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ABSTRAKT 
Cílem této diplomové práce je navrhnout robotickou buňku pro automatizovanou obsluhu 

vstřikolisů. Úvodem práce je proveden rozbor vstupních parametrů a zadání. Následuje návrh 

rozvržení pracoviště, jeho zařízení, výběr robotů a konstrukční návrh jejich koncových efektorů 

a periferie s ohledem na zadané okrajové podmínky a bezpečnost obsluhy. Výstupem práce je 

3D model buňky a její simulační model v PLM softwaru Siemens Process Simulate, kterým je 

ověřena doba výrobního cyklu. 

ABSTRACT 
The aim of this thesis is to design a robotic cell for automated injection molding operation.  

At the beginning of this paper, the input parameters and the assignment are analyzed. This is 

then followed up by the layout of the workplace, design of its equipment, selection of robots 

and the design of their end effectors and peripherals with regard to the specified boundary 

conditions and operator’s safety. The output of this work is a 3D cell model and its simulation 

model in PLM software Siemens Process Simulate, which verifies the production cycle time. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
automatizace vstřikolisů, zakládání zálisků do forem, robotické pracoviště, pick-and-place 
manipulace, robot s lineární jednotkou, PLM simulace 

KEYWORDS 
injection molding automation, plastic insert molding, robotic workstation, pick-and-place 
operation, robot linear unit, PLM simulation 
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2 ÚVOD 

Motivací pro automatizování výrobních procesů jsou neustále se zvyšující požadavky  
na přesnost, rychlost a dynamiku výroby. Každá chyba ve výrobním procesu a případné 
zpomalení, či dokonce zastavení výroby stojí velké finanční prostředky. Simulace výrobního 
procesu nabízí možné řešení tohoto problému.  

Simulační model reálného prostředí může fungovat buď jako vhodný prostředek k odstranění 
chyb v již běžícím výrobním procesu, nebo může sloužit k nalezení optimálního řešení 
požadavků na proces ještě před jeho reálným spuštěním.  

Cílem této diplomové práce je návrh robotické buňky pro obsluhu vstřikolisů. Robot na vstupu 
do linky nabere dva různé zálisky, které postupně založí do formy lisu. Po dokončení 
pracovního cyklu stroje robot odebere hotový výrobek a do formy založí nový set zálisků. 
Hotový výrobek je robotem odložen na výstup z linky. Je zadán požadovaný takt robotické 
buňky, který má být ověřen simulací. Předmětem návrhu je určení způsobu, jakým bude 
materiál vstupovat do buňky, způsob obsluhy lisů a rozvržení jednotlivých komponent linky 
s ohledem na ergonomické požadavky a bezpečnost obsluhy. 

Vytvoření návrhu robotické buňky je iterační proces. V prvním kroku je navrženo konstrukční 
a technologické řešení. Následně je toto řešení ověřeno simulací. Zkoumají se dosahy robotu 
do jednotlivých bodů, kolize robotu a částí buňky a časy vedoucí k výslednému taktu buňky. 
V případě nesplnění některých požadavků dojde k úpravě modelu. Upravený model je opět 
ověřen simulací. Opakováním tohoto postupu je dosaženo konečného výsledku, který vyhovuje 
všem vstupním požadavkům. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Existence reálného modelu ve virtuálním prostředí je výhodná zejména, když se má upravit 
nastavení linky. V mnoha případech pak není nutné odstavit linku z provozu. Všechny úpravy 
se provedou virtuálně a linka se zastaví jen na dobu nezbytně nutnou pro nahrání a vyzkoušení 
upravených bodů. Díky tomu je možné pružně reagovat na změny požadavků zákazníka nebo 
na změny parametrů výroby. 

Simulaci s fyzikálními hodnotami blízkými realitě umožňuje modul RCS  
(Realistic Controller Simulation). Před spuštěním RCS modulu je nutné v uživatelském 
prostředí nastavit všechny hodnoty fyzikálních parametrů. V případě robotu na pojezdu je nutné 
definovat výkony jednotlivých pohonů, frekvenční měniče, nastavění ramp zrychlení  
a zpomalení pojezdu, limity os a parametry řízení dynamiky. Shromážděná data se exportují do 
kontroléru a umožňují získání reálných časů simulace blízkých realitě. 

Většina průmyslových robotů má 6 stupňů volnosti. Souřadnicové systémy používané 
průmyslovými roboty jsou systémy Robroot, World, Tool, Flange a Base (viz Obr. 1) 
Souřadnicový systém Robroot definuje pozici robota relativně vůči systému World a je pevně 
definován v základně robotu. Souřadnicový systém World je volně definovatelný. Hodnoty X, 
Y, Z definují posuvy v jednotlivých osách a hodnoty A, B, C rotaci kolem jednotlivých os. 
Souřadnicový systém Flange je pevně definován na přírubě robotu, rovina XY je rovnoběžná 
s rovinou příruby a osa Z směřuje směrem od robotu. Souřadnicový systém Base je používán 
pro definování počátku souřadnicového systému Tool. Souřadnicový systém Tool je volně 
definovatelný. Počátek souřadnicového systému Tool se nazývá TCP (Tool center point) a značí 
střed souřadnicového systému nástroje. Souřadnicový systém Base je volně definovatelný 
a používá se pro nástroje a vzájemnému ustavování komponent [1]. 

 
Obr. 1) Souřadné systémy robotu 
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Před řešením konkrétního návrhu robotického pracoviště pro vykonávání požadovaných 
operací, je nutné znát základní vstupní parametry. Mezi tyto parametry patří: 

• Požadovaná technologie 
• Geometrie, materiál a hmotnost předmětů, se kterými se manipuluje 
• Maximální přípustný čas operace – takt linky 
• Plánovaná doba výroby – délka směny 
• Doba pracovního cyklu použitých strojů 
• Okrajové podmínky – teploty, tlaky, kinematické a dynamické parametry zařízení 
• Preferovaní výrobci jednotlivých zařízení 
• Připojovací body elektrické energie, stlačeného vzduchu a dalších obslužných médií 
• Požadavky na provoz v nebezpečném prostředí a krytí 
• Požadavky na ergonomii pracoviště a strojních zařízení 

3.1 Technologie a výroba 

Zadáním je návrh automatizovaného pracoviště pro výrobu gumo-kovového dílu pro 
automobilový průmysl vyráběného na vertikálním vstřikovacím lisu vstřikováním technické 
pryže. Výrobní cyklus začíná zavřením vstřikovací formy. Strojní doby (časy) stroje a další 
parametry výroby jsou definovány následovně: 

• ts1 čas na zavření vstřikovací formy, včetně přisunutí vstřikovací jednotky  
• ts2 čas na otevření vstřikovací formy, včetně odsunutí vstřikovací jednotky 
• ts3 čas lisování – doba vstřiku, dotlaku, plastifikace a chlazení 

Doba lisování ts3 je značně dlouhá v závislosti na tloušťce stěny výlisku a době jeho chladnutí. 
Po vyhození výrobku z formy musí být materiál – guma v tuhém stavu. Zadané parametry jsou 
shrnuty v tabulce 1 [2].  

Tab 1) Technologické a výrobní parametry 

Parametr Hodnota 
požadovaný takt linky [s / díl] 9 

čas lisování ts3 [s] 300 

čas otevření (zavření) ts1,2 [s] 7,5 

doba pracovní směny [hod] 7 
počet vstřikovacích lisů [-] 4 
počet výlisků ve formě [-] 12 
tlak stlačeného vzduchu [bar] 6 

 

Požadovaný takt linky je 9 s na díl, tedy 108 sekund na jednu dvanáctinásobnou formu. Čas 
lisování je 300 s a doba jedné směny je stanovena na 7 hodin, předpokládaný je 3 směnný 
provoz. Vzhledem k taktu linky se předpokládá použití minimálně 4 stejných vstřikovacích lisů. 

3.1.1 Vstřikolis 

Výrobce a typ není v zadání specifikován. Parametrům odpovídá vertikální vstřikovací lis REP 
V 710 s uzavíracím tlakem 5100 kN a rozměrem formy 630 x 800 mm používaný na lisování 
pryžových výrobků [3]. 
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Zadaný lis je dvanáctinásobný. Stávající linka zákazníka je obsluhována ručně. Obsluhu tvoří 
jeden operátor a jeden montážní pracovník na dva lisy. Předpoklad je použití 4 jednotek lisů, 
které při stávajícím řešení musí v jednosměnném provozu obsluhovat celkem 4 lidé. Cílem je, 
že po automatizaci buňky bude všechny 4 jednotky obsluhovat pouze jeden operátor. Nahradí 
tak 12 lidí potřebných na obsluhu strojů ve 3 směnném provozu.  

3.1.2 Forma 

Formu tvoří ocelový monolit s dvanácti přesnými dutinami pro zakládání zálisků a vylisování 
konečných výrobků. Rozměry formy a ustavující trny na zálisek 1 a zálisek 2 jsou okótovány 
na obrázku 2. Trny zajišťují přesné usazení výrobku ve všech směrech a jelikož jsou 
konstruovány s náběhy zároveň kompenzují nepřesnosti polohování v ose XY. Nejprve je do 
formy vložen první zálisek a ustaven na trny A, B, C. Poté je nad první zálisek vložen na trny 
D, E, F zálisek druhý. Zálisky díky asymetrii zálisků a tvarovému styku mezi záliskem a formou 
není možné vložit chybně.    

Obr. 2) Rozměry formy a ustavení zálisků 

3.2 Výrobek 

Produktem výroby je horní uložení tlumiče osobního automobilu (viz Obr. 3). Jedná se o dva 
kovové, do sebe založené díly (zálisky) dohromady spojené gumou. Hotový díl váží 0,6 kg  
a po výstupu z lisu má teplotu 90° celsia.  
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Obr. 3) Hotový výrobek – horní uložení tlumiče osobního automobilu 

3.2.1 První zálisek 

Jedná se o plechovou ocelovou rotační součást o váze 0,071 kg, jejíž ohyby tvoří žebra  
a výztuhy konečného gumo-kovového výrobku. Dva kruhové a jeden elipsovitý otvor umístěné 
na kružnici o poloměru 87 mm jsou fixními body a zabezpečují správně vložení zálisku  
do formy (viz Obr. 4). 

 
Obr. 4) První zálisek  

3.2.2 Druhý zálisek 

Jedná se o plechovou ocelovou rotační součást miskovitého tvaru o váze 0,374 kg. Její plášť  
a otvory tvoří hlavní rozměry konečného gumo-kovového výrobku. Tři kruhové otvory 
umístěné po obvodu součásti jsou fixními body a zabezpečují správně vložení zálisku do formy. 
Zálisek je asymetrický, nelze ho tedy založit pootočený kolem osy Z (osa procházející velkým 
středovým otvorem viz Obr. 5) 
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Obr. 5) Druhý zálisek 

3.3 Další parametry a požadavky 

Na vstupu do linky, kde pracuje obsluha je potřeba zajistit dodržení ergonomických požadavků. 
Jedná se zejména o požadavky na umístění bezpečnostních a ovládacích prvků, na vzdálenosti 
obsluhy od bezpečnostních prvků, vhodnou pracovní výšku, minimální prostor pro dolní 
končetiny, pracovní prostor – například minimální hloubku pracovního prostoru  
a minimální šířky průchodů, a to dle příslušných ČSN EN ISO norem. Dále je třeba zajistit 
bezpečnost a minimalizovat rizika navrhnutého zařízení dle normy ISO 12 100 a směrnice 
Evropského parlamentu 2006/42/ES pro návrh strojních zařízení. Detailně budou řešení 
popsána v kapitole 7 Bezpečnost. 
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4 ROZVRŽENÍ VÝROBNÍ BUŇKY 

Pro stanovení vhodného rozvržení jednotlivých komponent buňky se v praxi naprogramují dílčí 
lokace a základní kinematika v simulačním prostředí. Navrhované řešení se poté virtuálně 
vyzkouší. Výstupem je informace, zdali dané řešení splní či nesplní požadovaný takt. 
Nejvhodnější řešení je pak detailně rozpracováno. V této kapitole bude proveden základní 
rozbor možných variant zpracování zadání a určení varianty, která bude detailně zpracována.  

4.1 Sled pracovních kroků robotické buňky 

Pro určení základního rozvržení komponent je nutné stanovit okrajové podmínky a pracovní 
kroky robotické buňky. Zadání počítá s linkou, kterou z kapacitních důvodů tvoří 4 stroje. 
Pracovní schéma robotu, který odebírá díly se zásobníků, obsluhuje 4 vstřikolisy a hotové 
výrobky odkládá na výstupu z linky na dopravník je rozpracováno na obrázku 6. 

 

Cílem práce bude určit časy operací (a) - (j) tak, aby byl splněn požadovaný takt a zajištěn 
rovnoměrný chod buňky. Pakliže je linka v provozu, začíná robot pracovní cyklus na výstupu 
z buňky a provede následující operace: 

 

a) cesta od dopravníku k zásobníku, nabrání dílů 1 ze zásobníku 1 
b) cesta od zásobníku 1 k zásobníku 2, nabrání dílů ze zásobníku 2 
c) cesta od zásobníku 2 k lisu 1, vyložení hotových dílů, založení dílů 1, založení dílů 2 
d) cesta od lisu 1 k dopravníku, vyložení dílů 

4.1.1 Varianta A 
První možností zpracování zadání by bylo použití klasických otočných zásobníků,  
dva otočné stoly zároveň. V pracovním prostoru linky by byl umístěn překládací robot, který  
by odebíral díly ze zásobníků a zakládal je na přesné pozice pro robot obsluhující lisy. Zřejmá 
nevýhoda tohoto řešení je přímá závislost pracovního taktu operátora na taktu linky.  

Obr. 6) Sled pracovních kroků buňky
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Operátor musí vkládat díly stejnou rychlostí s jakou je překládací robot odebírá. Z hlediska 
ergonomie je vhodné, pokud má pracovník možnost přizpůsobit si pracovní tempo. To v této 
variantě není možné. 

4.1.2 Varianta B 
Druhou možností by bylo použít překládacího robota se senzorem polohy dílů, který by odebíral 
díly na vstupu do linky například z pásového dopravníku. Pracovník by tak měl možnost naložit 
na dopravník více dílů dopředu a jeho pracovní chod by nebyl tolik závislý na činnosti robotu 
jako ve variantě A. Nevýhodou tohoto návrhu je nepřesnost vnikající při manipulaci součástmi 
na dopravníku. Se zvyšující požadovanou přesností roste čas potřebný k manipulaci s díly. 

4.1.3 Varianta C 
Třetí variantou je spojit výhody předcházejících dvou řešení a navrhnout zásobník 
 se zakládáním do přesných pozic s kapacitou alespoň 200-300 dílů. Operátor linky by tak 
 měl možnost přizpůsobit si pracovní tempo. Založením dílů na vstupu linky do přesných pozic 
 by byla zaručena požadovaná přesnost a rychlost procesu. V této variante dále není nutné 
použití překládacího robota. 

4.2 Výběr konečné varianty 

Rozpracována bude varianta C se snahou využít geometrie zálisků tak, že budou do zásobníku 
vkládány na stejné pozice jako do formy vstřikolisu. Díky tomu bude možné navrhnout koncový 
efektor, který vyloží a založí všech 12 dílů formy naráz. Základní rozvržení komponent počítá 
s jedním robotem na pojezdu, 4 vstřikolisy, dvěma zásobníky a výstupním dopravníkem. Dílčí 
lokace budou navrhnuty dle výstupů ze simulace v software Process Simulate. 
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5 ZAŘÍZENÍ ROBOTICKÉ BUŇKY 

V následující kapitole budou popsány jednotlivé konstrukční návrhy komponent buňky 
určených v kapitole 5. Hlavním bodem konstrukční práce bylo vytvoření 3D modelu otočného 
zásobníku a koncového efektoru robotu. U nakupovaných částí byl zdůvodněn jejich výběr.  

5.1 Konstrukce zakládací stanice  

Před začátkem simulace byl vytvořen funkční 3D model otočných zásobníků pro vstup 
materiálu do buňky. Vodící tyče zásobníku slouží k ustavení dílů v přesné pozici tak, že robot 
může ze zásobníku odebrat součást vždy na stejném místě. Pohyb v ose Z by za normálních 
okolností mohl obstarávat robot. Vzhledem k přítomnosti vodičích tyčí to však není možné. 
Docházelo by ke kolizi vodících tyčí a částí koncového efektoru robotu. Pokud by v zásobníku 
vodící tyče nebyly, nebyla by zaručena správná vzájemná poloha všech 12 dílů.  

Vzhledem k výrazně odlišné geometrii obou zálisků byly vytvořeny dva různé návrhy otočných 
stolů. Tyto stoly jsou umístěny na stejný rám, mají stejný pohon a stejnou dělící přepážku. 
Zároveň jsou do ochranné konstrukce linky díky stejným rozměrům zabudovány pomocí 
stejných prvků. Návrh konstrukce je proveden dle ČSN EN ISO 614-1 a ČSN EN ISO 14 738. 

 

 

 

 

Obr. 7) Zásobník na první zálisek
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5.1.1 Návrh zásobníku dílů pro první zálisek 

Na obrázku 7 je možné vidět finální návrh zásobníku pro první zálisek. Zástavbový prostor byl 
kvůli předepsané pracovní výšce výrazně omezen. Celá konstrukce je zasazena do  
rámu (1) z hliníkových profilů Alvaris dohromady spojeného pomocí úhelníků (2). Lineární osa 
s ozubeným řemenem (3) pohybuje s platformou (4), která volně jezdí po vodících  
tyčích (5), jež jsou zašroubovány do hliníkové desky (6) a slouží pouze k přesnému ustavení 
zálisků. Platforma se po tyčích pohybuje volně tak, aby nedošlo ke zpříčení. Celá váha zálisků  
a platformy spočívá na dvou vozících lineárního pohonu. Zálisek váží 0,071 kg. Vzhledem jeho 
nízké hmotnosti a kapacitě 240 kusů je systém navrhnutý s dostatečnou rezervou. Celková váha 
platformy spolu se zálisky je 22 kg. Kvůli zvýšené bezpečnosti je platforma doplněna 
plastovým krytem (7), který chrání operátora před poraněním a zamezuje padání předmětů  
do vnitřní části stroje. Zdvih platformy je stejně jako v případě druhého zásobníku 302 mm. 
Zásobník je v provozu kompletně zaplechovaný (viz Obr.17). 

5.1.2 Zaručení správné orientace dílů 

Přesná poloha zálisků v zásobníku je zaručena pomocí vodících tyčí a 3 ustavujících otvorů, 
které jsou zakótované na obrázku 4. Ty jsou původně využívány pro ustavení zálisku ve formě 
vstřikolisu. Jak je patrné z obrázku 8 červené tyče spolu s vymezující podložkou zabezpečují 
přesné ustavení zálisku. Zálisek není možné založit obráceně. Pravý dolní otvor je dvojitý  
a součástka je asymetrická. Chyba může nastat vynecháním vložení jednoho zálisku v řadě nebo 
založením více zálisků, než je požadováno. Vzhledem k tomu, že je ze zásobníku zálisek 
odebírán ve vrstvě po dvanácti, je nutné, aby na všech pozicích byl stejný počet založených 
zálisků. Případná chyba obsluhy je ošetřena tlakovým čidlem integrovaným v ustavující 
podložce (viz. Obr. 9) 

 

Obr. 8) Založení prvního zálisku v zásobníku
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Obr. 10) Zásobník na druhý zálisek

 

5.1.3 Návrh zásobníku druhého zálisku 

Konstrukce zásobníku na druhý zálisek vychází z konstrukce zásobníku na první zálisek 
popsané na obrázku 7. Vzhledem ke kapacitě 240 zálisků a váze jednoho zálisku 374 g je však 
pohybující se platforma mnohem více zatížena. Celková hmotnost založených dílů je  
90 kg. Proto je počet lineárních pohonů kvůli zaručení nosnosti zvětšen ze dvou na čtyři. 
Pohonné jednotky 1-4 jsou s ohledem na zástavbový prostor rozmístěny tak, aby byly od 
platformy s díly zatěžovány symetricky. Prostorové řešení je patrné z obrázku 10. 

 

Obr. 9) Tlakové čidlo prvního zálisku
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5.1.4 Zaručení správné orientace dílů 

Druhý zálisek je stejně jako první zálisek uložen na vodících tyčích pomocí otvorů, které 
zabezpečují jeho přesné uložení ve formě lisu. Zatímco první zálisek není možné založit 
obráceně, u druhého zálisku tomu tak již není. Vyplívá to z rozměrů součásti (viz Obr. 5) 
Otvory po obvodu součásti jsou symetrické a součást lze tedy založit obráceně. Problém se 
založením většího nebo menšího počtu součástek je opět řešen pomocí tlakového čísla 
(viz Obr. 11 A). To vyšle varovný signál v případě, že v zásobníku není předepsaný počet dílů. 
Rozlišovací schopnost čidla na obrázku 12 je stejně jako v případě prvního zálisku dostačující 
k rozeznání váhy jednoho dílu. Správná orientace dílu v zásobníku je hlídána kamerovým 
systémem Sick (viz Obr. 11 B). Tento průmyslový kamerový systém má zabudované počítadlo 
pixelů hran a je schopno rozeznat změnu v rastru sledovaného prostředí. Pro práci ve tmě je 
systém dovybaven vlastním zdrojem světla. Systém byl umístěn na středový panel na osu 
sestavy rotačního zásobníku (viz Obr. 17, pozice 6).  

 

 

 

Obr. 11) Založení druhého zálisku v zásobníku (A), Kamerový systém Sick (B) 

Obr.12) Tlakové čidlo druhého zálisku

A                                                               B
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5.1.5 Výběr pohonu 

Dva zásobníky na stejný typ zálisku jsou usazeny na nosný rám a uloženy na dvoupolohový 
otočný stůl firmy Weiss. Typ a velikost otočného stolu se určí na základě maximálního rozměru 
a momentu setrvačnosti unášených hmot. Setrvačnost hmot otočného stolu se spočítá dle vztahu 
5.1, který udává výrobce. 1.1 ∙ ∙ ∙             (5.1) 

	 1.1 ∙ 0,6 ∙ 135,076 89,15	 ∙  

	 1.1 ∙ 0,6 ∙ 135,76 89,15	 ∙  

_ 	 8,9	 ∙ 	( ) 
	 35,72	 ∙ 	( ) 
	 	 , 	 ∙ 	 

Katalog výrobce udává dovolené momenty setrvačností jednotlivých typů stolů v závislosti na 
počtu poloh. Navrhovaný stůl se v buňce musí otáčet do dvou poloh vždy o 180°. Na základě 
vypočteného momentu setrvačnosti unášených hmot je nutné volit stůl TC 500 T a vyšší. 
Druhým kritériem pro určení velikosti stolu je maximální rozměr unášených hmot. U stolu  
TC 500 T (viz Obr. 13) je maximální povolený rozměr unášených hmot 2000 mm. Navrhovaná 
aplikace má maximální průměr otáčení 2300 mm. Děje se tak kvůli umístění zásobníků dále od 
středu otáčení tak, aby byly splněny ergonomické požadavky stroje. Po konzultaci konkrétní 
aplikace výrobce přesto doporučil stůl TC 500 T. Díky vypočtenému momentu setrvačnosti 
unášených hmot je z katalogu výrobce možné určit dobu otočení stolu. Hodnota 3,02s je použita 
v simulaci [4]. Pro výpočet hodnoty momentu setrvačnosti jsou použity hodnoty těžšího 
zásobníku. 

 

Druhým typem pohonu, který bylo třeba navrhnout je pohon zvedající díly v zásobníku po 
každém odebrání vrstvy dílů. Díly jsou posunuty vždy o vzdálenost danou mezerou mezi dvěma 
na sobě ležícími kusy tak, aby robot odebíral díly stále ze stejné pozice. Robotu lze sice nastavit 
v každém cyklu změnu pozice v ose Z, po přibližně 5 cyklech by však došlo ke kolizi 
koncového efektoru a vodících tyčí zásobníku.  

Obr. 13) Otočný stůl TC500 T [4]
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Obr. 14) Pohon s ozubeným řemenem [5]

Mezera mezi díly založenými do sebe činí u prvního zálisku 6,25 mm a u druhého zálisku 15,1 
mm. Požadovaná kapacita zásobníku je minimálně 240 dílů. To odpovídá u druhého zálisku 
zdvihu 302 mm.  

Hlavním požadavkem bylo dodržení hodnoty nenastavitelné pracovní výšky dané normou  
ČSN EN 14 738. Proto byl zvolen pohon s ozubeným řemenem  
EGC-80-300-TB-KF (viz Obr. 14). Ten je ve vertikálním zabudování lepší přes axiální 
konstrukční sadu se servomotorem (4) spojit pomocí převodovky (3). Ta zabezpečí větší brzdný 
moment působící na pastorek pohonu a tím pádem větší brzdnou sílu. Po konzultaci se 
servisním oddělením firmy Festo byla zvolena axiální sada (2)  
EAMM-A-L48-60 H, převodovka EMGA-60-P-G5-EAS-60 s převodovým poměrem 5:1  
a servomotor EMME-AS-60-LS-AMB. Brzda je pasivní, a tedy pod napětím odbrzďována. 
Sestavu je ještě nutné doplnit o ovladač motoru CMMP-AS-C2-3 A-MO, brzdný odpor  
CACR-LE2-50W500, konektor NEFC-S1G25-C2W25-S6, vedení enkodéru  
NEBM-M12G8-E-2.5-N-S1G15 a kabeláž NEBM-M16G8-E-2.5Q7-LE8. Návrh celé sestavy 
pohonu i lineární vedení (1) je tak vyhovující. Vhodnost byla navíc ověřena v software Festo 
positioning drives. Pomocí tohoto softwaru bylo také potvrzeno, že další typy pohonů například 
pohon s kuličkovým šroubem dané aplikaci nevyhovuje. Velkou výhodou ozubeného řemenu 
a pastorku oproti ostatním typům pohonů je malá zástavbová výška, kterou bylo nutné dodržet 
pro splnění ergonomických norem [5]. 
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5.1.6 Návrh nosného rámu 

Nosný rám zásobníku je tvořen konstrukcí svařovanou z jeklů o rozměrech 40x40x5 mm. 
Maximální zatížení rámu, včetně dvou plně naložených zásobníku druhým záliskem, je  
260 kg. Na jednu stranu rámu tak působí přibližně 130 kg zátěže. Rám byl pomocí software 
Autodesk Inventor zatížen 200 kilogramy na jednu stranu rámu (viz Obr. 15,16). Uvedené 
hodnoty posuvů a napětí ani zdaleka nedosahují mezních stavů použitých materiálů. 
Konstrukční návrh je tak požadován za vyhovující.  

 

 

5.1.7 Návrh dělící přepážky a integrace do buňky 

Profilová konstrukce zásobníku (1,2) byla připevněna v počtu 2 kusů na ocelový rám (3) a spolu 
s ním namontována na otočný stůl firmy Weiss (4). Celá sestava byla pak v souladu s normou 
ČSN EN ISO 14120 oplechována a zakrytována. S buňkou je zásobník spojen prostřednictvím 
ochranné konstrukce. Ta je popsána na obrázku 17. 

Obr.15) Výpočet průhybu nosného rámu při zatížení 2000 N. Max. průhyb je 0,24 mm

Obr. 16) Výpočet napětí v nosném rámu při zatížení 2000 N. Max. napětí je 15,94 MPa 
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5.2 Zvedací zařízení pro ergonomické zakládání dílů 

Kvůli velkému objemu materiálu na vstupu do linky je nutné klást zvláštní důraz na ergonomii 
pracoviště. V ideálním případě je doporučeno navrhovat a používat zařízení s nastavitelnou 
pracovní výškou. Snahou bylo najít zařízení, které tento požadavek splňuje. Kromě toho by 
mělo být možné se zařízením dobře manipulovat. Vzhledem ke konstrukčnímu provedení 
otočného stolu totiž nelze přepravky s díly umístit bezprostředně vedle stolu a ponechat je tam 
po dobu otáčení zásobníku. Potřebné vzdálenosti budou ověřeny v software Process Simulate. 
Prvotní návrh však počítá i s variantou, že bude třeba se zvedacími vozíky před každým 
spuštěním otočení zásobníku manipulovat. 

Jako řešení výše zmíněných požadavků bylo zvoleno mobilní zvedací zařízení firmy Bloksma 
sloužící k ergonomickému zvyšování a snižování manipulační výšky. Skládá se ze stojanu a po 
něm vertikálně posuvných vidlic, které zvedají mobilní podlahový vozík.  

Obr. 17) Sestava otočného zásobníku
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Na vozík je dle typu možné umístit euro přepravky standartních velikostí 600 x 400 mm, 
800 x 600 mm a 1200 x 800 mm. Produkt je dodáván v mobilní nebo stacionární variantě 
s elektrickým nebo pneumatickým pohonem, nosností 200–500 kg a zvedací výškou 715, 790, 
890, 935 a 1010 mm. Bylo proto nutné najít způsob zvolení vhodné varianty [6]. 

Obsluha z přepravky překládá kovové zálisky do otočné zakládací stanice. Vzhledem 
k požadované zakládací šířce a hloubce a dalším ergonomickým požadavkům buňky blíže 
popsaných v kapitole 7 je nutné zvolit mobilní variantu zařízení s předním plněním. Pro určení 
dalších parametrů, tedy vhodných rozměrů, nosnosti a pohonu zařízení bylo třeba shromáždit 
potřebné vstupní parametry. Ty jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab 2) Vstupní parametry pro výběr zvedacího zařízení 

parametr hodnota 

hmotnost díl 1 [kg] 0,071 

hmotnost díl 2 [kg] 0,374 

rozměry díl 1 [mm] 111 x 111 

rozměry díl 2 [mm] 136 x 136 

max. počet přepravek na zdvih 935 mm, výška přepravky 220 mm [ks] 4 

max. počet přepravek na zdvih 935 mm, výška přepravky 270 mm [ks] 3 

nosnost zařízení Bloksma [kg] 200/ 300/ 500 

pohon elektrický / pneumatický 
 

Vzhledem k rozměrům buňky a požadavku se zařízením manipulovat se výběr omezuje na 
velikosti euro přepravek 600 x 400 mm a 800 x 600 mm. Pro zvětšení efektivity zakládání  
a omezení ergonomické zátěže obsluhy je vhodné zálisky dodávat z výroby řazené na sobě ve 
stohu po pěti kusech. Tento počet je vhodný z hlediska rozměrů a hmotnosti výsledného stohu 
a početně odpovídá kapacitě otočné zakládací stanice. Ta je 20 dílů v každé z dvanácti pozic ve 
směru svislé osy z. V praxi je tedy možné vložit 4 stohy na každou pozici naráz a minimalizovat 
tak zakládací časy a námahu obsluhy způsobenou opakující se činností. Při výběru výšky 
přepravky je nutno zohlednit kapacitu tak, aby v ní díly byly vertikálně uloženy v násobcích 
pěti. Ve zhodnocení byly použity standartní výšky přepravek a to 220 mm a 270 mm. Výsledky 
různých variant je možné porovnat v tabulce 3 a 4. 

Tab 3) Hmotnosti materiálu a kapacita přepravky 600 x 400 mm 
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První tabulka shrnuje údaje o menší ze dvou přepravek, která má rozměr jedné čtvrtiny klasické 
europalety. Druhá přepravka je co do rozměrů dvakrát větší. Její kapacita ale není kvůli 
rozměrům transportovaných dílů dvojnásobná. Celkovou hmotnost zvedaného břemene, která 
je dána počtem přepravek na zvedacím zařízení a typem dílu je nutné posoudit s ohledem na 
manipulovatelnost s celým zařízením. Celkový počet dílů na zvedacím zařízení by měl 
uspokojit kapacitu otočného zásobníku. Ta je u obou zálisků 240 kusů. Rozměry přepravky 
přímo ovlivňují pracovní výšku a hloubku, které mají vliv na ergonomickou zátěž obsluhy. 
Pracovní výška závisí na hodnotě maximálního zdvihu zařízení a počtu přepravek na zařízení. 

Tab 4) Hmotnosti materiálu a kapacita přepravky 800 x 600 mm 

 

Po zvážení výše popsaných kritérií byla zvolena mobilní varianta velikosti 600 x 400 mm 
s předním plněním, elektrickým pohonem, maximální nosností 200 kg a zdvihem 935 mm. 
Zvolená varianta je v tabulce 3 označena tučně. Návrh počítá s přepravkami rozměru  
600 x 400 x 270 mm řazenými ve stohu na sobě v celkovém počtu 3 ks (viz Obr. 18). Tato 
varianta byla zvolena na základě následujících kritérií: hodinová spotřeba dílů, hmotnost plně 
naloženého zvedacího zařízení, ergonomické požadavky a cena zvedacího zařízení [6].  

 
Obr. 18) Mobilní zvedací zařízení Bloksma 
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Zařízení je napájeno ze sítě a to 230 V/50 Hz a jištěno 16 A. Rychlost zdvihu je 31 mm/s  
a spotřeba energie je mezi 0,25 – 1,1 kW v závislosti na zátěži. Přívod energie je řešen kabelem 
spuštěným ze stropu. Proti nechtěnému pohybu je vozík aretován ve viditelně ohraničené 
pozici. To je důležité nejen pro přehlednost linky, ale i pro nastavení bezpečnostních prvků 
popsaných dále v kapitole 7. Manipulovatelnost se zařízením je díky celkové naložené 
hmotnosti kolem 140 kg a umístění celé zvedací části na kolečkách zajištěna. Celková hmotnost 
dovoluje použití nejslabší verze zařízení s nosností do 200 kg. Ta je v porovnání se silnějšími 
variantami logicky cenově výhodnější. Kapacitně větší varianty nepřipadají z hlediska 
ergonomie v úvahu. Zvolená varianta má kapacitu 360 dílů na jedno zařízení. To je při počtu 
2ks zařízení na zásobník dostatečný objem materiálů pro 3 pracovní cykly otočného stolu, což 
odpovídá času 108 minut. Rychlá výměna přepravek je možná díky podlahovým vozíkům, či 
přímému umístění na paletách. Ergonomické vlastnosti celé soustavy jsou dále popsány 
v kapitole 7. Předností zařízení je nastavitelná pracovní výška, která vzhledem k rozměrům 
přepravky leží v rozmezí 859 až 1205 mm [6].  

5.3 Koncový efektor manipulačního robotu  

Forma lisu je dvanáctinásobná a výsledný výrobek se skládá ze dvou kovových částí spojených 
dohromady gumou. S ohledem na dobu cyklu bylo potřeba koncový efektor navrhnout tak, aby 
vyložení výrobku a založení nových součástí probíhaly co nejrychleji. Navržen byl proto 
trojnásobný efektor pro současnou manipulaci s hotovým výrobkem i oběma vstupními 
součástmi a to tak, že je robot schopen vyjmout a založit všech 12 dílů dvanáctinásobné formy 
lisu naráz.  

5.3.1 Koncepce a výběr řešené varianty 

Prvotní myšlenkou bylo vytvoření tří samostatných platforem umístěných na rámu do kruhu po 
120°. Tento koncept se ukázal jako nevhodný zejména z hlediska tuhosti. Nevýhodná byla  
i doba výměny součástí – příruba robotu by se při každém založení, či vyložení součásti musela 
pootočit o 120° a robot by se tak při každé operaci musel otočit o plných 360°. Koncept je 
naznačen na obrázku (19). 

 
Obr. 19) Prvotní návrh konstrukce rámu 
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Vhodnější bylo umístit platformy na strany krychle po 90° (viz Obr. 20). Je tak zaručena dobrá 
tuhost konstrukce a při každé operaci se příruba robotu musí otočit pouze o 270° což 
v konečném důsledku výrazně šetří čas a zkracuje dobu cyklu linky. Hlavní konstrukci rámu 
tvoří hliníkové profily 30x30 modelové řady 8 firmy Alvaris délky 555 a 495 mm a spojovací 
prvky – úhelníky a drážkové matice stejného výrobce. Zadní stěna zůstává pro ušetření 
hmotnosti volná, horní stěna je pro zachování tuhosti vyztužena [7]. 

 
Obr. 20) Návrh koncového efektoru manipulačního robotu 

 

Obr. 21) Hlavní rozměry koncového efektoru  
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5.4 Efektor pro manipulaci se součástí 1 

K zadanému projektu není žádný efektor k dispozici, proto byla navržena vlastní konstrukce. 
Vzhledem k tomu, že součást 1 je plech ve tvaru mezikruží zakládaný do formy na středový 
trn, není možné ji uchopovat klasickým paralelním nebo středovým uchopovačem. 

5.4.1 Návrh uchopovacích členů 

Jako alternativa ke klasickému paralelnímu nebo středovému uchopovači se nabízí magnetické 
a vakuové uchopovače. U magnetických uchopovačů je přídržná síla vyvozena buď 
permanentním magnetem nebo elektromagnetem. Vzhledem k malým rozměrům a hmotnosti 
součásti bylo zvoleno pneumatické uchopení pomocí vakuových přísavek.  

Zpracován byl návrh manipulátoru s přísavkami pro součást 1 o hmotnosti ms = 71 g, která je 
blíže popsaná v kapitole zadání. Pro rovné kovové součástí je výrobcem doporučována 
standartní kruhová přísavka. Jako materiál byl pro tepelnou odolnost z katalogu zvolen silikon. 
Manipulátor se bude pohybovat v blízkosti formy, která má dle zadání na výstupu ze stroje 
90°C. Dále bylo třeba určit vhodný průměr přísavky, ten závisí na požadované přídržné síle  
a na velikosti součásti. Vyhodnoceny byly 3 případy popsané na obrázku (22) [8]. 

1) horizontální pozice vakuové přísavky, pohyb ve vertikálním směru 
2) horizontální pozice vakuové přísavky, pohyb v horizontálním směru 
3) vertikální pozice vakuové přísavky, pohyb ve vertikálním směru 

Pro jednotlivé případy jsou výrobcem v katalogu odvozeny následující vztahy pro výpočet 
potřebné přídržné síly FH [9]. ∙ ( ) ∙           (5.1) ∙ ∙            (5.2) 

∙ ( ) ∙            (5.3) 

kde  FH – teoretická potřebná přídržná síla [N] 

a – zrychlení systému [N] 

g – gravitační zrychlení [N] 

μ – součinitel smykového tření [-] 

S – bezpečnostní koeficient [-] 

m – hmotnost [kg] 

Obr. 22) Případy zatížení a pohybu přísavky [9]
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Ze zmíněných vztahů je nejnepříznivější případ 3, proto byl pro výpočet použit vztah (5.3). 
Hmotnost součásti je 0,071 kg, v katalogu výrobce uvádí koeficient smykového tření pro  
kov 0,5. Zrychlení systému bylo zvoleno s ohledem na hodnotu zrychlení systému při 
nouzovém brždění. Bezpečnostní faktor 3 byl zvolen dle doporučení výrobce [9]. ∙ ( ) ∙            (5.3) 0,0710,5 ∙ (9,81 15) ∙ 3 10.56	  

Pro uchopení součásti, která je v podstatě plech ve tvaru mezikruží byl navržen efektor se třemi 
přísavkami rozmístěnými na středním průměru roztečné kružnice ∅ 87 viz. obrázek (23). 
Rozmístěním přísavek po obvodu po 120° byla zajištěna maximální stabilita. Nyní lze z celkové 
požadované přídržné síly vypočítat sílu potřebnou na jednu přísavku. 3,52	            (5.4) 

Z katalogu volím přísavku, která splňuje požadavek minimální přídržné síly a zároveň má 
rozměry vhodné pro uchopení součásti. Dané parametry splňuje přísavka Festo ESS-10-SS 
s průměrem 10 mm. Technické údaje z katalogu jsou uvedené v tabulce (5) [8]. 

Tab 5) Technické údaje přísavky ESS-10-SS 

Průměr přísavky 
[mm] 

přídržná síla při 
jmenovitém 

provozním tlaku   -
0,7 baru [N] 

příčná síla při 
jmenovitém 

provozním tlaku   -
0,7 baru [N] 

objem přísavky 
[cm3] 

materiál 

10 3,9 4 0,05 VMQ (silikon) 

 
Obr. 23) Sestava pneumatického efektoru 

Pro zachování potřebné světlé výšky ve formě vstřikolisu byly použity držáky vakuových 
přísavek od firmy Festo ESH-HA-3-QS. Ty jsou připevněny na konzoli vlastní konstrukce, 
která je dále připojena přímo na rám koncového efektoru. 
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5.4.2 Návrh pneumatického systému 

Vzhledem k tomu, že forma vstřikolisu je dvanáctinásobná bylo vhodné navrhnout efektor tak, 
aby bylo možné založit všech 12 dílů najednou. Navržený pneumatický systém propojuje všech 
12 konzolí a je připojen k ejektoru, který je umístěn na třetí ose robotu. Přehled všech prvků 
systému je uveden v tabulce (6). 

 
Obr. 24) Návrh pneumatického systému 

Pro výběr ejektoru je nutné znát celkový objem vzduchu v pneumatickém systému. Jednotlivé 
objemy byly vyčteny z katalogu nebo dopočítány z modelu v programu Autodesk Inventor 
Professional. 

Tab 6) Výpočet objemu vzduchu jednotlivých komponent 

 

Časy te [s] na odsátí vzduchu o objemu 1 litr při provozním tlaku 6 barů jsou určeny z katalogu. 
Výrobcem je doporučována změna tlaku ∆pu = 0,7 bar v čase te < 0,5 s. Výběr ejektoru je 
znázorněn v tabulce (7). Čas potřebný pro odsátí celkového objemu vzduchu v systému je 
v tabulce vypočten dle vztahu (5.5) [10]. 
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( ) ∙ ( )          (5.5) 

kde ( ) – je doba potřebná k odsátí celkového objemu vzduchu v pneumatickém 
systému [s] ( ) – je doba potřebná k odsátí vzduchu o objemu 1 litr [s] 

Tab 7) Výběr ejektoru 

ejektor te-LITR [s] te-Vcelk [s] 

VADM-95 3,8 0,646608
VADM-140 2 0,34032 

VADM-200 0,8 0,136128

Na základě výpočtu byl pro navržený pneumatický systém zvolen ejektor Festo VADM-140. 

5.5 Efektor pro manipulaci se součástí 2 

Na rozdíl od první zakládané součásti má část druhá tvar vhodný k použití klasického palcového 
chapadla. Použito bylo středové tříbodové chapadlo firmy Festo. Palce k uchopení mají vybrání 
pro tvarový styk se součástí. Podařilo se tak minimalizovat potřebnou uchopovací sílu.  

5.5.1 Návrh uchopovacích členů 

Palce efektoru jsou vyrobeny z hliníku, konkrétně z materiálu EN AW 7019, který se vyznačuje 
nízkou hmotností, rozměrovou stálostí a odolností vůči mechanickému poškození. Součást je 
uchopována na průměru ∅65	viz.	obrázek	(5). 
Pro určení typu tříbodového chapadla bylo nutné zohlednit rozměry součásti a potřebnou 
uchopovací sílu. Ta se v tomto případě spočítá dle vztahu (5.6) [11]. 

∙ ( ) ∙ 	                                                    (5.6) 

kde  FG – teoretická potřebná uchopovací síla [N] 

a – zrychlení systému [N] 

g – gravitační zrychlení [N] 

m – hmotnost [kg] 

0,374 ∙ (15 9,81) ∙ 	       7,78	       

Takto vypočtená teoretická uchopovací síla FG je násobena bezpečnostním faktorem S = 3. 

∗ ∙                           (5.7) 

∗ 7,78 ∙ 3     

∗ 23,34	      



 

39 
 

Pro nouzový případ lze uvažovat kritickou hodnotu zrychlení robotu při nouzovém brždění. 
Hodnota bezpečnostního faktoru S pak nabývá hodnoty 25. 

∗ ∙                           (5.8) 

∗ 7,78 ∙ 25     

∗ 194,5	     

 
Obr. 25) Návrh uchopovacího členu pro druhou zakládanou součást 

Vzhledem k rozměrům součásti a výše uvedeným výpočtům bylo vybráno tříbodové chapadlo 
firmy Festo DHDS-50. Síla úchopu každé z čelistí je při sevření 250 N. Chapadlo je tedy silově 
více než dostačující. Bohužel nelze volit menší model vzhledem k rozměrům součásti. 
Parametry maximální délka a maximální hmotnost každého palce chapadla byly při konstrukci 
dodrženy. Vstupní informace jsou čerpány z katalogu [12]. 

5.6 Efektor pro manipulaci s hotovým výrobkem 

Vzhledem k rotační povaze hotového výrobku je opět vhodné použít tříbodové středové 
chapadlo. Součást výrobek má sice ve středu rotační element, za který lze pomocí tří palců 
součást upnout, tento element je však hladký a bez hran.  
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Palce chapadla jsou proto hladké bez vybrání a pro zlepšení třecího styku pogumované. Součást 
je uchopována za rozměr ∅ 69 viz. obrázek (3). 

 
Obr. 26) Návrh efektoru pro hotový výrobek 

5.6.1 Návrh uchopovacích členů 

Pro výpočet uchopovací síly je použit vzorec pro výpočet třecí síly doplněn o bezpečnostní 
koeficient pro zabezpečení vhodné výkonové rezervy zařízení. Jako nejhorší varianta je 
vyhodnocen případ, kdy mají složky gravitačního zrychlení a zrychlení ramene robotu stejný 
směr, ve vzorci se proto sčítají. 	∙	( ) 	 ∙             (5.9) 

kde FGR – je síla uchopení [N] 

m – hmotnost tělesa [kg] 

g – gravitační zrychlení [m.s-2] 

f – součinitel smykového tření 

s – bezpečnostní koeficient  

Bezpečnostní koeficient nabývá dle doporučení výrobce uchopovacích zařízení hodnot  
2 a výše, volím proto 3. Po dosazení do vzorce (5.9) je uchopovací síla stanovena takto: 0,6 ∙ (9,81 15)0,5 	 ∙ 3 89,316 N 
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Pro zohlednění kritického zastavení robotu, kdy vzniká několikanásobně větší přetížení je 
rovnice uchopovací síly v základním stavu spočtena s bezpečnostním faktorem 25 dle vztahu 
(5.7). 	∙	( ) 	 ∙           (5.10) 0,6 ∙ (9,81)0,5 	 ∙ 25 294,3	  

Celková uchopovací síla by měla tedy nabývat hodnoty okolo 300 N. Vzhledem k tomu, že 
tříbodové chapadlo DHDS firmy Festo disponuje uchopovací silou při sevření 250 N na palec 
a celková uchopovací síla se dle katalogu rovná aritmetickému součtu všech sil uchopovacích 
elementů, je i pro manipulaci s hotovým výrobkem toto chapadlo dostačující. 

5.7 Volba robotu  

Při volbě typu robotu bylo nutné zohlednit zejména jeho nosnost, dosah a cenu. Celková 
hmotnost koncového efektoru včetně příruby byla stanovena pomocí software Autodesk 
Inventor na 77,74 kg. Přesný potřebný dosah robotu bude stanoven pomocí software Siemens 
Process Simulate při simulaci. Vzhledem k použití otočných zásobníků a dopravníků, na které 
vyhazovač vstřikolisu vyhazuje formu s hotovými výrobky je požadavek na dosah odhadnut 
nejméně na 2000 mm. Pro obsluhu všech čtyř vstřikolisů použitých v navrhované buňce bude 
také třeba pro robot zvolit vhodnou lineární jednotku.  

5.7.1 KUKA KR QUANTEC 

Typ robotu pro automatizaci výrobní buňky není v zadání definován. Vzhledem k výpočtovému 
RCS modulu, který je k dispozici a je použit v simulaci v software PS Process Simulate je pro 
získání reálných dat nutné volit robot KUKA. Řada KR QUANTEC PRO této společnosti 
nabízí univerzální cenově dostupné řešení. Výrobce nabízí pro extrémní dosahy a zatížení 
potřebné při automatizování lisoven speciální řadu QUANTEC PRESS. Ta je pro navrhované 
řešení však značně předimenzovaná. Nabízí se jako vhodná varianta v případě potřeby 
silnějšího robotu. Zvolen byl proto dostupnější robot KUKA KR 120 R2500 pro s maximálním 
dosahem 2496 mm a jmenovitou nosností 120 kg, které lze ještě doplnit o dalších 50 kg 
přídavné zátěže na třetí ose robotu. Dosah robotu a jeho rozměrové parametry je možné vidět 
na obrázku 27 [13]. 
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Obr. 27) Rozměry a dosah robotu KR 120 R2500 pro [13] 

5.7.2 Ověření zatížení os a vhodnosti robotu 

Samotný váhový limit a dosah není dostačujícím parametrem pro zvolení vhodného robotu. Je 
nutné provést statické a dynamické výpočty zátěže os robotu. Sám výrobce doporučuje použití 
software KUKA Load.  

 
Obr. 28) Vyhodnocení použitelnosti robotu KR 120 R2500 pro 
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Potřebné parametry vzdálenosti těžiště od příruby robotu Lx, Ly a Lz a momenty setrvačnosti  
lx, ly a lz byly zjištěny pomocí software Autodesk Inventor a vloženy do programu. Z analýzy 
v software KUKA Load 5.0 na obrázku výše je patrná vhodnost použití robotu KR 120 R2500 
pro danou aplikaci. Maximální zatížení os by dle norem stanovených společností  
ŠKODA AUTO nemělo přesáhnout 85 % maximálního dovoleného zatížení. Bylo potvrzeno, 
že statické ani dynamické zatížení u žádné z šesti os robotu nepřesáhlo hodnotu 70 % 
dovoleného zatížení.  

5.7.3 Sestava s lineární jednotkou KL- 2000  

Pro obsluhu všech čtyř jednotek lisů je robot usazen na lineární jednotku KL-2000 doporučenou 
výrobcem pro typ KUKA QUANTEC KR pro. Pokud bychom porovnali pouze zátěž, bylo 
možné použít i nižší řadu. Vzhledem k velikosti robotu a dynamickým silám by však byla 
taková jednotka s robotem nekompatibilní. Rychlost posuvu dosahuje hodnoty 1,96 m/s a délka 
pojezdu je nastavitelná v rozmezí 400–8000 mm. Kompletní sestava robotu KR120 R2500R, 
lineární jednotky KL-2000 a navrženého koncového je možné vidět na obrázku 29 [14]. 

 
Obr. 29) Sestava robotu KR 120 R2500, lineární jednotky KL-2000 a koncového efektoru 
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5.8 Výstupní dopravník 

Po vybrání hotových výrobků z formy je všech 12 dílů uloženo robotem na pásový dopravník 
a transportováno k odběru mimo pracovní prostor buňky. 

Vstupními údaji pro výběr vhodného dopravníku je délka dopravníku, šíře pásu, dovolené 
zatížení dopravníku a potřebná rychlost pásu. Je přitom nutno zohlednit další parametry jako 
například typ a vlastnosti dopravovaného výrobku a z toho vyplývající požadované fyzikální 
vlastnosti pásu, parametry podstavy a požadavky na pohon dopravníku.  

Jako vyhovující byla určena řada pásového dopravníku GUF-P 2000 s přímým pohonem 
společnosti mk-Technology Group. Hlavním kritériem pro výběr zmíněné řady byla potřebná 
zátěž. Na dopravníku se před výstupem z buňky mohou v závislosti na taktu hromadit hotové 
výrobky v maximálním počtu 48 ks. Celková akumulovaná zátěž, na kterou je nutno dopravník 
dimenzovat je 28,8 kg.  

Délka dopravníku je vzhledem k minimálním rozměrům buňky ověřených v programu  
Process Simulate a požadované akumulační schopnosti dopravníku stanovena na 3000 mm. Šíře 
pásu 800 mm byla zvolena s ohledem na rozměry koncového efektoru ve stavu otevřeno tak, 
aby bylo na pás možno umístit všech 12 výrobků naráz. Pracovní výška dopravníku je 
s ohledem na ergonomické požadavky 950 mm a je nastavitelná v rozmezí ± 200 mm.  

Obr. 30) Pohled na výstup robotické buňky
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Pás je opatřen bočním vedením o výšce 50 mm, které je dostačující vzhledem k výšce hotové 
součásti 37,5 mm. Výšce bočního vedení a šířce dopravníku odpovídá velikost otvoru 
v ochranné konstrukci linky. 

Vzhledem k umístění dopravníku na hranici mezi výrobním prostorem buňky a okolním 
prostorem byla zvolena varianta umístění motoru na konci tak, aby se pohon nacházel 
v pracovním prostoru buňky a ergonomicky neomezoval obsluhu nacházející se mimo tento 
pracovní prostor. Rychlost dopravníku je 15 m.min-1. Materiál pásu byl zvolen s ohledem na 
vysokou teplotu vycházejících dílů. Pás je vyroben z PET plsti a je možné ho provozovat 
v rozmezí -10 až 120°C. To je vzhledem k teplotě výrobku 90 °C na výstupu z lisu  
dostačující [15].  
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6 ANALÝZA A POSOUZENÍ RIZIK  

Norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci 
– Posouzení a snižování rizika určuje základní terminologii, zásady a metodiku pro dosažení 
požadované bezpečnosti strojního zařízení. Udává způsob hodnocení rizik a možnosti snižování 
rizika. Norma identifikuje možná rizika během celého životního cyklu stroje a navrhuje vhodná 
opatření. Má evropskou platnost a odkazuje na řadu dalších norem a nařízení. Celý proces 
norma dělí na část analýzy rizika a tříkrokové metody snižování rizika. Postupový diagram je 
uveden na obrázku 31 [16]. 

 

Obr. 31) Postupový diagram iterační metody tří kroků pro posouzení technických rizik [17] 
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6.1.1 Systémová analýza 
Dle normy je nejprve je provedena systémová analýza navrhovaného zařízení, tak, aby bylo 
možné pochopit fungování a princip stroje a všech jeho částí. Posuzována je interakce 
jednotlivých částí stroje z hlediska přenosu tepelné a elektrické energie, toku informací  
a vzájemných poloh jednotlivých částí zařízení a interakce zařízení s obsluhou. Ke znázornění 
těchto vazeb se používá blokový diagram [16], [17]. 

 
Obr. 32) Blokový diagram 
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6.1.2 Zdroje relevantních nebezpečí  

V dalším kroku se na základě jednotlivých komponent blokového diagramu provede analýza 
zdrojů relevantních nebezpečí. 

Tab 8) Zdroje relevantního nebezpečí [17]  
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6.1.3 Analýza významných nebezpečí  

Definuje možná nebezpečí, nebezpečné prostory a nebezpečné události dle způsobu užívání 
strojů a manipulace se stroji v celém spektru životního cyklu stroje. Výsledek analýzy je uveden 
v tabulce 9. 

Tab 9) Analýza významných nebezpečí [17] 
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6.1.4 Přehled identifikovaných závažných nebezpečí  

Poznatky získané analyzováním systému se roztřídí a uvedou se pro názornost v přehledu 
závažných nebezpečí. 
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Tab 10) Přehled identifikovaných závažných nebezpečí [17] 
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6.1.5 Posouzení velikosti rizika  

V dalším kroku je nutno určit, jakými riziky je nutno se z hlediska bezpečnosti dále zabývat. 
Dle tabulky 11 se určí pravděpodobnost výskytu daného nebezpečí, následně se určí závažnost 
možné škody na zdraví dle tabulky 12, četnost a doba trvání ohrožení dle tabulky 13 a možnost 
vyvarování se nebezpečí dle tabulky. Pro názorný přehled slouží graf pro odhad velikosti rizika 
na obrázku 33. Rizika s faktorem horší než 7 je nutné snížit a zajistit zlepšení bezpečnosti. 
K tomu slouží již zmíněná ‚‚tří kroková‘‘ metoda. Kroky postupného snižování rizika jsou 
následně uvedeny ve formuláři pro odhad rizika [17]. 

Tab 11) Pravděpodobnost výskytu nebezpečné události [17] 

 

Tab 12) Závažnost možné újmy na zdraví [17] 

S1 Lehké zranění 

S2 Těžké zranění 

S3 Smrt 

Tab 13) Četnost a doba trvání ohrožení [17] 

A1 Zřídka až častěji 

A2 Často až trvale 

Tab 14) Možnost vyvarování se nebezpečí [17] 

E1 Běžné 

E2 Možné za určitých okolností 

E3 Sotva možné 
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Obr. 33) Graf pro odhad rizika [17] 

6.1.6 Formulář pro odhad rizika 

Poté co jsou sepsaná rizika posouzena stanoveným způsobem se pro všechna významná 
nebezpečí s hodnotou rizika větší, než stanovenou přijatelnou zhotoví formulář pro snížení 
rizika a navrhnou se opatření pro jeho snížení a zajištění bezpečnosti zařízení. Tento formulář 
je pro názornost vypracován v tabulce 15. 

Tab 15) Formulář pro odhad rizika 
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7 BEZPEČNOST A OCHRANA OBSLUHY 

Součástí návrhu automatizovaného robotického pracoviště je řešení otázky ochrany  
a bezpečnosti obsluhy. Požadavky na ergonomii a ochranné a bezpečnostní prvky pracoviště je 
třeba se zabývat už při konstrukčním návrhu zařízení. Tyto požadavky totiž přímo ovlivňují 
konstrukci a rozmístění jednotlivých částí buňky. Pozdější konstrukční změny jsou vždy časově 
i finančně nežádoucí. Proto je volen iterační postup, kdy je úkolem konstruktéra již na počátku 
návrhového procesu buňky upravovat konstrukční návrh tak, aby jeho finální verzí byly splněny 
pokud možno všechny normy a nařízení. Požadavky, které se nepodaří vyřešit samotnou 
konstrukcí a rozmístěním prvků buňky lze případně upravit umístěním přídavných 
bezpečnostních a ochranných prvků, či poučením obsluhy. 

Normy a nařízení, kterými je třeba se při návrhu buňky řídit lze rozdělit do tří navazujících 
kategorií A, B, C dle typu a důležitosti. Kategorie A obsahuje všeobecné předpisy, základní 
pojmy a zásady pro projektování veškerých strojních zařízení. Patří sem například směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES nebo norma ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost 
strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižování rizika. 
Všeobecné zásady stanovené v těchto normách by měla respektovat všechna navrhovaná 
zařízení. Do kategorie B patří skupinové bezpečnostní normy zabývající se jedním 
bezpečnostním aspektem nebo jedním typem bezpečnostního zařízení pro větší počet strojů. 
Kategorie C určuje detailní požadavky na konkrétní stroj nebo skupinu strojů. Jednotlivé normy 
na sebe odkazují. Pro návrh robotického pracoviště jsou relevantní zejména následující normy:  

• ČSN EN ISO 10218-2 Roboty a robotická zařízení – Požadavky na bezpečnost 

průmyslových robotů – Část 2: Systémy robotů a integrace 

• ČSN EN ISO 14120 Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné 

požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 

• ČSN EN ISO 14119 Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení spojená 

s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu 

• ČSN EN ISO 13857 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení 

dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

• ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných zařízení 

s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla 

• ČSN EN ISO 14738 Bezpečnost strojních zařízení – Antropometrické požadavky na 

uspořádání pracovního místa u strojního zařízení 

• ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zastavení – Zásady pro 

konstrukci 

• ČSN EN ISO 13849-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích 

systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

• ČSN EN 547-3+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Tělesné rozměry – Část 3: 

Antropometrické údaje 

• ČSN EN 349+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení 
stlačení částí lidského těla 
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7.1 Ergonomie pracoviště  

Bez výpočtu základních ergonomických požadavků nelze stanovit finální rozvržení ani 
konstrukci navrhovaných částí. Jedním z hlavních kritérií na posouzení namáhání obsluhy je 
pracovní výška, minimální prostor pro dolní končetiny a preferovaný pracovní prostor, tedy 
hloubka a šířka pracovního prostoru. Tyto parametry musí být zohledněny při zakládání zálisků 
do otočného zásobníku a při odběru materiálu z přepravky na zvedacím zařízení na vstupu do 
robotické buňky. Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení 
obsahuje norma ČSN EN 13861 [18]. 

7.1.1 Ergonomie otočného zásobníku 
Z hlediska ergonomie je nejvhodnější zajistit nastavitelnou pracovní výšku tak, aby mohlo být 
pracoviště upraveno tělesným rozměrům obsluhy. Konstrukce otočného zásobníku neumožňuje 
nastavitelnou pracovní výšku. Hodnota nenastavitelné pracovní výšky je určena normou  
ČSN EN ISO 14 738 v závislosti na tělesných rozměrech a na typu pracovního úkonu. 
Antropometrické údaje, jako třeba výšku loktu v případě pracovní výšky uvádí norma  
ČSN EN ISO 547. Tyto údaje jsou uváděny s 5. a 95. percentilem. Pátý percentil hodnoty 
udává, že 95 % populace má hodnoty větší a pouze 5 % populace hodnoty stejné nebo menší. 
Naopak 95. percentil udává, že pouze 5 % populace má hodnoty větší a 95 % hodnoty stejné 
nebo menší [19], [20]. 

Nenastavitelná pracovní výška B pro střední přesnost a průměrné vizuální požadavky nabývá 
hodnot B=1000-1150 mm pro muže a B= 950–1050 pro ženy. Evropská hodnota je 1195 mm. 
Norma dále stanovuje výšku prostoru pro nohy D a hloubku prostoru pro nohy E. Normované 
hodnoty těchto parametrů jsou: E ≥ 210 mm a D ≥ 226 mm. Hodnota maximálního hloubky 
pracovního prostoru C je stanovena na 415 mm. Rozměry navrženého zásobníku jsou patrné na 
obrázku 34 a 35 a vyhovují požadavkům normy [19], [20]. 

Obr. 34) Zakládací výška B, hloubka E a výška D prostoru pro nohy 
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7.1.2 Ergonomie odběru materiálu z přepravky na zvedacím zařízení 

Mobilní zvedací zařízení od firmy Bloksma má pracovní zdvih 0-935 mm nad zakládací deskou 
vozíku. Bylo důležité posoudit, zdali navržený typ aplikace zařízení hodnoty splňuje požadavky 
pro nastavitelnou pracovní výšku. Její hodnota je dle normy ČSN EN ISO 14738 stanovena na 
867-1105 mm. Návrh počítá s použitím tří přepravek, které jsou ve stohu vysoké celkem  
759 mm. Samotná přepravka má výšku 270 mm a deska vozíku se nachází ve výšce 100 mm 
nad úrovní podlahy. Hodnota nastavitelné pracovní výšky zařízení tak nabývá hodnot  
859-1205 mm a splňuje limity dané normou.  Výběrem přepravky o rozměrech 600x400 mm je 
navíc zaručeno splnění požadavku na maximální pracovní hloubku C= 415 mm. 

7.2 Ochranná konstrukce otočného stolu 

Úkolem ochranné konstrukce otočného stolu je zajistit přehled obsluhy o dění ve výrobním 
prostoru buňky a bezpečně oddělit pracovní prostor robotu a obsluhy. Nutné bylo oplechovat  
a zakrýt mezeru vzniklou umístěním zásobníku na desku otočného stolu a navržené řešení spojit 
s částmi okolního ochranného oplocení. K zasazení otočného zásobníku do ochranné 
konstrukce buňky byly použity hliníkové profily Alvaris (1), oplechování a kryty vlastního 
návrhu (2), standartní komponenty ochranného oplocení Axelent o výšce 2300 mm (3)  
a průhledný polykarbonátový panel Troax s rozměry 2050x1200 mm (4). Návrh periferie 
zásobníku byl zpracován s ohledem na normu ČSN EN 13857 definující bezpečné vzdálenosti 
k zamezení dosahu k nebezpečným místům (viz Obr. 36). 

Obr. 35) Hloubka C a šířka A pracovního prostoru 
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Obr. 36) Periferie otočného zásobníku 

7.2.1 Minimální vzdálenost nebezpečného prostoru 

 
Obr. 37) Minimální bezpečná vzdálenost c menší než 200 mm 

K oddělení pracovních prostoru je možné použít pletivové, plechové a plastové oplocení. Typ 
použitého oplocení je závislý zejména na požadované bezpečné vzdálenosti nebezpečného 
prostoru. Minimální bezpečná vzdálenost k nebezpečnému prostoru definovaná normou je při 
použití pletivového oplocení s jedním z rozměrů oka přesahujícím 20 mm stanovena na  
850 mm.  
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Snížena na 200 mm může být v případě, že palec omezuje vzniknutí  
a délka štěrbinového otvoru je menší nebo rovna 65 mm. Velikost oka použitého oplocení je 
50x30 mm, čímž je tato podmínka splněna a minimální bezpečná vzdálenost nebezpečného 
prostoru od pletivového oplocení je tak 200 mm. Minimální vzdálenost koncového efektoru  
a jeho částí od oplocení může být ověřena přímo v software Process Simulate. Jak je patrné 
z obrázku 38, bylo zjištěno, že části koncového efektoru zasahují do prostoru menšího než  
200 mm. Konstrukční návrh sice počítal s minimální vzdáleností 300 mm, nicméně tato 
vzdálenost byla snížena natočením efektoru do požadované polohy pro nabrání zálisku ze 
zásobníku [21].  

Vzhledem k minimální bezpečné vzdálenosti c menší než 200 mm a zaručení přehledu o stavu 
dění v pracovním prostoru buňky byl na stacionární část otočného zásobníku umístěn místo 
pleťového plotu ochranný průhledný panel z polykarbonátu a ostatní periferní panely byly pro 
dodržení bezpečnosti zvoleny plechové. Ochrana obsluhy při práci robotu v bezprostřední 
blízkosti je tak zaručena. 

7.2.2 Výška ochranné konstrukce a dosah přes ochrannou konstrukci 

Dle normy ČSN EN ISO 13857 je při práci robotu v bezprostřední blízkosti obsluhy třeba 
zamezit dosahu do nebezpečného prostoru přes ochrannou konstrukci. K tomu je třeba určit 
minimální bezpečnou vzdálenost k nebezpečnému prostoru c, výšku nebezpečného prostoru a, 
a následně z těchto hodnot vyplývající výšku ochranné konstrukce b. Jednotlivé vzdálenosti lze 
v software Process Simulate sledovat v průběhu celé simulace. Výška nebezpečného prostoru 
prvotního návrhu buňky je a= 2235,71 mm a bezpečná vzdálenost k tomuto prostoru je  
c= 358 mm (viz obrázek 38). Tato vzdálenost je dána vzdáleností ochranné konstrukce od 
robotu. Dle tabulky 2 normy ČSN EN ISO 13857 je nutné jako hodnotu výšky nebezpečného 
prostoru brát nejbližší vyšší hodnotu 2400 mm. Pro tuto výšku je za daných podmínek nutné 
ochranné oplocení s výškou minimálně 2400 mm nebo zvětšení bezpečné vzdálenosti na 
minimálně 400 mm. Standartní výšky oplocení jsou 2200 mm s odsazením od podlahy 100 mm 
a celkovou výškou 2300 mm. Z toho důvodu byla zvětšena vzdálenost pojezdu robotu od 
ochranné konstrukce. Nová hodnota bezpečné vzdálenosti (viz. obrázek 38) vyhovuje použití 
ochranné konstrukce s výškou 2300 mm [21]. 

 
Obr. 38) Původní a optimalizovaná bezpečná vzdálenost c 
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7.3 Průchody 

Kvůli opravám případných poruch a nastavení a údržbě vstřikovacích lisů je nutné zajistit 
přístup obsluhy k těmto zařízením. Z toho důvodu je nutné v pracovním prostoru buňky dodržet 
minimální šířku průchodu. Stejné požadavky budou kladeny i na průchody na vstupu do 
robotické buňky. Minimální šířka průchodu pro vodorovný pohyb vpřed ve vzpřímené poloze 
je normou ČSN EN ISO 547-3+A1 dle následujícího vzorce: ( 95) 	 19           (6.1) 

kde ( 95)= 545 mm, je šířka od loktu k lokti pro 95. percentil populace očekávaných 
uživatelů a y je přídavek k této šířce. Ten se spočte jako součet základního přídavku 50 mm  
a přídavku na oděv 20 mm. Minimální šířka průchodu pro vodorovný pohyb vpřed ve 
vzpřímené poloze je tedy [19]: 545 70 	    

Minimální šířka pro boční pohyb ve vzpřímené poloze, je stanovena analogicky a má  
hodnotu [19]: 342 70 	    

7.4 Ochranná konstrukce robotické buňky  

 

Úkolem ochranné konstrukce buňky (oplocení) je zamezit přístupu obsluhy do pracovního 
prostoru robotu. Ten se uvnitř ohrazeného pracovního prostoru pohybuje velkými rychlostmi 
v automatickém režimu. Při vstupu obsluhy do buňky je robot buď vypnut, nebo pracuje 
v bezpečnostním režimu a pohybuje se sníženými rychlostmi. Návrh oplocení přímo určuje 
periferii pracoviště. Je třeba navrhnout jakým způsobem bude materiál vstupovat a vystupovat 

Obr. 39) Zóny automatizovaného pracoviště bez ochranného oplocení 
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z buňky, kudy se bude pohybovat obsluha a periferní zařízení buňky a tomu přizpůsobit 
minimální průjezdnou a průchozí šířku a celkové rozměry oplocení. 

7.4.1 Fyzické bariéry – oplocení 

Tvar oplocení kopíruje zvolené rozvržení buňky tak, aby byla plocha pracovního prostoru co 
nejmenší. Minimální bezpečná vzdálenost je pro velikost oka 50x30 mm stanovena normou 
ČSN EN ISO 13857   na 200 mm. Tato vzdálenost je ve všech částech linky dodržena. 
Požadavek na bezpečnou vzdálenost k nebezpečnému prostoru se mění v případě výstupu 
hotových výrobků z buňky. Pro otvor 912x120 mm je stanovena minimální bezpečná 
vzdálenost od nebezpečného prostoru na 850 mm. Tato vzdálenost byla při konstrukci linky  
a programování dráhy robotu dodržena. Otvor na výstupu z buňky je po obvodu zakrytován  
a zbaven ostrých hran dle ČSN EN ISO 14120. Pro vstup do buňky byly navrženy dvoje dveře 
s bezpečnostním dveřním systémem MGB-AR od firmy Euchner. Hlavní výhodou je vnitřní 
klika, díky které lze kdykoliv nouzově opustit nebezpečný prostor. Tento systém má také 
zabudovaná programovatelná tlačítka pro ovládání základních funkcí linky včetně tlačítka pro 
nouzové vypnutí [21] . 

7.5 Ochranná konstrukce prostoru na vstupu do buňky 

Při pohybu otočného stolu je nutné zajistit bezpečnou vzdálenost operátora linky od 
nebezpečných pohybujících se částí zařízení. Při návrhu ochranné konstrukce je nutné nejprve 
provést výpočet minimální vzdálenosti k nebezpečnému prostoru. Ta závisí na typu použitého 
ochranného nebo detekčního zařízení. Možné je použít buď fyzickou bariéru ve formě plotu, 
nebo optické závory a skenery. Vzhledem k značnému toku materiálu na vstupu linky, kdy je 
nutné zajistit snadný přísun nového materiálu je volena převážně optická ochrana prostoru. Při 
návrhu periferie na vstupu do linky je potřeba zohlednit následující body: 

• určení bezpečného prostoru pro spouštění linky 
• minimální využití plochy 
• umístění zvedacích vozíků Bloksma 
• manipulovatelnost s vozíky Bloksma a jejich přístup do nebezpečného prostoru 
• umístění napájecí stanice zvedacích vozíků 
• umístění prázdných přepravek 
• zaručení minimální šířky pracovního prostoru a minimální šířky průchodů 

7.5.1 Optická OCHRANA – OPTICKÉ skenery a závory 

Pro zaručení bezpečné vzdálenosti, hlídání vstupu do nebezpečného prostoru a detekci 
předmětů a osob v nebezpečné zóně se využívá fotoelektrických snímačů. Ty lze obecně dělit 
na světelné závory a laserové skenery. Jejich použití se doporučuje tam, kde obsluha často 
vstupuje do bezpečnostní zóny. 

Optická závora skládající se z párů vysílačů a přijímačů funguje na principu vysílání a přijímání 
paprsku infračerveného záření. Jamile je paprsek přerušen vzniknutím cizího předmětu nebo 
částí těla obsluhy, dojde k vyslání signálu do bezpečnostního PLC. Výhodou světelné závory 
je menší doba odezvy. Nevýhodou optické závory je omezený monitorovací prostor.  

Optický skener má integrované otočné zrcadlo, které odklání světelné impulzy emitoru do 
oblouku a vytváří tak rovinu detekce. Pracuje na principu měření doby odrazu neviditelného 
světelného paprsku od monitorovaného objektu a úhlu natočení zrcadla. Porovnáním těchto 
dvou hodnot je skener schopen přesně určit polohu objektů v prostoru. Další výhodou optického 
skeneru je možnost programování bezpečnostních polí.  
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Dle typu a výrobce je možné určit typicky 1-8 varovných a ochranných polí. Při vstupu do 
ochranného pole je signální věží obsluha zvukově a světelně upozorněna, zařízení však dále 
pracuje. Při vstupu do ochranného pole pak doje k nouzovému zastavení zařízení. Pohybem 
zrcadla skener vytváří 2D obraz monitorovaného prostoru. Výhodou je možnost programování 
bezpečnostních zón, nevýhoda je delší doba odezvy [22]. 

Určujícími parametry pro výběr skeneru jsou: dosah ochranného pole, úhel snímání, doba 
odezvy a rozlišení. Dosah ochranného pole je u standartně 3-4 m, úhel snímání 190° nebo 270° 
doba odezvy 60 - 80ms a nastavitelné rozlišení 30,40,50,70 nebo 150 mm. Při rozlišení menším 
než 70 mm je výrobcem udávána možnost nerozpoznání dolní končetiny člověka. Světelné 
paprsky se s rostoucí vzdáleností od skeneru rozestupují, a proto je nutné s větší detekční 
vzdáleností nastavovat jemnější rozlišení [23]. 

7.5.2 Výpočet bezpečné vzdálenosti 

Bezpečnostní zařízení jsou do prostoru výrobní buňky implementována za účelem eliminování 
rizika spojeného s pohybem zařízení dříve, než se obsluha dostane do nebezpečné oblasti. 
Výpočet bezpečné vzdálenosti je stanoven normou ČSN EN ISO 13855, která stanovuje 
umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla [24]. 

Norma definuje tři základní druhy přístupu do nebezpečného prostoru. Jedná se o přístup 
kolmý, kde obsluha vstupuje do prostoru kolmo k rovině detekce, horizontální, kde obsluha 
přistupuje rovnoběžně s rovinou detekce a nakloněný, kde obsluha přistupuje pod jiným úhlem, 
než jak je definováno v předchozích dvou typech.  

Vzhledem k různým typům přístupu do nebezpečné zóny definovaným výše je většinou nutné 
použít kombinaci horizontálních a vertikálních světelných závor nebo kombinaci skeneru  
a jednoho typu závory. Vlastní kombinace závisí na hodnotě požadované bezpečné vzdálenosti 
a na typu nebezpečí. Samotné použití světelných závor není dostačující v případě, kdy je nutné 
detekovat přítomnost osoby či objektu v nebezpečné oblasti a zamezit náhodnému spuštění 
systému jiným operátorem. 

Minimální bezpečná vzdálenost S je definována normou dle vztahu 6.1 a závisí na době 
zpracování příkazu k zastavení T [s], na vzdálenosti vniknutí C [mm], a přístupové rychlosti 
lidského těla K [mm/s] [24]. K ∗ T C                                                                                          (6.1) 

Konstanta K je dána pohybem těla nebo částí těla operátora a je experimentálně určena. 
Nejčastěji se počítá s hodnotami 1600 mm/s nebo 2000 mm/s. Hodnota 1600 mm/s může být 
použita v případě, že je bezpečná vzdálenost S větší než 500 mm [24]. 

Celkový čas T pro nouzové zastavení se spočítá dle vztahu 6.2, kde Tr je čas odezvy 
zabezpečovacího zařízení (clony), Tc je reakční doba řídícího systému a Ts je nejdelší doba 
doběhu zařízení představujícího nebezpečí [24]. 

                                                                                         (6.2) 

Parametr C udává vzdálenost, kterou je obsluha nebo její část schopna urazit skrze 
monitorovanou zónu směrem k nebezpečí a dále upravuje vzdálenost S. Je dán rozlišením 
fotoelektrického ochranného zařízení d a dalšími okolnostmi, jako je umístění senzoru nebo 
směr pohybu. Nabývá hodnot 0 až 1200 mm. Čím je menší, tím menší je hodnota bezpečné 
vzdálenosti, což je žádoucí vzhledem k minimalizování zastavěné plochy výrobní haly. Nesmí 
však nabývat záporných hodnot a tím hodnotu S snižovat. Pro běžný přístup k světelné závoře 
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nebo skeneru s rozlišením menším než 40 mm lze k výpočtu parametru dle normy použít vztah 
6.3 [24]. 8 ∙ (d 14	mm)          (6.3)                    

Pro výpočet bezpečnostní zóny chráněné laserovým skenerem je vztah 6.1 upraven do 
následující podoby: (K ∙ T) (1200 0,4 ∙ H)                      (6.4)                    

Hodnota C=1200 mm je pevně určena a reprezentuje dosah dolní končetiny. Při použití 
laserového skeneru se počítá s vniknutím nohy pracovníka do bezpečnostní zóny. Tuto hodnotu 
je možné snížit v případě, že je rovina snímání rovnoběžná s rovinou podlahy. Závisí pak na 
parametru H což je výška instalace.  

Dle výrobce otočného stolu, který zohlednil moment setrvačnosti a rychlost otáčení 
pohybujících se hmot, je doba doběhu Ts= 200ms a reakční doba řídícího systému Tc=100ms. 
Pro první výpočet byl použit skener Sick s dobou odezvy Tr=80 ms, dosahem 3 m a úhlem 
snímání 270°. Výška instalace je doporučená výrobcem a má hodnotu 200 mm. Hodnota K je 
vzhledem k hodnotě S ≤ 500 mm stanovena na 1600 mm. Minimální bezpečná vzdálenost po 
dosazení uvedených parametrů s využitím vztahu 6.4 je [23]:  K ∙ ( ) (1200 0,4 ∙ H)                    (6.5) 1600 ∙ (0,08 0,1 0,2) (1200 0,4 ∙ 200)                	mm                        

V dalším kroku byly rozpracovány návrhy na rozložení jednotlivých prvků na vstupu do buňky. 
Návrh zobrazený na obrázku 40 zohlednil možnost instalace ochranné konstrukce na hranici 
bezpečné zóny S tak, aby byl minimalizovaný zastavěný prostor. To se ukázalo jako nevhodné 
z důvodu nedodržení šířky průchodů a přítomnosti četných slepých míst (červeně čerchované). 
Řešením by bylo při každém spuštění lisu vyvézt zvedací vozíky pryč z nebezpečné zóny 
z pozice 1 do pozice 2 a případně umístit světelnou závoru na vstup a snížit tak požadovanou 
bezpečnou vzdálenost. To je vzhledem k spouštění cyklu otáčení každých 36 minut nevhodné. 
Pozice s číslem 3 reprezentuje možné umístění prázdných přepravek, pozice 4 bezpečné místo 
pro spouštění a vzdálenost D označuje dosah žlutě označených laserových skenerů, které jsou 
umístěny pod otočným rámem stolu. 

 

Obr. 40) Rozvržení prvků na vstupu do linky
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Po posouzení několika návrhů byly zvoleno finální rozvržení s použitím tří laserových skenerů 
Sick řady 3000 s dosahem 8 m, dobou odezvy 60ms a úhlem snímání 190°. Zvýšeným dosahem 
skeneru a vhodným umístěním se podařilo eliminovat slepá místa. Vozíky s přepravkami tak 
mohou zůstat napevno uvnitř nebezpečné zóny a není nutné s nimi manipulovat. Pole skeneru 
lze naprogramovat tak, aby skener vozík nedetekoval jako předmět, který se v prostoru nemá 
nacházet. Bezpečná vzdálenost se díky lepší odezvě zmenšila dle vztahu 6.6. K ∙ ( ) (1200 0,4 ∙ H)                    (6.6) 1600 ∙ (0,06 0,1 0,2) (1200 0,4 ∙ 200)                	mm                

Z obrázku 41 je patrné pokrytí bezpečnostní zóny. Písmenem S je označen otočný stůl, finální 
pozice zvedacích vozíků Bloksma písmenem V a umístění prázdných přepravek písmenem P. 

 
Obr. 41) Detekční pole skeneru a eliminace slepých míst 

Pozice zvedacích vozíků splňuje ergonomické a bezpečnostní požadavky. Teoreticky určené 
vzdálenosti pohybujícímu se otočnému zásobníku byly ověřeny v software PS Simulate. Pozice 
jednotlivých prvků je nutné vyznačit barevnými páskami. Černá páska značí umístění hotových 
či použitých součástí a označuje prostor pro umístění použitých přepravek. Zelená barva 
označuje materiál na vstupu do buňky a modrá barva značí prostor vyhrazený pro dobíjení 
zvedacích vozíků. Konečný návrh ochranné konstrukce byl doplněn o ovládací panel umístěný 
v bezpečné zóně, stop tlačítka umístěná na každém místě na hranici bezpečného a 
nebezpečného prostoru a celkem 3 signální věže schopné pracovníka zvukově a světelně 
varovat při vstupu do žluté varovné zóny. Hranice bezpečnostní zóny byla pro přehlednost 
označena páskou (viz Obr. 42) 
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Obr. 42) Finální návrh bezpečnostní zóny na vstupu do linky 
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8 SIMULAČNÍ MODEL 

Simulace slouží jako nástroj kontroly v iteračním procesu návrhu jednotlivých komponent 
výrobní buňky. V praxi je simulant v úzkém kontaktu s konstruktérem a kontinuálně probíhá 
cyklus konstrukční návrh – ověření v simulačním prostředí – úprava konstrukčního návrhu. 
Cílem práce bylo jak vytvoření konstrukčních návrhů, tak následné vytvoření fungující 
simulace výrobního procesu. Proto byl při práci zvolen stejný iterační postup a navrhnuté 
parametry byly ověřovány ve virtuálním prostředí. Jedná se zejména o ověření správnosti 
rozmístění jednotlivých komponent, ověření předepsaných rozměrů a vzdáleností, kontrolu 
kolize robotu s částmi buňky, úpravy pohybů a úpravy jednotlivých bodů trajektorie robotu. 

Software PLM Process Simulate umožňuje nasimulovat kinematiku všech pohyblivých částí 
buňky, pohyb robotu a jeho nástroje, pohyb materiálu a v neposlední řadě pohyb, ergonomii  
a zátěž obsluhy. Práce se zaměřila zejména na pohyby robotu a jeho nástroje. Na počátku 
simulace je nutné získat či vymodelovat 3D modely komponent buňky v reálném měřítku  
a získat vstupní časy jednotlivých operaci. Ty jsou pro názornost znovu uvedeny v tabulce 16 

Tab 16) Vstupní časy jednotlivých operací 

operace čas[s] 

čas lisování 300 

čas odsunutí vstřikovací jednotky 7,5 

čas přisunutí vstřikovací jednotky 7,5 

čas otevření a sevření chapadla 0,1 

otočení stolu o 180° 3,02 

8.1 Nastavení parametrů simulace 

Před samotným vložením modelů do prostředí Process Simulate je nutné vytvoření adresářů 
s modely v aktivní složce projektu. Při ukládání modelů do adresáře je vhodné mít zálohované 
jejich kopie. Program při editování modelu v simulaci mění model ve složce adresáře a některé 
změny jsou nevratné. Jedním z prvních kroků při vytváření simulace je nastavení jednotlivých 
bodů simulace- tzv. frames. Jedná se o body, do kterých později bude najíždět robot, nebo o 
body, které budou sloužit k ustavování součástí. Pro pozdější spuštění v reálném prostředí 
s RCS modulem (Realistic Controller Simulation) je zásadní shoda os souřadnicového systému 
nástroje robotu a manipulovaných objektů viz kapitola 3 souřadnicové systémy robotu. Pro 
ustavování součástí v simulačním prostředí je výhodné, aby souřadnicový systém vkládané 
součásti korespondoval se souřadnicovým systémem World prostředí simulace. Na nastavení 
správného souřadného systému je tedy nutné myslet již při exportování součásti z 3D modeláře. 

8.1.1 Vytvoření kinematiky 

Pomocí příkazů kinematic a pose editor byla definována kinematika a určeny krajní polohy 
všech pohybujících se částí. Koncový efektor při obsluze lisu manipuluje palcovými efektory 
naráz celkem s 24 součástmi. Nastavení kinematiky všech 72 palců tříbodového chapadla 
DHDS bylo díky symetrii efektoru možné zjednodušit. Využito bylo závislé kinematiky a toho, 
že se vždy 12 palců jedné strany efektoru nachází ve stejné ose. Později byly nadefinovány 
parametry pohybu formy lisu, otočného stolu dle taktu, který určil výrobce a krajní polohy 
lineární jednotky. Pro definování přejezdů mezi jednotlivými lokacemi je vhodné použít 
příkazu smooth external values. Definování kinematiky palců koncového efektoru je možné 
vidět na obrázku 43. 
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Obr. 43) Kinematika palců koncového efektoru 

8.1.2 Určení dílčích lokací 
Pro návrhy rozvržení buňky popsaných v kapitole 5 jsou v první fázi vytvořeny dílčí lokace 
lisů, součástí určených k manipulaci a robotu na pojezdu. Pomocí příkazů  
Smart place a Reach test je určeno vhodné rozvržení komponent buňky tak, aby plánované 
lokace byly zaručeně v dosahu robotu a manipulační časy byly co nejmenší. Iterační postup 
zkoušení jednotlivých rozvržení a simulace základních časů vede k finálnímu vhodnému 
rozvržení komponent výrobní buňky. 

8.2 Vytvoření Modelu pro časovou simulaci  

Výsledný simulační model zahrnuje operace popsané v kapitole 4. Robot se při spuštění 
simulace nachází v domácí pozici home, která je na konci pojezdu na výstupu z výrobní buňky. 
Nasimulováno je založení všech 4 lisů pro určení dílčích časů zakládání a jeden pracovní cyklus 
linky, při kterém dojde k vyložení a opětovnému založení všech čtyř lisů. Vzhledem 
k dlouhému pracovnímu cyklu lisu, který trvá 315 sekund robot po založení všech strojů čeká 
na výměnu připraven u prvního lisu. Výsledek simulace přinese časy dílčích operací, díky 
kterým bude možné stanovit skluz spuštění lisů tak, aby linka pracovala v rovnoměrném chodu. 
Robot pak bude u každého lisu čekat různou dobu v závislosti na dráze, kterou je třeba k lisu 
dojet a na době trvání operace vyložení a založení jednotlivých lisů. Časový rozestup odkládání 
hotových výrobků na výstupní pásový dopravník pak ale bude stejný. Linka pracuje 
v rovnoměrném taktu. 

Model simulace byl spuštěn s RCS modulem a následně byl upravován do finální podoby. 
Upravována byla přesnost najíždění do jednotlivých bodů ve sloupci zone. Při přejezdu mezi 
hlavními polohami byla volena větší aproximace C_DIS 100 mm, před najížděním na přesnou 
polohu byla volena snížená hodnota aproximace C_DIS 10 mm. Přesné pohyby zakládání  
a vykládání dílů byly nasimulovány lineárním pohybem LIN bez aproximace se sníženou 
rychlostí 0,2m/s.  Ve sloupci Ext1 byla nastavena hodnota posuvu lineární osy robotu. Na 
obrázku 44 je možné vidět použití funkce smooth external values.  
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Obr. 44) Nastavení simulačního modelu 

8.3 Výsledky simulace 

Výsledné časy byly sepsány do tabulky 17. Výměna prvního lisu v1.1 je doba potřebná pro 
odebrání hotového výrobku, založení prvního zálisku a založení druhého zálisku. Následné 
operace o1.1 zahrnují dobu potřebnou pro odvezení výrobku na pásový dopravník, odložení 
hotového výrobku na dopravník, dobu cesty robotu od dopravníku k zásobníku, nabrání nových 
dílů a dobu cesty k druhému lisu až do polohy, kde je robot připraven na druhou výměnu v2.1. 
Následující úkony se opakují, mění se pouze indexy. 

Tab 17) Srovnání časů s a bez RCS modulu 
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V případě, že prodleva mezi spuštěním lisů bude určena pouze časem založení, nebude robot 
schopen v následujícím cyklu lisy obsloužit. Minimální potřebná prodleva je dána dobou 
operací, které musí vždy mezi dvěma výměnami lisů proběhnout. Jak je patrné z obrázku 45 
minimální prodleva mezi spuštěním 1. a 2. lisu doba operací o1.1. V tomto případě proběhnou 
sice všechny operace robotu bez prodlevy za sebou, nicméně vzhledem k dlouhému 
pracovnímu cyklu lisu bude nakonec robot na další operaci v1.2 čekat. Tato doba je určena 
v tabulce 17 jako celková prodleva x. Ta je dána prací lisu a je nevyhnutelná.  

 
Obr. 45) Celková prodleva x 

8.4 Takt a nastavení chodu linky 

V případě, že by operace robotu trvaly déle, na taktu linky se nic nezmění, pouze se limitně 
bude snižovat celková prodleva x, jak je patrné z obrázku 46. Problém nastane v případě, že 
součet doby potřebné na provedení všech operací o1.1-o4.1 bude větší než součet doby práce 
lisu a doby potřebné pro výměnu. Robot v tom případě bude dále pokračovat v provádění 
operací, nastane však případ, že bude zaneprázdněn obsluhováním jiného lisu a nestihne se včas 
vrátit na začátek cyklu k první výměně. Situace je graficky znázorněna na obrázku 47. 
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Obr. 46) Zkracující se celková prodleva 

 
Obr. 47) Robot není schopen obsloužit výměnu v1.2 

Celkový čas cyklu je tedy dán pouze součtem doby potřebné pro výměnu součástí v lisu a času 
lisování. V čase lisování uvedeném v tabulce 18 je již započtena doba vyhození a založení 
formy do lisu. Simulace linky potvrdila, že nenastane případ popsaný na obrázku 48, tedy že 
robot stihne provést všechny operace cyklu během jednoho pracovního cyklu lisu.  

Tak linky je doba, během které dojde k naložení a vyložení všech 4 strojů. Každý z lisů během 
této doby vyprodukuje jednu dávku výrobků. Robot na začátku a na konci cyklu stojí na stejném 
místě a během průběhu jednoho cyklu proběhnout všechny operace programu robotu. Popsaná 
smyčka se opakuje. Rozdílný je pouze nultý cyklus nabíhání linky. Ten je však možné přes 
dlouhý časový horizont zanedbat. Čas cyklu linky, tedy takt je pak stanoven na 6,67s na díl. 
Lisy je vhodné spustit s časovou prodlevou x1-x4 popsanou v tabulce 19.  
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Grafická podoba cyklu má pak podobu zobrazenou na obrázku 48 Linka pravidelně každých 
80,02 sekundy vyprodukuje 12 výrobků což odpovídá již zmíněnému taktu 6,67s / díl. 

Tab 18) Stanovení hodnot pro rovnoměrnou produkci linky 

ROVNOMĚRNÁ PRODUKCE

položka čas [s] čas [s]

průměrná doba výměny 5,085 
čas lisovaní 315 
čas cyklu 320,085 
čas operací 100,66 
čas čekání na lis (celk. prodleva) 214,34 
jeden úsek 80,02125 
prodleva x1/ čas operací 56,93125 23,09
prodleva x2/ čas operací 51,84125 28,18
prodleva x3/ čas operací 55,23125 24,79
prodleva x4/ čas operací 55,42125 24,6

Tab 19) Určení času cyklu linky 

čas cyklu 320,085 [s]
počet vyrobených kusů za cyklus 48
takt linky 320,085 / 48 = 6,67 [s/díl]

 

 
Obr. 48) Rovnoměrný takt linky 
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Obr. 49) Finální rozvržení linky 
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9 TECHNICKO EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Automatizace obsluhy vstřikolisů umožňuje eliminaci monotónní práce ve ztížených 
podmínkách, zvýšení přesnosti založení dílů a zvýšení bezpečnosti obsluhy a produktivity 
výrobní buňky. Pracovní podmínky jsou ztížené zejména zhoršenou ergonomií tepelného 
prostředí pracoviště operátora vstřikolisu. Hlavním rozhodujícím faktorem při pořizování 
robotické buňky je cena a takt linky. Takt linky byl určen v software Process Simulate  
a odpovídá požadavkům. V následující kapitole bude vypracován odhad ceny navrhnuté linky 
a návratnost investice. Doba návratnosti by se v ideálním případě měla pohybovat v časovém 
horizontu do 3 let. 

9.1 Stávající náklady na provoz pracoviště 

Při odhadu stávajících nákladů na provoz ručně obsluhovaného pracoviště je kromě nákladů 
zaměstnavatele na vyplácení mezd zaměstnancům nutné zohlednit další faktory. Další náklady 
vznikají zaměstnavateli například při školení obsluhy, při vyplácení podpory zaměstnanci 
v případě nemoci a nutností hledat náhradu za pracovníka v době jeho placené dovolené. 
Stávající pracoviště obsluhují v jednosměnném provozu 4 lidé. Třísměnný provoz počítá tedy 
s 12 pracovníky. Ti mají během roku dohromady ze zákona nárok na celkem 48 týdnů dovolené. 
To v sumě spolu se započítáním pracovní neschopnosti pracovníků představuje v odhadu 
připočtení 100 % ročních nákladů na dalšího pracovníka. Odhad zohledňuje dále 10 % ročních 
nákladů na pravidelná školení a zaučení obsluhy. 

Tab 20) Současné celkové náklady na provoz pracoviště 

 

9.2 Náklady na robotické pracoviště 

Celkovou cenu robotického pracoviště tvoří nakupované díly, vyráběné díly, práce a zisk. Ceny 
za nakupované díly byly většinou určeny výrobcem, ceny vyráběných dílů a práce byly 
odhadnuty. Cena inženýrské práce se pohybuje v rozmezí 800-1200 kč/hod.  
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Částka potřebná pro nákup polotovarů a jednotlivých zařízení buňky činní zhruba 5 milionů 
korun. K této ceně je připočtená odhadovaná cena montáže a zprovoznění, cena dodávky  
a montáže elektro, cena práce konstruktérů, cena simulace a off-line programování (OLP)  
a cena programování PLC a práce robotika v místě instalace.  

Časová dotace na montáž a zprovoznění byla odhadnuta na 160 hodin při nasazení 2 pracovníků 
po dobu 14 dní. Stejná časová náročnost a nasazení jsou odhadovány pro elektro-montáž, 
poloviční hodnoty pak pro simulaci a programování na místě. Práce konstruktérů si zřejmě 
vyžádá celkem 6 týdnů času při nasazení 2 konstruktérů. Celkem je tedy doba práce odhadnuta 
na zhruba 960 hodin. K celkové ceně je ještě připočítán běžný zisk 15 %. 

Tab 21) Celkové náklady na robotické pracoviště 
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9.3 Zhodnocení a návratnost investice 

Návratnost se spočítá jako podíl celkových nákladů na zprovoznění robotického pracoviště  
a stávajících ročních nákladů. Návratnost 1,5 roku je spolu se splněním požadavku na takt linky 
hlavní motivací pro pořízení navrhovaného řešení. Obecně se návratnost do 3 let považuje za 
dobrou.  



 

76 
 

Tab 22) Návratnost investice 
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10 ZÁVĚR 

V úvodu práce je určeno vhodné rozvržení komponent buňky. Následně je zpracován 
konstrukční návrh otočného zásobníku pro vstup dílů do linky. V této kapitole bylo třeba vyřešit 
konstrukci nosného rámu otočného stolu, výběr vhodných pohonů zásobníku a stolu a splnit 
kapacitní požadavky zásobníku s ohledem na materiálový tok na vstupu do linky. Součástí 
práce je dále konstrukční návrh koncového efektoru pro manipulaci se dvěma typy zálisků  
a výrobkem. V rámci optimalizace časů bylo výhodné efektor navrhnout tak, že je robot 
schopen vykládat i zakládat jednotlivé díly bez nutnosti výměny efektoru. 

V další kapitole byl určen a ověřen vhodný typ robotu, typ pojezdu robotu a byla vybrána 
doplňková zařízení linky. Následně byla provedena analýza a posouzení rizik a byl vypracován 
návrh ke snížení rizika úrazu stlačením obsluhy částmi stroje. Samostatná kapitola bezpečnost 
a ochrana obsluhy detailně popisuje splnění požadavků bezpečnostních a ergonomických 
norem. Otázkami bezpečnosti a ergonomie však bylo třeba zabývat se již při konstrukčním 
návrhu jednotlivých komponent. Vzdálenosti a dosahy byly ověřeny v prostředí  
Process Simulate a následně byla provedena úprava konstrukce.  

Po provedení simulace byl popsán a vyhodnocen simulační model a předložen návrh na 
nastavení rovnoměrného chodu linky. Na závěr je zpracováno technicko ekonomické 
zhodnocení návrhu robotického pracoviště a jeho porovnání se stávajícím řešením. Hlavním 
výsledkem práce je získaný takt a odladění simulace v software Process Simulate. Požadovaný 
takt byl 9 s / díl. Tento požadavek se podařilo splnit. Získaný takt navrhnuté linky je 6,67s / díl. 
To je spolu s dobou návratnosti investice 1,45 let určené v kapitole 9 motivací pro přijetí 
navrhovaného řešení.   
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