita funkce Pose Editor, ve které byly definovány všech polohy pro všechna zařízení 
nezbytná pro simulaci. Pro ukázku jsou na Obr. 46 vyobrazeny definované polohy „CLOSE“ a 
„OPEN“ pro svařovací kleště robota. 

 

 

Obr. 46) Svařovací kleště robota v definované poloze "CLOSE" a "OPEN"  

Obr. 45) Barevné odlišení přítlačných ramen, pro která byla definována kinematika 
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9.3 Vytvoření svařovacích bodů a trajektorie pohybu 

Aby bylo možné proces svařování simulovat, bylo nezbytné nejprve vytvořit samotné body 
svaru. Body svaru určené k bodovému svaření lze získat čtyřmi různými způsoby: 

 Vybráním, nebo vytvořením souřadného systému 
 Ručním výběrem na svařované součásti 
 Vytvořením bodu ve středu aktuálně umístěného nástroje 
 Importováním bodu svaru ze svařované součásti 

 Výše zmíněným možnostem vytvoření bodů svaru jsou blízké také názvy funkcí, které 
k tomuto účelu slouží a to: Create Weld Point by Coordinates, Create Weld Point by Pick, 
Create Weld Point on TCPF, Obtain Weld Point Orientation. Všechny se nachází v záložce 
Process → Discrete. Při vypracování této diplomové práce se mi nejvíce osvědčil způsob 
vytváření bodů svarů pomocí funkce Create Weld Point by Coordinates, tedy způsob vytvoření 
bodu na základě zvoleného souřadného systému. Za tímto účelem jsem ve všech třiceti pěti 
bodech, kde bylo požadováno svaření vytvořil souřadné systémy. Po výběru těchto souřadných 
systémů bylo nezbytné použít funkci „Project Weld Points“, která jednotlivé body promítla 
kolmo na povrch svařované komponenty a definovala si nový vlastní souřadnicový systém. 
Takto promítnuté body svaru se na svařovaném předmětu graficky zvýraznily vytvořením 
fialové krychle a bylo možné je již použít k simulačnímu svařovacímu procesu o kterém bude 
blíže pojednáno v kapitole 8.5. Než však bylo možné přejít k samotné simulaci takto vzniklých 
svařovacích bodů, bylo nezbytné upravit jejich orientaci tak, aby svar proběhl ve směru 
kolmému k povrchu výztuhy a zároveň daná orientace bodu svaru umožňovala vyhovující 
přístup kleští do definované polohy. Pro takové úpravy software PS disponuje několika 
funkcemi, které uživateli mohou pomoci. Takovými funkcemi, které byly při tvorbě simulace 
nepostradatelnými jsou Pie Chart a Automatic Approach Angle. 

 Funkce Pie Chart je založena na zobrazení a 
určení optimálního směru vektoru přiblížení 
svařovacích kleští robotem pro vybraný svařovací 
bod tak, aby bylo umožněno svaření bez kolize a 
v dosažitelném pracovním rozsahu robota. 
K dosažení všech těchto výsledků bylo tedy nezbytné 
zadat daný bod svaru, svařovací kleště a robota 
manipulujícího s danými servokleštěmi. 
Analyzované výsledky této funkce jsou na základě 
zadaných parametrů zobrazeny v koláčovém grafu. 
Graf zobrazuje limity natočení svařovacích kleští. 
Pod grafem je pro uživatele připravena možnost 
změny úhlu natočení. Pro ukázku je na Obr. 47 
zobrazena tato analýza pro jeden z bodů svaru 
výztuhy.  

 Princip funkce Automatic Approach Angle je 
založen na stejném principu jako funkce Pie Chart. 
Rozdíl je však v tom, že funkce Automatic Approach 
Angle definuje změnu úhlu natočení automaticky a 
uživatel není možný změnu velikosti natočení 

Obr. 47) Úprava bodu svaru  
pomocí Pie Chart 
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ovlivnit. Výhodou této funkce je, že lze tímto způsobem upravit několik bodů zároveň, což 
funkce Pie Chart neumožňuje. Při změně úhlu i tato funkce ověřuje kolize. V případě, že funkce 
úspěšně našla optimální úhel natočení v nekolidujícím stavu servokleští, nebo je již vyhovující, 
tak je výsledek prezentován zeleným symbolem fajfky, pokud naopak tak červeným symbolem 
křížku. Ukázka užití této funkce je zobrazena na Obr. 48.  

 Po vytvoření všech bodů svaru a optimalizace jejich orientace bylo nezbytné zajistit 
vhodný nájezd svařovacích kleští do svařovaných bodů a pro robota upřesnit trajektorii přejezdu 
mezi jednotlivými body. Za tímto účelem bylo přidáno devadesát Via Locations, tzv. „body 
přechodu“ zobrazenými na Obr. 49.  

Obr. 48) Úprava bodů svaru pomocí Automatic Approach Angle 

Obr. 49) Zobrazení vytvořených bodů a trajektorie mezi nimi 
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9.4 Určení optimální polohy robotů 

Po definování kinematiky komponent, vytvoření svařovacích bodů a bodů přechodu bylo po 
upevnění svařovacích kleští na roboty funkcí „Mout Tool“, což zajistilo jejich společný pohyb, 
možné přejít k hledání nalezení optimálního umístění robotů v navrhované výrobní buňce. Za 
tímto účelem bylo využito funkcí Reach Test a Smart Place.  

 Funkce Reach Test je velmi jednoduchý nástroj pro ověření dosahu efektoru zvoleného 
robota (proto bylo nezbytné mít již v této fázi připevněn nástroj k robotovi) do zvolených poloh. 
Výsledky analýzy této funkce, jejíž průběh je velmi rychlý poskytne uživateli informaci o 
dostupnosti zvolených bodů na základě grafických značek. Základními jsou: modrá fajfka 
symbolizující plný dosah a červený křížek značící opak. Jiné grafické značky zobrazované 
analýzou symbolizují částečný dosah. Nevýhodou této funkce je, že při ověřování dosahu 
efektoru do zvolených bodů není možnost kontroly kolize. Přesto byla funkce velmi 
nápomocná, především v počátcích hledání vhodných poloh robotů. Příklady dvou 
provedených analýz vzniklých v průběhu práce jsou zobrazeny na Obr. 50. 

 K určení finální polohy robotů však zásadním způsobem pomohla funkce Smart Place. 
V prostředí této funkce byl zvolen patřičný robot se svařovacími kleštěmi a body, ve kterých je 
nezbytný plný dosah jeho efektoru, včetně zvolení velikosti zóny, ve které se má poloha pro 
umístění robota vyhledávat. Nespornou pomocí této funkce byla možnost aktivace detekce 
kolizí. Výsledky analýzy funkce Smart Place spočívají v zobrazení všech možných poloh 
robota v uživatelem zvolené zóně, prostřednictvím barevných políček. Červená barva políčka 
značí, že minimálně jeden z analyzovaných bodů je zcela nedosažitelný, zelená barva značí 
částečný dosah, oranžová barva značí dostatečný dosah s kolizí a modrá barva označuje zcela 
vyhovující polohu robota s plným dosahem do všech zvolených poloh v bezkolizním stavu 
s okolními součástmi. Po provedení této analýzy pro oba roboty bylo zjištěno, že jejich původně 
navržená poloha nezaručuje plný dosah do všech patřičných bodů. Byla tedy pro oba roboty 
vyhledávána nová, již plně vyhovující poloha. Požadovaných poloh bylo dosaženo přiblížením 

Obr. 50) Reach Test analýza (vlevo počáteční stav, vpravo výsledný stav) 
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robotů o přibližně 200 mm směrem k bezpečnostní zástěně otočného stolu a posunutím obou 
robotů o přibližně 250 mm směrem k zabezpečeným vstupům do pracovního prostoru 
robotického svařování, tedy směrem k vnějším okrajům pracoviště. Na Obr. 51 je zobrazena 
provedená analýza Smart Place ve finální poloze, do které byl umístěn robot 1. Tuto polohu 
v provedené poloze zvýrazňuje bílé čtyřúhelníkové ohraničení jednoho z políček ve vyobrazené 
analyzované zóně. V našem případě se jednalo o zónu velikosti 1200 x 1200 mm v rovině dané 
osami XY. 

9.5 Vytvoření simulačního děje 

Po provedení všech výše popsaných činností, bylo již možné přistoupit k vytvoření samotné 
simulace jednotlivých dějů. Za tímto účelem byly využity funkce New Device Operation, New 
Weld Operation a Task Simulation Builder. 

 Pomocí New Device Operation bylo možné simulovat 
například děj, kdy se otočný stůl otočil z polohy 1 (na Obr. 52 
označena jako „HOME“) do polohy 2 (na Obr. 52 označena jako 
„pos1“), nebo když přítlačná ramena upínacího přípravku měnila 
svůj funkční stav z uzavřené polohy do otevřené a naopak. Tedy 
veškeré situace, kdy se vybraná zařízení, nebo její části přesunuly 
z jedné funkční polohy do druhé. V nastavení této funkce bylo 
vždy nezbytné definovat především vybranou komponentu 
s definovanou vstupní a výstupní požadovanou polohou. Dalším 
parametrem, kterým bylo nezbytné definovat byl čas délky 
operace. 

  

Obr. 51) Analýza Smart Place pro robota 1 v jeho finální poloze 

Obr. 52) Nastavení otočení otočného stolu 
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 Pro simulování procesu bodového svařování byla využita funkce New Weld Operation. 
Zobrazení pracovního prostředí této funkce je na Obr. 53. Tento obrázek vyobrazuje nastavení 
simulace svařování pro robota „R1“ zajišťujícího svaření levé části výztuhy. Pro nastavení této 
funkce bylo nezbytné vybrat pouze robota, kterým bylo požadováno svaření a následně vybrat 
nejen body svaru, ale taktéž body přechodu, kterými byly robotovi definovány nájezdy ke 
svařovacím bodům a přejezdy mezi nimi. Neboť svařovací kleště již byly upevněny k robotu 
v předchozím postupu, software PS nabídku „Gun“, v přesném překladu „Zbraň“, myšleno jako 
pracovní nástroj (tedy servokleště), načetl automaticky již při vybrání konkrétního robota. 
Neboť navrhovaná buňka obsahuje svařovací roboty dva, byl stejný postup uvedený výše 
proveden i pro druhého robota, zajišťujícího svaření pravé části výztuhy. 

 Simulace činnosti operátora, který je v navrhované výrobní buňce zodpovědný za 
zakládání jednotlivých drátů výztuhy ze vstupního zásobníku do přípravku, odebírání svařené 
výztuhy z přípravku a následného založení do výstupního zásobníku a mimo jiné i ovládání 
výrobního procesu navrhované buňky (standartně potvrzením úspěšného založení na ovládacím 
panelu, nestandartně použitím některého z nouzových tlačítek) byla realizována funkcí Task 
Simulation Builder. Po vytvoření samotného virtuálního operátora funkcí Create Human a 
nastavení jeho parametrů (pohlaví, výška, hmotnost atd.) bylo možné přejít k vytváření výše 
uvedených činností. Počátek simulace lidské činnosti je ve vzpřímené poloze, kdy se obsluha 
nachází poblíž ovládacího panelu v bezprostřední blízkosti zabezpečené zóny pracovního 
prostoru obsluhy. První pracovní operací obsluhy je odebrání svařené výztuhy z přípravku a její 
založení do zavážecího zásobníku. Odebrání výztuhy z přípravku bylo realizováno užitím 
funkce Get. Prvním parametrem, který bylo potřeba definovat byla výchozí poloha, ve které děj 
bude probíhat. Následně bylo nezbytné definovat, jakým způsobem bude obsluha předmět 
uchopovat a v kterých bodech. V případě svařené výztuhy byl zvolen způsob uchopení pomocí 
obou rukou. Následně bylo nezbytné definovat vhodné natočení dlaně a prstů jednotlivých 
rukou ve zvolených bodech, aby se simulace mohla přiblížit co nejvíce reálné situaci. Tahle 

Obr. 53) Nastavení simulace svařování levé části výztuhy 
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situace je zachycena na Obr. 54. Po uchopení výztuhy, bylo pomocí vytvořeného souřadného 
systému ve svařené výztuze a zavážecím zásobníku velmi efektivně a přesně zvolena pozice, 
do které se má výztuha založit. Založení bylo simulováno pomocí funkce Put, jejíž parametry 
nezbytné k nastavení jsou téměř totožné jako u funkce Get. Následně bylo užitím stejných 
funkcí a principů definováno odebírání jednotlivých drátů ze vstupního zásobníku a jejich 
zakládání do svařovacího přípravku. Po založení posledního drátu do přípravku byl 
nasimulován odchod obsluhy ze zabezpečené zóny obsluhy a stlačení tlačítka na ovládacím 
panelu. 

 Po zhotovení simulace bylo za účelem ověření, zda náhodou nedochází ke kolizi 
jednotlivých zařízení v průběhu simulovaných kinematických dějů využita funkce Collision 
Viewer. Tohle rozhodnutí se ukázalo jako velmi užitečné, neboť došlo k odhalení kolize 
svařovacích kleští svařovacího robota „R2“, nacházejících se v nastavené poloze „HOME“ a 
zástěny v průběhu otáčení sestavy otočného stolu z polohy „HOME“ do polohy „pos1“. 
Popsaná situace je zobrazena na Obr. 55. Červenou barvou jsou zvýrazněné kolizní 
komponenty. V reakci na tohle zjištění byla daná pozice „HOME“ upravena tak, aby již ke 
koliznímu stavu nedocházelo.  

Obr. 54) Simulace odebírání výztuhy z přípravku s vyobrazením nastavení polohy levé dlaně 

Obr. 55) Collision Viewer – zobrazení kolize zvýrazněné funkcí Emphasize Collision Set 
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9.6 Vyhodnocení simulace 

Provedením výše uvedených kroků a provedením optimalizace trajektorie pohybu robotů pro 
dosažení co nejplynulejšího a nejrychlejšího pohybu byla simulace spuštěna pomocí základního 
simulačního kontroléru (modulu) programu Process Simulate a následně pomocí RCS modulu. 
Dosažené výsledky lze pozorovat v Ganttových diagramech na Obr. 56 a Obr. 57. 

 

Obr. 56) Ganttův diagram – Simulace se základním modulem 

 

Obr. 57) Ganttův diagram – Simulace s RCS modulem 

 Dosažené výsledky potvrzují, že požadujeme-li při simulování pracovního děje robotu 
zjištění délky jeho skutečného pracovního času, bez nutnosti fyzického ověření, je použití RCS 
modulu nevyhnutelné. Pracovní čas operace robotického svařování byl při užití základního 
modulu softwaru Process Simulate 94,33 s, zatímco při použití RCS modulu byl tento čas již 
78,31 s. Tento rozdíl měl za následek výrazné zkrácení doby taktu výrobní linky. Výsledný takt 
linky byl tedy stanoven na 96,5 s. 

 Neboť byla zadáním požadovaná výrobnost pracoviště alespoň 750 kusů za den ve tří 
směnném provozu, což odpovídá 22,5 hodinám pracovní doby denně a délce výrobního taktu 
108 s, bylo tedy možné takt navržené výrobní linky označit za vyhovující s dostatečnou 
rezervou. 
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10 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Nedílnou součástí této diplomové práce je také vypracované technicko ekonomické zhodnocení 
daného návrhu za účelem zjištění, ověření a zhodnocení, zda došlo ke splnění požadované 
technické úrovně návrhu s ohledem na jeho ekonomickou náročnost.  

10.1 Technické zhodnocení 

Neboť se tato diplomová práce zabývala návrhem zcela nového pracoviště, které nemá žádný 
současný stav, na základě, kterého by bylo možné srovnání stávajícího stavu a nově navrženého 
řešení, tak hlavní roli pro technické zhodnocení zastoupilo především splnění zadaných 
technických parametrů. Neboť navržený otočný stůl vyhovuje všem zadaným požadavkům, 
svařování probíhá předepsanou technologií, pracoviště je schopné svojí výrobností dokonce i 
převýšit minimální požadovanou denní výrobnost a vyhrazený zástavbový prostor pro 
navrhované pracoviště je zcela dostačující, bylo možné návrh zhodnotit jako vyhovující, 
splňující veškeré zadané parametry. 

10.2 Ekonomické zhodnocení 

Za účelem vytvoření co nejvíce komplexního ekonomického zhodnocení navrženého pracoviště 
bylo uvažováno nejen pořízení a výroba veškerého zařízení a samotných strojních komponent, 
ale byl vytvořen také odhad nákladů nezbytných k samotné realizaci a uvedení navrhovaného 
pracoviště do provozu. Pro přehlednost, byly všechny tyto náklady rozděleny a rozepsány do 
několika tabulek, dle jejich charakteru. Poslední tabulkou, je tabulka sčítající tyto náklady a 
odhalující celkový objem nezbytné investice. Ekonomické zhodnocení je tedy členěno 
následovně: 

 Strojní část – nakupované (viz Tab. 7) 
 Strojní část – vyráběné (viz Tab. 8) 
 Elektro část – nakupované (viz Tab. 9) 
 Montáž (viz Tab. 10) 
 Ostatní (viz Tab. 11) 
 Celkové náklady (viz Tab. 12) 

 Uvedené ceny byly zjištěny na základě nezávazných poptávek jednotlivých firem 
dodávajících zvolené komponenty, dále také pomocí veřejně dostupných cen uvedených v 
cenících a e-shopech, popřípadě na základě doporučení odborníků pracujících v tomto oboru a 
vlastního odborného úsudku.   
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Tab. 7) Ekonomické zhodnocení "STROJNÍ ČÁST – NAKUPOVANÉ" 

STROJNÍ ČÁST – NAKUPOVANÉ 

Č.p. Označení položky Výrobce Kusů Cena/ks Cena celkem 

1 
KR180 R2500 extra (robot) + KR C4 
(kontroler) 

KUKA 2 1 780 000 Kč 3 560 000 Kč 

2 SmartPAD (ovládací panel pro robota) KUKA 2 80 000 Kč 160 000 Kč 

3 
KAPPOSTAR BKS-5810 (výměník 
elektrod) 

Bräuer Syst. 2 114 000 Kč 228 000 Kč 

4 SRTC K8751 (svařovací servokleště) OBARA 2 185 000 Kč 370 000 Kč 

5 TC 700T (otočný stůl) WEISS 1 340 560 Kč 340 560 Kč 

6 K0937.16 (upínací pouzdro) KIPP 4 1 130 Kč 4 520 Kč 

7 K0352.121 (středící čep) KIPP 2 280 Kč 560 Kč 

8 K0936.120025 (středící pouzdro) KIPP 4 800 Kč 3 200 Kč 

9 
K0935.16025 (polohovací válec Ball 
Lock) 

KIPP 4 2 630 Kč 10 520 Kč 

10 
Další příslušenství (pneu. hadice, 
spojovací materiál atd.) 

Obecný - 21 000 Kč 21 000 Kč 

11 81L20-10100 (pneumatický válec) Destaco 24 18 500 Kč 444 000 Kč 

12 19184 DSNU (pneumatický válec) Festo 2 1 400 Kč 2 800 Kč 

13 Ventilový terminál MPA-S Festo 1 159 000 Kč 159 000 Kč 

14 M.543 (rukojeť) Elesa+Ganter 4 180 Kč 720 Kč 

15 
SR5775/SR5776 (497928, průmyslové 
kolo s brzdou) 

Elesa+Ganter 2 310 Kč 620 Kč 

16 
SR5775/SR5776 (497924, průmyslové 
kolo bez brdy) 

Elesa+Ganter 2 200 Kč 400 Kč 

17 
AL Profil, modul 45 (24 m) + spojovací 
materiál 

Alutec KK - 15 500 Kč 15 500 Kč 

18 
AL Profil, modul 40 (12 m) + spojovací 
materiál 

Alutec KK - 8 700 Kč 8 700 Kč 

19 Stavěcí patky Alutec KK 26 220 Kč 5 720 Kč 

20 Bezpečnostní oplocení Axelent - 63 000 Kč 63 000 Kč 

21 Cena "STROJNÍ ČÁST – NAKUPOVANÉ" BRUTTO 5 398 820 Kč 

 

Tab. 8) Ekonomické zhodnocení "STROJNÍ ČÁST – VYRÁBĚNÉ" 

STROJNÍ ČÁST – VYRÁBĚNÉ 

Č.p. Označení položky Výrobce Kusů Cena/ks Cena celkem 

22 Upínací přípravek pro svařování Obecný 2 130 500 Kč 261 000 Kč 

23 Nosný rám otočného stolu Obecný 1 52 300 Kč 52 300 Kč 

24 Vstupní zásobník Obecný 1 25 300 Kč 25 300 Kč 

25 Rám výrobní buňky Obecný 1 120 320 Kč 120 320 Kč 

26 Zakládací a vodící prvky výstupního zásobníku Obecný 1 6 800 Kč 6 800 Kč 

27 Cena "STROJNÍ ČÁST – VYRÁBĚNÉ" BRUTTO 465 720 Kč 
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Tab. 9) Ekonomické zhodnocení "ELEKTRO ČÁST – NAKUPOVANÉ" 

ELEKTRO ČÁST – NAKUPOVANÉ 

Č.p. Označení položky Výrobce Kusů Cena/ks Cena celkem 

28 TP1500 Comfort PRO (ovládací panel) Siemens 1 74 700 Kč 74 700 Kč 

29 S300 Mini Standart (bezpečnostní skener) SICK 1 72 500 Kč 72 500 Kč 

30 C4000 Palletizer (světelný závěs) SICK 1 43 300 Kč 42 300 Kč 

31 PLC SIMATIC S7-1500 (řídící systém) Siemens 1 135 000 Kč 135 000 Kč 

32 3SU1801 (nouzový vypínač) Siemens 2 585 Kč 1 170 Kč 

33 
SMT-8M-A-PS (snímání polohy pneumatických 
válců) 

Festo 26 930 Kč 24 180 Kč 

34 SIEF indukční snímače (snímání založení drátů) Festo 14 1 950 Kč 27 300 Kč 

35 Rozváděcí skříň (vč. nezbytné el. výzbroje) Rittal 1 195 000 Kč 195 000 Kč 

36 Bezpečnostní zámek MGP-AR/AP Euchner 2 29 300 Kč 58 600 Kč 

37 Další příslušenství (kabely, kabelové žlaby atd.) Obecný - 92 000 Kč 92 000 Kč 

38 LD6A (Signalizační LED maják) IDEC 2 2 990 Kč 5 980 Kč 

39 Cena "ELEKTRO ČÁST – NAKUPOVANÉ" BRUTTO 729 730 Kč 

 

Tab. 10) Ekonomické zhodnocení "MONTÁŽ" 

MONTÁŽ 

Č.p. Označení položky Výrobce Hodin Hodinová sazba Cena celkem 

40 Strojní montáž Dodavatel 240 700 Kč 168 000 Kč 

41 Elektro montáž Dodavatel 160 700 Kč 112 000 Kč 

42 Programátor robotik Dodavatel 64 1 000 Kč 64 000 Kč 

43 Programátor PLC Dodavatel 80 1 000 Kč 80 000 Kč 

44 Cena "MONTÁŽ" BRUTTO 424 000 Kč 

 

Tab. 11) Ekonomické zhodnocení "OSTATNÍ" 

OSTATNÍ 

Č.p. Označení položky Výrobce Hodin 
Hodinová 

sazba 
Cena 

celkem 
45 Návrh strojní konstrukce Dodavatel 240 1 000 Kč 240 000 Kč 

46 Návrh elektro projekce Dodavatel 80 1 000 Kč 80 000 Kč 

47 Vytvoření simulačního modelu Dodavatel 80 1 000 Kč 80 000 Kč 

48 
PTD (Průvodně technická dokumentace) + 
návod k obsluze 

Dodavatel 80 900 Kč 72 000 Kč 

49 Koordinace projektu Dodavatel 96 1 100 Kč 105 600 Kč 

50 Doprava materiálu a osob na místo realizace Dodavatel - - 187 000 Kč 

51 Revize a certifikace (elektro revize) Obecný - - 30 000 Kč 

52 Zaškolení obsluhy Dodavatel 24 900 Kč 21 600 Kč 

53 Cena "OSTATNÍ" BRUTTO 816 200 Kč 
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Tab. 12) Ekonomické zhodnocení "CELKOVÉ NÁKLADY PRO REALIZACI" 

CELKOVÉ NÁKLADY PRO REALIZACI NAVRHOVANÉHO PRACOVIŠTĚ 

Č.p. Označení položky Hodnota 

21 Cena "STROJNÍ ČÁST – NAKUPOVANÉ" BRUTTO 5 398 820 Kč 

39 Cena "ELEKTRO ČÁST – NAKUPOVANÉ" BRUTTO 729 730 Kč 

27 Cena "STROJNÍ ČÁST – VYRÁBĚNÉ" BRUTTO 465 720 Kč 

44 Cena "MONTÁŽ" BRUTTO 424 000 Kč 

53 Cena "OSTATNÍ" BRUTTO 816 200 Kč 
 

CENA CELKEM 7 834 470 Kč 

 

 Po provedení výše uvedeného ekonomického zhodnocení a zjištění finančních nákladů 
nezbytných k realizaci návrhu bylo možné zkonstatovat, že výsledný návrh výrobní buňky pro 
robotické svařování je vyhovující také z ekonomického hlediska. Investiční náklady k realizaci 
tohoto řešení jsou totiž nižší než maximální výše prostředků, které by mohly být pro realizaci 
tohoto projektu vyčleněny. 
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11 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Osnova a vypracování této diplomové práce bylo koncipováno tak, aby vedlo k úspěšnému 
splnění všech cílů a zadaných parametrů, které byly na návrh nového pracoviště kladeny. I 
v důsledku toho bylo také všech cílů a požadavků dosaženo a práci bylo tedy možné zhodnotit 
za úspěšně splněnou. Za zmínku stojí, že nad rámec zadání diplomové práce byl v jejím 
vypracování popsán také postup tvorby simulačního modelu v softwarovém prostředí Process 
Simulate, který je zpracován formou návodu. Takto zpracovaný návod autor považuje za velmi 
cenný a užitečný při tvorbě nejen svařovacího, ale jakéhokoliv robotického pracoviště, neboť 
z vlastní zkušenosti autora lze potvrdit, že výukových a studijních podpor popisující práci 
v tomto simulačním prostředí není prozatím dostatek. Přesto se však ve vypracování nachází 
několik témat vhodných k sebekritické diskuzi. 

Prvním takovým tématem by mohla být volba výsledné koncepce navrhovaného 
pracoviště. Je nezbytné si uvědomit, že v důsledku toho, že pracoviště bylo navrhováno pro 
fiktivního, a ne skutečného zákazníka, tak ohodnocení zvolených hodnotících parametrů 
vedoucí k samotné volbě výsledné koncepce pracoviště, vzniklo výhradně jen díky 
subjektivnímu úsudku a posouzení autora návrhu, bez účasti potenciálního zákazníka. Účast 
skutečného zákazníka by mohla v důsledku jeho osobních priorit znamenat jiné ohodnocení 
jednotlivých variant řešení, a tedy možná i jinou výslednou koncepci pracoviště. 

Dalším tématem by mohla být vypracovaná analýza, posouzení a snížení rizik. Pro její 
vypracování autora vedlo vytvoření řešení bezpečnosti a ochrany obsluhy navrhované 
svařovací robotické buňky. Přestože se rozsah řešení analýzy, posouzení a snížení rizik může 
jevit jako dostatečný, neboť byla zpracována v nezbytném rozsahu pro zajištění bezpečnosti a 
ochrany obsluhy při práci na navrhovaném pracovišti, tak z důvodu že vypracování analýzy, 
posouzení a snížení rizik nebylo cílem této práce, tak nebyla zpracována dopodrobna. Vytvoření 
detailnější a podrobnější analýzy, posouzení a snížení rizik by mohlo být v budoucnu 
předmětem například jiné diplomové práce, která by se zaměřila pouze k řešení tohoto tématu.
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12 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout svařovací robotickou buňku určenou pro svařování 
drátových výztuh do autosedaček. Pro tento návrh měly být zvoleny, nebo navrženy hlavní 
komponenty výrobní buňky, které byly následně umístěny do navrženého layoutu pracoviště. 
Mimo jiné měl být proveden i návrh zabezpečení pracoviště – ochrany obsluhy. Pro navržené 
pracoviště měla být vytvořena simulace výroby v prostředí softwaru Process Simulate ověřující 
funkčnost navrženého řešení. Posledním cílem práce bylo vytvoření technicko ekonomického 
posouzení daného návrhu. Samotné vypracování diplomové práce bylo rozděleno do několika 
kapitol. 

 Po úvodu práce byl v první kapitole vysvětlen vzrůstající trend využívání simulačních 
softwarů při navrhování pracovišť s uvedením několika nejznámějších používaných 
softwarových prostředí a jejich stručným popisem. V následující kapitole byla již popsána 
řešená situace, pro kterou byla svařovací buňka navržena a byly rovněž uvedeny požadavky, 
jenž by měl návrh splňovat. Na základě toho byl následně vytvořen popis řešení problému, který 
rozdělil navrhovanou pracovní buňku na tři části a pro jednotlivé části definoval jaké dílčí 
systémy s jakými základními parametry bylo nezbytné navrhnout, nebo zvolit. 

 V další kapitole byly na základě vytvořeného popisu a rozčlenění pracovní buňky 
vytvořeny varianty možného řešení. Pro jejich vzájemné srovnání byly posouzeny a obodovány 
dle míry naplnění zvolených hodnotících parametrů. Varianta řešení s největším ziskem bodů 
byla tak považována za nejoptimálnější a byla zvolena jako koncept navrhovaného pracoviště. 

 Navazující část diplomové práce se již zabývala volbou a návrhem dílčích systémů – 
komponent výrobní buňky. Pro snadné a jednoznačné ustavení drátů výztuhy do požadované 
polohy před svařením byl navržen upínací přípravek. Byl navržen z hliníku a je snadno 
popsatelný pomocí oboustranně zarovnané desky ke které je šroubovým spojem a přesnými 
kolíky připevněno dvacet devět upínacích elementů do nichž jsou zakládány dráty výztuhy. 
Ovládání přípravku bylo zajištěno pneumatickým terminálem připojeným k řídícímu PLC. Po 
navržení přípravku došlo k navržení sestavy otočného stolu sestávajícího z nosného rámu, 
dělící zástěny a samotné pohonné části otočného stolu. Výsledný návrh umožnil snadnou 
výměnu upínacích přípravků a užitečnou nosnost až do 1 tuny, dle podmínek zadání. Návrh byl 
ověřen výpočtem a statickou deformační analýzou v softwaru Ansys Workbench. Následujícím 
krokem bylo navržení vstupního zásobníku pro uložení jednotlivých drátů tvořících výztuhu a 
výstupního zásobníku pro zakládání svařených výztuh po dokončení výrobního cyklu. Pro 
snadné a přesné zajištění ustavení robotů a otočného stolu byl navržen podstavný rám. 
Konstrukce rámu byla přizpůsobena tak, aby do ní mohl být integrován přívod energií a aby 
byla snadno polohovatelná a kompenzovala výškové rozdíly podlahy průmyslové haly. 
V důsledku tohoto rámu, se mimo jiné celá výrobní buňka stala potenciálně mnohem rychleji a 
snadněji přemístitelnou v porovnání s případem upevnění komponent do podlahy. Po návrhu 
výše uvedených komponent se práce zabývá zvolením dvojice bodovacích kleští, které byly 
umístěny k přírubám robotů, volbě zařízení pro výměnu a frézování svařovacích elektrod 
bodovacích kleští a samotným výběrem robotů. Volba bodovacích kleští se odvíjela od 
parametrů, které vyžadovala výztuha pro zvolený tvrdý režim svařování a jejich tvaru vhodného 
pro svaření výztuhy v navrženém přípravku. V důsledku toho došlo ke zvolení servokleští typu 
C s odpovídajícími vlastnostmi. Volba vhodného typu robotů byla provedena na základě 
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nezbytné nosnosti a dosahu do svařovacích bodů a rovněž i do všech bodů definované 
trajektorie pohybu. Na základě toho byli vybráni roboti typu KR180 R2500extra od společnosti 
KUKA. Dosah robotů byl ověřen v softwaru Process Simulate a zatížení bylo ověřeno pomocí 
zátěžové analýzy softwaru Kuka Load.  

 Pro zajištění řešení zabezpečení pracoviště – ochrany obsluhy byla navazující část 
diplomové práce věnována analýze, posouzení a snížení rizik. Na základě dosažených výsledků 
byly navrženy opatření vedoucí ke snížení hrozících rizik a zajištění bezpečnosti a ochrany 
obsluhy. Do návrhu výrobní buňky tak byly implementovány další komponenty. Konkrétně 
ochranná konstrukce – oplocení, bezpečnostní dveřní systémy, optoelektrické zabezpečení 
pracovního prostoru obsluhy pomocí bezpečnostního laserového skeneru a světelného závěsu 
a v neposlední řadě taktéž tlačítka pro nouzové zastavení a světelná a zvuková signalizace 
dvojicí signalizačních majáků umístěných na ochranné konstrukci. Dokončením této části práce 
tak již byla dána výsledná podoba navrhovaného pracoviště a bylo možné přejít k vytvoření 
simulačního modelu. 

 V diplomové práci byla dále popsána tvorba simulačního modelu a vyhodnocení 
samotné simulace výroby svařovacího pracoviště. Byl zjištěn takt pracoviště o velikosti 96,5 s, 
díky čemuž bylo možné stanovit denní výrobnost tohoto pracoviště až na 839 kusů. Neboť 
zadání požadovalo výrobnost pracoviště o velikosti alespoň 750 kusů za den, byl tento dosažený 
výsledek významným mezníkem při vypracování. 

 Závěrečnou část vypracování tvoří technicko ekonomické zhodnocení navrženého 
řešení. V technickém zhodnocení této kapitoly bylo posouzeno, že návrh splňuje nejen 
zástavbové limity, ale taktéž technické a technologické požadavky a v důsledku toho bylo 
možné jej zhodnotit za vyhovující, splňující zadané parametry.  Za účelem zjištění, zda návrh 
vyhovuje taktéž předepsaným investičním limitům bylo vytvořeno ekonomické zhodnocení. 
Pro vytvoření co nejvíce komplexního zhodnocení byl tedy uvažován nejen nákup a výroba 
veškerého implementovaného zařízení a strojů, ale byl vytvořen i odhad nákladů nezbytných 
k samotné realizaci návrhu a jeho uvedení do provozu. Výstupem ekonomického zhodnocení 
byl odhad ceny v celkové výši 7 834 470 korun českých. Náklady pro realizaci navrženého 
pracoviště by tak s rezervou splnily zadaný finanční limit a úspěšným dokončením poslední 
části této diplomové práce lze konstatovat splnění všech vytyčených cílů
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14 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 
TABULEK 

14.1 Seznam zkratek 

Obr.    obrázek 
PS    Process Simulate 
FSI    Fakulta strojního inženýrství 
ÚVSSR   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
CAD   computer-aided design 
Kč   Koruna česká 
Popř.   popřípadě 
FR. + AVČ   frézování + automatická výměna elektrod (čepiček) 
UV    ultrafialové 
Tab.   tabulka 
Apod.   a podobně 

14.2 Seznam symbolů 

k  koeficient bezpečnosti        [-] 
J1 moment setrvačnosti přípravku A + výrobku     [kg ∙ m ] 
J2  moment setrvačnosti přípravku B + výrobku     [kg ∙ m ] 
J3  moment setrvačnosti sestavy nosného rámu      [kg ∙ m ] 
J4  moment setrvačnosti sestavy zástěny      [kg ∙ m ] 
J  celkový moment setrvačnosti        [𝑘𝑔 ∙ 𝑚 ] 
m1 hmotnost nosného rámu         [kg] 
m2  hmotnost zástěny        [kg] 
mmax  maximální užitečné zatížení stolu        [kg] 
Fa  axiální síla           [N] 
g  tíhové zrychlení          [m/s2] 
T  celková doba zastavení systému      [s] 
t1  čas zastavení otočného stolu        [s] 
t2  doba odezvy světelného závěsu       [s] 
t3  doba odezvy bezpečnostního PLC       [s] 
t4  doba odezvy laserového skeneru      [s] 
S  minimální vzdálenost detekčního prostoru k nebezpečnému prostoru  [mm] 
K  parametr rychlosti přiblížení lidského těla       [mm/s]  
C vzdálenost vniknutí        [mm] 
d  detekční schopnost senzoru zařízení       [mm] 
H  výška detekčního prostoru nad referenční rovinou (podlahou)   [mm] 
ri  vzdálenost těžiště od osy rotace       [m] 
Z   závažnost         [-] 
S1  lehké zranění          [-] 
S2   těžké zranění          [-] 
S3   smrt           [-] 
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V   Četnost a doba trvání ohrožení       [-] 
A1   zřídka až častěji         [-] 
A2   často až trvale         [-] 
M   Možnost vyvarování se nebezpečí       [-] 
E1   možné           [-] 
E2   Možné za určitých okolností        [-] 
E3   sotva možné          [-] 
∑   velikost rizika         [-] 
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