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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá automatizáciou pracoviska pre manipulačné operácie. 

Úlohou robotov na danom pracovisku je vyberanie chladičov z debničky, vkladanie do 

zariadení na kontrolu rozmerov a tesnosti a následné uloženie na výstupný dopravník. 

V práci sú spracované možnosti rozmiestnenia pracovnej bunky, výber a návrh 

komponentov a zabezpečenie bunky. V závere práce je spracované technicko-ekonomické 

zhodnotenie návrhu bunky. Výstupom práce je vytvorenie simulačného modelu pomocou 

softwaru Siemens Process Simulate, na základe ktorého bol zistený výsledný takt 

robotickej bunky.  

ABSTRACT 

This Master`s thesis deals automation of the workplace for manipulation operations. 

Robot’s role is take cooler from case, insert them into the dimensional and tightness 

device and then robot must place cooler on the output conveyor in robotic cell. The thesis 

describe deployment working cell, the selection and design process of each device and the 

robotic cell is designed with the safety standards. On the end in this thesis is a technical-

economics evaluation. The simulation model in Process Simulate is a aim of this thesis, 

because we know working cycle time from this model. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Manipulačné operácie s chladičmi, automatizované pracovisko, návrh layoutu bunky, 

simulačný model bunky, automatická výmena koncového efektoru.  

KEYWORDS 

Manipulation operations with cooler, automated workplace, design of the layout cell, 

simulation model of a robotic cell, end effector is a automatic change.  
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1 ÚVOD 

Priemyselný svet v súčasnej dobe veľmi rýchlo napreduje, vyvíja sa. Snahou ľudí je 

znížiť výrobné časy, zvýšiť kvalitu a produktivitu výroby, zefektívniť prácu a eliminovať 

chyby spôsobené prácou človeka. Jednou z možností je aj náhrada ťažkej a monotónnej 

manuálnej práce človeka za roboty. 

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť robotické pracovisko pre manipulačné 

operácie, kde v súčasnosti pracujú ľudia. Vstupným prvok v robotickej bunke sú 

debničky, v ktorých sú uložené neskontrolované chladiče. Tieto chladiče musia byť 

vložené do zariadení na kontrolu rozmerov a tesnosti. Po kontrole budú chladiče 

prepravené pomocou výstupného dopravníka von z pracovnej bunky. Základnou 

podmienkou zhotovenia robotického pracoviska je dodržanie výrobného taktu 12 s/ks, čo 

dosiahneme pomocou testovania alternatívnych riešení v Process Simulate.  

V prvotnej fáze návrhu je dôležité vytvoriť niekoľko konceptov layotu bunky a na 

základe vhodných kritérií vybrať z nich ten najvhodnejší. Vhodné kritéria by mali byť 

výstižné a potrebné pre dané pracovisko a musia spĺňať požiadavky na bezpečnosť, 

technológiu, rýchlosť a presnosť. V ďalšom kroku bude vytvorená konštrukcia koncových 

efektorov, odkladacieho hniezda a stojanu pre výmenu koncových efektorov. Prvky ako 

sú roboty, snímače, kamery a dopravníky budú vybrané od konkrétnych dodávateľov. 

Všetky 3D modely budú rozmiestnené na základe návrhového layoutu a umiestnené do 

simulačného programu Process Simulate. Pomocou tohto programu sa vytvorí simulačný 

model.   

V danom softwari sa robotom vytvoria presné trajektórie pohybu a nastaví sa 

rýchlosť a typ daného pohybu, ktorý musí robot vykonávať. Po vytvorení všetkých 

potrebných trajektórií sa overí dostupnosť robotov a odstránia sa možné kolízie. Ďalšou 

výhodou simulácie je zistenie pracovného taktu, na základe ktorého je možné ešte pred 

skutočnou realizáciou pracoviska zistiť výrobnosť a zisk z danej robotickej bunky. 

Pomocou vytvorenej simulácie je možné vygenerovať program pre konkrétny typ robota 

a využiť ho pri on-line programovaní pracoviska. Simulácia je vhodná aj z hľadiska 

optimalizovania ergonómie robotickej bunky.  

Zaradením robotov do výrobného prostredia vzniká nebezpečný pracovný priestor 

pre ľudí pracujúcich v ich blízkosti. Preto je veľmi dôležitým aspektom spracovanie 

možných nebezpečenstiev pre človeka a následné zabezpečenie ochrannými 

bezpečnostnými prvkami.  

V závere práce bude spracované technicko-ekonomické zhodnotenie, kde sú 

spočítané celkové náklady pri súčasnej manuálnej výrobe a celkové náklady potrebné na 

tvorbu pracoviska s robotmi. Na základe týchto údajov je spočítaná návratnosť investície 

vytvorenia robotizovaného pracoviska.  
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2 ZADANÁ PROBLEMATIKA 

Cieľom diplomovej práce je vytvoriť návrh koncepcie pre automatizované pracovisko 

podľa daného typu aplikácie. V súčasnosti je na danom pracovisku využitá iba manuálna 

ľudská práca.  

Sú zadané dva typy chladičov A a B, ktoré sú uložené v dvoch debničkách s 

rozmermi 1220 x 800 x 800 mm (D x Š x V). Chladič A s hmotnosťou 0,79 kg má 

rozmery bez základu 110 x 70,6 x 65 mm (D x Š x V) a chladič B s hmotnosťou 0,65 kg 

má rozmery bez základu 112 x 70,6 x 66,5 mm. Oba chladiče sú znázornené na prvom 

obrázku. V každej debničke je 10 vrstiev po 25 chladičov a vrstvy sú od seba oddelené 

kartónom. Chladiče musia byť vybrané z debničiek a vložené do zariadenia na kontrolu 

rozmerov a tesnosti. V zariadení na kontrolu rozmerov musí byť chladič 10 sekúnd 

a v zariadení na kontrolu tesnosti musí byť 30 sekúnd.  
 

 

Obr. 1) Vľavo je zobrazený chladič A a vpravo chladič B. 

 

Obr. 2) Vľavo je zariadenie na kontrolu rozmerov a vpravo zariadenie na kontrolu 

tesnosti. 
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Keďže v súčasnej dobre priemyselný svet rýchlo napreduje a vyvíja sa, ide veľmi 

rýchlo do popredia automatizácia celej výroby. Výhodou automatizácie je zvýšenie 

produkcie, zníženie prevádzkových nákladov, zlepšenie kvality produktov a mnoho 

ďalšieho. U tohto pracoviska je pracovný takt s manuálnou ľudskou prácou 14 s. Ako 

požiadavka pri automatizovanom pracovisku je požadovaný takt 12 s. 
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3 AUTOMATIZÁCIA A DIGITALIZÁCIA 

Automatizácia je najvyšší vývojový stupeň techniky. Je to vlastne proces konštrukcie 

a vývoja samočinne pracujúcich systémov, oslobodzujúcich človeka od fyzicky a duševne 

náročnej činnosti. V automatizácii prebiehajú pracovné procesy na základe vopred 

daného a pevne stanoveného programu. [1,2] 

Jej cieľom je úplné alebo aspoň čiastočné vylúčenie manuálnej práce ľudí vo 

výrobe, ktorú chceme automatizovať. Hlavné dôvody automatizácie môžeme rozdeliť do 

troch väčších skupín: [1] 

• Vynútená automatizácia 

o vo výrobe môže byť ohrozené zdravie človeka alebo jeho život, napríklad 

práca s rádioaktívnym materiálom, 

o chyby spôsobené pri práci človeka môžu ohroziť ďalších ľudí, napríklad 

automatická navigácia lietadiel pri pristávaní lietadiel, 

o človek nedokáže vykonávať prácu z hľadiska veľkej presnosti 

a dostatočnej rýchlosti, napríklad riadenie chemických reaktorov, 

o v pracovných priestoroch nie je možná prítomnosť človeka, napríklad 

vesmírne sondy, 

o v pracoviskách, kde je požadované nereálne množstvo vykonanej práce, 

napríklad automatické telefónne ústredne, 

• Automatizácia z ekonomických dôvodov 

o  nižšie režijné alebo priame náklady na výrobu, 

o  zvýšenie produktivity a objemu práce, 

o  skrátenie priebežných časov pri výrobe a vývoji, 

o  pružnejšia reakcia na zmenu vo výrobe, 

o  získanie konkurenčnej výhody oproti iným firmám, 

o  umožňuje nadštandardnú  kvalitu výroby, 

• Iné dôvody 

o  lepšia dokumentácia technických, konštrukčných a finančných schopností, 

o  zvyšuje pohodlie človeka, 

o  jednoduchšie získavanie informácií pre človeka, 

o  chráni životné prostredie, napríklad automatické riadenie optimálneho 

spaľovania v motoroch. 

V strojárskej výrobe musí automatizácia predchádzať niekoľkým otázkam, ako 

napríklad zvládnutie poznatkov z výrobných prostriedkov, strojárskych technológií, 

organizácie výroby a taktiež regulačnej, počítačovej a automatizačnej techniky. Pred 

zavedením automatizácie do výroby je potrebné splniť niekoľko predpokladov: [1,2] 

• vysoká úroveň mechanizácie,  

• dokonalé poznanie výrobného procesu,  

• meracia technika vhodná pre automatizovanú prevádzku, 

• dostupnosť automatizovaných prostriedkov.  

Významným znakom automatizácie je aj snaha ľudskej spoločnosti o dosiahnutie 

vedecko-technického pokroku. Avšak tým ovplyvňuje aj iné oblasti spoločenského 
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života. Automatizácia sa zaraďuje do najvyššej kategórie v zdokonaľovaní výrobných 

procesov a pomocou nich vytvára spoločnosť hmotné statky, ktoré sú potrebné pre svoju 

existenciu. Kategórie zdokonaľovania výrobných procesov: [3] 

• 1. úroveň, inštrumentácia – pracovný proces je vybavený ručnými nástroji, 

• 2. úroveň, mechanizácia – stroje nahradzujú fyzickú ľudskú prácu, 

• 3. úroveň, automatizácia – činnosť stroja nahradzuje duševnú a riadiacu prácu 

človeka. 

Súčasťou prechodu zo strojového a ručného spôsobu výroby k automatizovanému 

spôsobu je aj zmena charakteru ľudskej práce, čo priamo ovplyvňuje aj oblasti v ľudskej 

spoločnosti. Medzi významné zmeny patrí vznik a zánik niektorých pracovných pozícií 

alebo charakter a spôsob práce v jednotlivých oboroch a profesiách. [3] 

3.1 Automatizácia manipulačných operácií s objektami 

Teleso s definovanými geometrickými vlastnosťami je objektom manipulácie. 

V priemyselnej výrobe ide o rôzne typy súčiastok, meracích prostriedkov alebo nástrojov. 

Pod pojmom manipulácia s predmetmi si môžeme predstaviť všetky úlohy, pri ktorých sa 

mení poloha objektu v priestore. Polohu objektu v priestore určíme pomocou jeho pozície 

a orientácie. Pomocou súradníc ťažiska (x, y, z) vztiahnutých k základnému 

súradnicovému systému sa určí presná pozícia telesa. Jeho orientáciu je možné určiť na 

základe uhlových súradníc os (φx, φy, φz) pomocného súradnicového systému spojeného 

s objektom, vzhľadom k základnému súradnicovému systému. Manipulácia telesa je 

akákoľvek činnosť, pri ktorej dochádza k zmene stavu telesa v priestore A ≠ 0. Môžeme 

ju chápať aj ako aktivitu v konkrétnom časovom intervale, v ktorom sa mení stav telesa 

v priestore. [4] 

3.2 Digitálna továreň 

Pojem digitálna továreň môžeme chápať ako virtuálne zobrazenie reálnej doby, ktorá 

predstavuje reálne výrobné procesy vo virtuálnom prostredí. Jej cieľom je pomocou 

systémového plánovania, projektovania, presných simulácií a modelovania obmedziť 

počet chýb, ktoré sa prejavujú až pri reálnej výrobe. Vzájomné vzťahy digitálnej továrne 

sú zobrazené na obrázku 3., kde: [5,6] 

• PLM popisuje životný cyklus výrobku od počiatočného návrhu cez konštrukciu, 

výrobu a servis až po jej následnú likvidáciu,  

• PDM dátovo prepája jednotlivé konštrukčné, technologické a výrobné tímy, 

• CAD/CAM obsahuje detailný návrh výrobku a rieši otázku „Čo sa bude 

vyrábať?“  

• MPM je návrh spôsobu výroby a rieši otázku „Ako budeme vyrábať?“ 

• ERP je riadenie samotnej výroby a rieši otázku „Kedy a kto to bude vyrábať?“  
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Obr. 3) Vzťahy medzi CAD, MPM a ERP v digitálnej továrni. [7] 

On-line programovanie je založené na priamom navádzaní robota operátorom cez 

dané manipulačné body. Pomocou programovacieho panela dokážeme ručne riadiť robota 

do jednotlivých bodov a následne ich zapísať do pamäte riadiaceho systému. 

V nasledujúcom kroku sa uskutočňuje programovanie logickej časti periférnych zariadení 

a riadenie chápadla, ktorých súčasťou je aj zadanie rýchlosti pohybov robota. Jednou 

z výhod on-line programovania je práca v reálnom prostredí alebo možnosť súčasne 

vykonávať programovanie s testom funkčnosti. [8] 

 

Obr. 4) Postup on-line programovania robotov. [8] 

Off-line programovanie sa uskutočňuje s dostatočným predstihom v počítačovom 

modeli reálnej automatizovanej bunky a jej okolia. 3D modely je možné importovať 

pomocou rôznych CAD programov. Jednou z nevýhod je nutnosť väčšej investície na 

začiatku tvorby robotického pracoviska. Avšak veľkou výhodou je zistenie možných 

kolízií a dosahu robota ešte pred jeho reálnym zavedením do výroby. [8] 
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Obr. 5) Postup off-line programovania robotov. [8] 

3.2.1 Výhody digitálnej továrne 

Digitálna továreň svojimi možnosťami a metódami významne skracuje čas, zlepšuje 

kvalitu, flexibilitu a napomáha aj v ekonomickej oblasti podniku, a to tak, že: [5,7] 

• znižuje sa počet rutinných prác, 

• spresňuje a zrýchľuje sa komunikácia medzi výrobou a vývojom, 

• simulácia dovoľuje návrh otestovať ešte pre uvedením do prevádzky, 

• zvyšuje sa miera prepracovanosti výrobku, 

• svojou optimalizáciou v plánovaní a projektovaní znižuje investičné náklady, 

• znižuje sa chybnosť a počet zmätkov, 

• investičné náklady sa znižujú pomocou optimalizácie v plánovaní a projektovaní, 

• vďaka prehľadnosti v záznamoch sa odstraňujú duplicity v priebehu prípravných 

etáp, 

• chyby sa odstraňujú priebežne vo fázach, kedy sú náklady ešte nízke. 

Na obrázku 6. je prehľadne popísaný rozdiel medzi online a off-line prípravou 

v sériovej výrobe. V off-line príprave výroby sú náklady spočiatku oveľa vyššie ako u on-

line, ale z pohľadu celkových nákladov a času je zrejmé, že off-line príprava sériovej 

výroby je oveľa výhodnejšia. [7] 
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Obr. 6) Porovnanie on-line a off-line prípravy sériovej výroby z hľadiska nákladov. [7] 

3.2.2 Programy pre tvorbu simulácií 

V súčasnej dobe je niekoľko systémov, ktoré sú označované pod pojmom digitálna 

továreň. Medzi najznámejšie patria RobotStudio, Delmia V5 Robotics a Tecnomatix 

Proces Simulate.  

RobotStudio je založený na virtuálnom riadiacom systéme od spoločnosti ABB. 

Predstavuje presnú kópiu skutočného softwaru, ktorý riadi roboty vo výrobe. Umožňuje 

tým realistické simulácie pomocou skutočných robotických programov a konfiguračných 

súborov, ktoré sú identické s programami využívanými vo výrobe. Importovanie dát je 

možné pomocou CAD formátov ako napríklad STEP, IGES, VDAFS, ACIS, CATIA 

alebo VRML. Obsahuje niekoľko funkcií uľahčujúcich vytvorenie simulácie. Pomocou 

funkcie AutoPath je automaticky možné generovať body pre zaoblenú dráhu len za 

niekoľko minút. Ak sa náhodou dostane robot do singulárnej polohy, tak je možné sa 

tomuto nežiadúcemu javu vyhnúť pomocou funkcie PathOptimization.  Funkcia VSTA je 

schopná tvoriť makrá v jazyku C# alebo Visual Basic. [9] 

Delmia V5 Robotics umožňuje kompletný návrh, simuláciu a programovanie 

robotických pracovísk. V5 architektúra je rovnaká ako u CATII alebo ENOVII. 

Prednosťou softwaru je možnosť využiť knihovňu výrobných zariadení s viac ako 700 

presnými modelmi robotov. Delmia sa skladá z niekoľkých, vzájomne kompatibilných a 

charakteristických podmodulov. Jedným z nich je Device Task Definition poskytujúci 

všetky potrebné 3D nástroje modelovania robotického pracoviska. Uskutočnenie pohybu 

robota, jeho programovanie a konštrukčné a výrobné dáta sa nachádzajú v jednotnom 3D 

prostredí. Špeciálny modul, ARC Welding, sa zaoberá problematikou oblúkového 

zvárania. Pomocou Realistic Robot Simulation je možné integrovanie vlastného softwaru 

riadiacich jednotiek robotov. [6] 

Tecnomatix obsahuje kompletné portfólio na riešenie digitálnych tovární a medzi  

jeho hlavnú inováciu patrí prepojenie všetkých výrobných oblastí a inžinierstva. Je 
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postavený na základoch otvorenej správy cyklu výrobku pod názvom Teamcenter 

manufacturing platform a dodáva univerzálnu sadu nástrojov digitálnej továrne. 

Produktové portfólio Tecnomatixu je zložené zo samostatných softwarových produktov, 

ktoré je možné použiť aj samostatne. Napríklad: [6]  

• Tecnomatix Plant Simulation sa využíva hlavne ako nástroj pre dynamickú 

simuláciu diskrétnych udalostí a umožňuje tým vytvárať digitálny model 

logistických a výrobných systémov a súčasne skúma charakteristiky systému 

a optimalizuje ich výkonnosť,  

• Tecnomatix Process Designer sa zaoberá vyhodnocovaním alternatívnych 

návrhov buniek, ich rôznymi variantami vývoja a odhaduje náklady a dĺžky ich 

cyklov. Všetko to uskutočňuje v skorých fázach plánovania koncepcie, 

• Tecnomatix RobotExpert je schopný off-line programovať priemyselné roboty bez 

potreby prerušenia výroby. Využíva Realistic Robot Simulation na dosiahnutie 

maximálnej presnosti simulácie.  

 

Obr. 7) Pracovné prostredie programov Robotstudio a Delmia V5. [6,9] 
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Ďalšou z možností je aj Tecnomatix Process Simulate, v ktorom je spracovaná aj 

diplomová práca. Tento software je vybraný na základe zadania práce.  

3.3 Tecnoamtix Process Simulate  

Process Simulate priamo nadväzuje na aplikáciu Process Designer. Dokáže overiť 

navrhnutý layout výrobnej linky a pomocou dynamickej simulácie overuje naplánované 

časy jednotlivých operácií. Ďalej obsahuje nástroje, ktoré sú určené pre prácu s riadiacou 

jednotkou robota, plánovanie zváracích, lakovacích a manipulačných operácií, nastavenie 

kinematiky komponent, a detekciu kolízií. Jednotlivé operácie je možné riadiť 

prostredníctvom off-line programovania, PLC alebo vlastnými logickými modulmi. 

Pomocou softwaru je možné vytvoriť simuláciu celej výrobnej linky aj s prácou človeka, 

urobiť kontrolu ergonómie, overiť funkčnosť návrhu a odsimulovanie signálov riadiacich 

jednotiek. Vďaka tomu je možné navrhnúť nielen výrobnú linku s vysokou produkciu 

a najkratšími časmi, ale aj vytvoriť pracovisko, ktoré je bezpečné pre reálnych ľudí 

pracujúcich vo výrobnej linke. [6,7] 

Simulácia môže prebiehať v dvoch rôznych režimoch. V štandardnom režime je 

postupnosť jednotlivých operácií riadená Ganttovým diagramom. Druhú možnosť 

predstavuje Line Simulation Mode, pri ktorom je poradie operácií určené pomocou danej 

udalosti, ktorá je vyvolaná na vstupe riadiacej jednotky. [7] 

3.4 Súradnicové systémy robota 

Priemyselný robot môže využívať niekoľko súradnicových systémov. Najviac používaný 

je kartézsky súradnicový systém Word. Avšak v prípade potreby je možné využívať aj iný 

typ súradnicového systému, ako napríklad [10]  

• TOOL, 

• BASE, 

• osovo súradnicový systém. 

Po nastavení požadovaného súradnicového systému je možné navádzať robota do 

presne stanovenej polohy v ručnom režime. Všetky programovacie jednotky sú vybavené 

tlačidlami pre manipuláciu s jednotlivými osami robota. Na základe nich je možné dostať 

rameno robota do presne stanovenej polohy. Typ súradnicového systému, na základe 

ktorého sa bude rameno robota pohybovať, sa vyberie na základe typu aplikovanej 

technológie. [10] 
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Obr. 8) Súradnicový systém robota KUKA. [10] 

Pri riadení robotov sa zohľadňuje dôraz na presný popis robota vzhľadom k 

popisu výrobnej bunky a vo vzťahu k manipulačným predmetom. Kvôli tomu sa 

vzájomné polohy robotov, objektu premiestňovania a objektu výrobnej bunky určujú 

v spoločnom súradnicovom systéme. V programoch pre roboty je najvýhodnejšie údaje 

súradníc vzťahovať k súradnicovému systému výrobku. [10]  

3.4.1 Word 

Tento vzťažný súradnicový systém je pravouhlý, absolútny súradnicový systém, v ktorom 

počiatok súradnicového systému leží vo vnútri robota. Pri pohybe robota sa nulový bod 

súradnicového systému nepohybuje, zostáva na svojom pôvodnom mieste. [10] 

 

 

Obr. 9) Súradnicový systém Word. [10] 



 

27 

 

3.4.2 TOOL 

U tohto pravouhlého kartézskeho systému leží jeho počiatok v nástroji. Vo väčšine 

prípadov je orientácia tohto súradnicového systému vybraná tak, že jeho osa X je totožná 

s pracovným smerom nástroja. Tento súradnicový systém vždy sleduje pohyb nástroja. 

[10]   

 

Obr. 10) Súradnicový systém TOOL. 

3.4.3 BASE 

Base je vzťažný pravouhlý súradnicový systém a jeho začiatok leží v externom nástroji, 

napríklad zváracie kliešte. Počas práce v tomto súradnicovom systéme je smerodajný 

súradnicový systém externého nástroja. Robot sa môže pohybovať s daným objektom 

okolo alebo pozdĺž daných súradnicových osí. [10] 

 

Obr. 11) Súradnicový systém BASE. [10] 
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3.4.4 Osový súradnicový systém  

U osovo súradnicového systému je možné pohybovať jednotlivými osami robota 

v zápornom alebo v kladnom smere osi. Tieto pohyby je možné vykonávať pomocou joy 

sticku alebo prevádzkových kláves. [10] 

 

Obr. 12) Osový súradnicový systém. [10] 
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4 NÁVRH ROZLOŽENIA ROBOTICKEJ BUNKY 

Robotická bunka bude zložená z troch základných častí, ktoré môžu byť spolu v jednej 

väčšej bunke alebo samostatne oddelené od seba. V prvej časti je výber chladičov 

z debničiek a odkladanie kartónu na odkladacie miesto v debničke. V ďalších dvoch 

častiach sú umiestnené zariadenia na kontrolu rozmerov a tesnosti. Každý typ chladiča 

má svoj konkrétny typ zariadenia. Kvôli nerovnomernosti potrebného času v jednotlivých 

zariadeniach, sú v každej časti umiestnené tri zariadenia na kontrolu tesnosti a jedno na 

kontrolu rozmerov.  

Ako prvý krok k zhotoveniu výsledného návrhu robotickej bunky je potrebné 

vytvoriť niekoľko prvotných návrhov, kde sú zobrazené približné rozmiestnenia 

jednotlivých zariadení a robotov v bunke. Zhotovenie prvotného návrhu je úlohou 

simulanta, ktorý v programe vytvorí len jednoduché prvky a pomocné body, ku ktorým sa 

bude musieť robot pomocou chápadla dostať. Postupne sa do návrhu zapojuje konštruktér 

a spolu so simulantom vytvoria konečný návrh pracoviska. Následne sa vyberú konkrétne 

typy robotov s presným rozsahom a nosnosťou. Nosnosť sa určí na základe navrhnutého 

chápadla. Konečný návrh pracoviska sa pri úplnom dokončení simulácie robotickej bunky 

môže mierne meniť, pretože pri priebehu tvorenia simulácie mohli nastať 

nepredpokladané kolízie.  

4.1 Varianty návrhu rozloženia robotickej bunky 

Varianta A – zobrazuje rozloženie robotickej bunky s tromi robotmi a s tromi 

dopravníkmi. Robot R1 musí mať dosah na dve debničky (DE) s chladičmi, odkladaciu 

debničku (DEO), stojan na automatickú výmenu chápadla (S) a dve odkladacie hniezda 

pre chladiče (OH-A, OH-B). Debničky sú umiestnené vedľa seba z dôvodu lepšieho 

prístupu pracovníkom pri výmene prázdnych debničiek za plné debničky 

s neskontrolovanými chladičmi. Pre robota tam vzniká veľká vzdialenosť medzi 

jednotlivými operáciami, a bude musieť byť zvolený robot z vyššej kategórie aj napriek 

oveľa nižšej nosnosti. Roboti R2 a R3 majú medzi sebou tri dopravníky, pomocou 

ktorých idú skontrolované chladiče von z pracovnej bunky. Dva dopravníky slúžia na 

správne chladiče a jeden dopravník je pre zmätky. Z druhej strany robotov je umiestnené 

odkladacie hniezdo pre chladiče a zariadenia na kontrolu rozmerov (ZR) a tesnosti (ZT). 

Vzdialenosti medzi robotom a bodmi, ku ktorým sa musí dostať robot s chápadlo sú 

prijateľné. Pri tomto návrhu bola vytvorená základná simulácia, pri ktorej vyšiel pracovný 

takt menej ako 12 s. Čo splňuje podmienku.   
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Obr. 13) Varianta A. 

Varianta B – zobrazuje rozloženie robotickej bunky s tromi robotmi a so štyrmi 

dopravníkmi (DO). Rozdiel medzi variantou A a B u pracoviska s robotom R1 je vtom, že 

dve debničky (DE) s chladičmi sú na jednej strane robota, a odkladacia debnička (DEO) 

je na opačnej strane. Kvôli tomu je upravené aj umiestnenie pracovísk s robotmi R2 a R3 

tak, aby pracovníci mohli meniť odkladaciu debničku spolu s debničkami, kde sú uložené 

už skontrolované chladiče. Tým vznikne menší rozsah pre robota R1. Nevýhodou je 

potreba štyroch dopravníkov (DO). Rozmiestnenie zariadení v pracoviskách s robotmi R1 

a R2 je rovnaké ako u varianty A, iba sa zmenilo ich umiestnenie vzhľadom na 

pracovisko s robotom R1. Pri tomto návrhu bola vytvorená základná simulácia, pri ktorej 

vyšiel pracovný takt menej ako 12 s. Čo splňuje podmienku.   

 

Obr. 14) Varianta B. 



 

31 

 

Varianta C – zobrazuje rozloženie robotickej bunky s tromi robotmi a s tromi 

dopravníkmi.  Rozdiel medzi variantou A a C je v tom, že odkladacia debnička (DEO) je 

umiestnená kolmo ku debničkám s neskontrolovanými chladičmi (DE). Výhodou je malý 

rozsah  pre robota R1. Avšak nevýhodou je, že pracovníci budú musieť meniť debničky 

až z troch strán robotickej bunky, čo je nevýhodné pre celkový priebeh práce v bunke. 

Rozloženie pracovísk s robotmi R2 a R3 je nezmenené oproti variante A. Pri tomto 

návrhu bola vytvorená základná simulácia, pri ktorej vyšiel pracovný takt menej ako 12 s. 

Čo splňuje podmienku.    

 

Obr. 15) Varianta C. 

4.2 Výber varianty 

Keďže všetky tri varianty splňujú podmienku zadaného pracovného taktu, budeme 

vyberať návrh layoutu z konštrukčného a ekonomicky viac výhodnejšieho 

automatizovaného pracoviska.  

Na základe popísaných jednotlivých možností bola zostavená tabuľka. Bolo 

vybraných 10 najdôležitejších hodnotiacich kritérií a ku každému kritériu bola priradená 

hodnota vážnosti v rozmedzí od 1-5, kde 1 má najmenšiu hodnotu vážnosti kritéria a 5 

najväčšiu. Každá varianta pracoviska dostala hodnotenie 1, 2 alebo 3 na základe splnenia 

požiadavky daného kritéria. Hodnota 1 predstavuje najhoršie splnenie a hodnota 3 je 

najlepšie splnenie daného kritéria.  
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Tab 1) Tabuľka pre výber najvhodnejšej varianty bunky. 

Kritérium Váha 

Kritéria 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

Dosah robota R2 a R3 na dopravníky 3 3 3 3 

Počet dopravníkov 1 3 2 3 

Dosah robota R1 k odkladaciemu hniezdu 4 1 3 2 

Dráha robotov 4 3 2 3 

Obsluha debničiek 3 3 2 1 

Umiestnenie dopravníkov pri výstupe z bunky 2 3 1 3 

Dosah robota R1 k stojanu na výmenu 

chápadla 
4 3 3 3 

Výstup chladičov z bunky 2 3 2 3 

Dosah robota R2, R3 k odkladaciemu hniezdu 4 1 3 2 

Dosah robota na odkladaciu debničku 5 1 3 2 

∑  70 83 77 

Na základe vyhodnotenia tabuľky vyšla ako najlepšia varianta B. 
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5 NÁVRH A VÝBER KOMPONENTOV  

Po vybratí najvhodnejšieho layoutu robotizovaného pracoviska je potrebné definovať 

všetky jednotlivé prvky v bunke. Prvky môžu byť zakúpené od konkrétnych výrobcov 

alebo vytvorené ako úplne nový návrh. Do robotického pracoviska je potrebné navrhnúť:  

• koncový efektor s prísavkami, 

• koncový efektor u robota R1, 

• koncové efektory u robotov R2 a R3, 

• stojan pre koncové efektory, 

• odkladacie hniezda,  

• dopravníky,  

• vybrať konkrétne typy robotov.   

5.1 Návrh koncových efektorov 

Funkčnou časťou priemyselných robotov a manipulátorov sú koncové efektory. Podľa 

typu vykonávaných operácií ich môžeme rozdeliť na manipulačné, technologické, 

špeciálne a kombinované. [11] 

Úlohou robota R1 v prvej časti pracoviska je manipulácia s chladičom A, 

chladičom B a kartónom. U chladiča A a B je rovnaká upínacia šírka, preto je možné 

použiť jeden koncový efektor.  

  Najvhodnejším spôsobom pre manipuláciu s kartónom je použitie pneumatických 

prísaviek vytvárajúcich podtlak. U robota R1 bude použitá automatická výmena chápadla. 

Hlavným dôvodom  využitia automatickej výmeny je rozmernosť koncového efektoru 

s pneumatickými prísavkami, s ktorým by sa robot nemohol dostať na dno debničky pri 

vyberaní chladičov.  

5.1.1 Konštrukcia koncového efektoru s vákuovými prísavkami 

Pri manipulácii s kartónom je najvhodnejšie použiť efektor s vákuovými prísavkami. Na 

konštrukciu som zvolila modulárne diely od firmy Alutec a pre pneumatické komponenty 

poprednú firmu Festo.  

Základnú konštrukciu tvoria profily Modul 50 o dĺžke 900 mm, 500 mm a 400 

mm. Vyrobené sú z hliníkových polotovarov. Moduly sú spojené pomocou fixačného 

uholníka. Na konštrukciu je pripevnený rozbočovač a držiaky prísaviek, v ktorých sú 

vákuové prísavky. Ďalej je na konštrukcii primontovaný jeden z dielov zo systému 

rýchlej výmeny, konkrétne ide o typ SWA-040-00-000 od firmy SCHUNK. Pomocou 

neho je koncový efektor s prísavkami pripevnený k robotovi, na ktorom je druhý diel zo 

systému rýchlej výmeny.  

Z hľadiska veľkosti kartónu je pre konštrukciu vhodné použiť 8 prísaviek. 

Prísavky sú na chápadle umiestnené tak, aby bol kartón prichytený na mieste jeho 

uhlopriečok.   
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Obr. 16) Usporiadanie prísaviek. 

Pre manipulovateľný materiál s rovným nemastným povrchom je vhodná 

štandardná kruhová prísavka. [12] Priemer prísavky zistíme pomocou potrebnej prídržnej 

sily Fp. Pri manipulácii s kartónom je iba vertikálny a horizontálny pohyb. Väčšia hodnota 

Fp je pri horizontálnom pohybe.  

 

Obr. 17) Pohyb kartónu s prísavkou. [12] 

Celkovú prídržnú silu spočítam pomocou vzťahu nižšie. K výpočtu je potrebný 

koeficient trenia, ktorý je v prípade nášho materiálu doporučený výrobcom 𝛍=0,5. [12] 

 𝐹𝑝 = 𝑚 ∙ (g +
𝑎

μ 
) ∙ 𝑆 

(5.1) 

   

                 𝐹𝑝 = 1,125 · (9,81 +
10

0,5
) · 3 

                 𝐹𝑝 = 100,608 𝑁 

kde: m – hmotnosť manipulovaného predmetu [kg], 

        g – gravitačná konštanta [m·sec-2 ], 

        a – zrýchlenie robota [m·sec-2 ], 

        𝛍 – koeficient trenia [-], 

         S – súčiniteľ bezpečnosti [-]. 

 Z celkovej prídržnej sily môžeme spočítať silu potrebnú na jednu prísavku Fpj. 
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𝐹𝑝𝑗 =

𝐹𝑝

𝑛
 

(5.2) 

 

𝐹𝑝𝑗 =
74,288

8
 

𝐹𝑝𝑗 = 12,576 𝑁 

Kde: n – počet prísaviek na efektore [-]. 

Z katalógu od výrobcu si zvolíme vyššiu hodnotu prídržnej sily od jednej 

prísavky, ako je doporučená výrobcom, z dôvodu rozmernosti kartónu. Pri tejto hodnote 

je potrebný priemer jednej prísavky Dp=40 mm. Podľa všetkých získaných údajov je 

možné určiť už konkrétny typ prísavky. Jej označenie je ESG-40-SU-HB-QS. [12] 

Ku koncovému efektoru s prísavkami je potrebné vybrať ešte správny ejektor. K 

tomu je potrebné vedieť celkový objem vzduchu v sústave zloženej z prísaviek, držiaku 

prísaviek, T-spoja, rozdeľovačov a hadičiek, ktoré to všetko prepájajú. Umiestnenie 

ejektora je nad kĺbom tretej osy robota. Veľkosť objemu v jednotlivých dieloch je získaná 

z katalógu Festo. Objem v hadičkách je spočítaný pomocou 3D modelu v software 

Autodesk Inventor.  

Tab 2) Objem v jednotlivých komponentoch. [13] 

Diel Hodnota Jednotka Veličina 

prísavka s držiakom, ESG-40-SU-HB-QS 2,216 [cm3] V1 

rozbočovač, QSQ-8-6 1,402 [cm3] V2 

T-spoj, QST-8 1,083 [cm3] V3 

hadička, PUN-H-8x1, 

(z ejektora do T-spoja) 
22,5 [cm3] V4 

hadička, PUN-H-8x1, 

(z T-spoja do rozbočovača) 
8,3 [cm3] V5 

hadička, PUN-H-6x1, 

(z rozbočovača do prísaviek) 
0,867 [cm3] V6 

 

Ďalej je potrebné zistiť dobu odsatia vzduchu z celej sústavy, ktorá je výrobcom 

doporučená menej ako 0,5 s. Za ten čas je potrebné docieliť zmenu tlaku na -0,8 baru. 

K tomu použijeme výpočty zo vzťahov 5.4, 5.5 a tabuľky z obrázka 18. 

 

Obr. 18) Závislosť času na odvzdušnení  objemu 1liter pri prevádzkovom tlaku 6 barov. 

[14] 
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 𝑉 = 8 ∙ 𝑉1 + 2 ∙ 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 + 𝑉5 + 4 ∙ 𝑉6 (5.3) 

𝑉 = 8 ∙ 2,216 + 2 ∙ 1,402 + 1,083 + 22,5 + 8,3 + 4 ∙ 0,867 

𝑉 = 55,851 𝑐𝑚3 

 
𝑡𝑒70 = 𝑉𝑐 ∙

𝑡𝑒70

1000
 

 

(5.4) 

𝑡𝑒70 = 55,851 ∙
11

1000
 

𝑡𝑒70 = 0,614  

 𝑡𝑒70 > 0,5    

 
𝑡𝑒95 = 𝑉𝑐 ∙

𝑡𝑒95

1000
 

(5.5) 

𝑡𝑒95 = 55,851 ∙
5,2

1000
 

𝑡𝑒95 = 0,29 

 𝑡𝑒95 < 0,5 (5.6) 

𝑡𝑒 = 𝑡𝑒95 = 0,29 𝑠 

kde: V – celkový objem sústavy [cm3], 

        t70 – čas, za ktorý sa odsaje jeden liter vzduchu, aby nastala zmena tlaku -0,8 bar, pri 

použití ejektora VADMI – 70 [s], 

        te70 – čas, za ktorý sa odsaje vzduch o objemu V, aby nastala zmena tlaku -0,8 bar, 

pri použití ejektora VADMI – 70 [s], 

        t95 –  čas, za ktorý sa odsaje jeden liter vzduchu, aby nastala zmena tlaku -0,8 bar, pri 

použití ejektora VADMI – 95  [s], 

        te95 – čas, za ktorý sa odsaje vzduch o objemu V, aby nastala zmena tlaku -0,8 bar pri 

použití ejektora VADMI – 95  [s], 

Výpočtom sme zistili, že najvhodnejší ejektor pre sústavu je VADMI-95-LS-P, čo 

je vákuový ejektor s vyfukovacím impulzom s menovitou svetlosťou Lavalovy trysky 

0,95 mm, s úsporným režimom a prevedením PNP – potenciálneho výstupu vákuového 

spínača. [14] 

 

Obr. 19) Ejektor VADMI-95-LS-P od firmy Festo. [14] 
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5.1.2 Návrh koncového efektoru pre manipuláciu s chladičmi 

V automatizovaných výrobných linkách sa na manipuláciu predmetov najčastejšie 

používajú mechanické chápadlá, ktoré môžu byť buď pneumatické alebo elektrické. 

Elektrické chápadlá je vhodné použiť na pracoviskách, kde je možnosť pripojenia sa iba 

k elektrickej energie. Je to z dôvodu presnejšieho ovládania uchopovanej sily 

a pohybu v čistých priestoroch. Jeho nevýhodou je potreba riadiacej jednotky. Elektrické 

chápadla majú zložitejší vnútorný ovládací mechanizmus a oproti pneumatickým 

väčšinou manipulujú s ľahšími predmetmi. Taktiež sú náročnejšie na čistotu prostredia. 

Pneumatické chápadlá sú charakteristické svojou dlhodobou životnosťou, 

jednoduchosťou, rýchlymi časmi otvárania, zatvárania a dosahovaním väčšej maximálnej 

uchopovanej sily ako u elektrických. Jednou z nevýhod je  nenastaviteľná veľkosť 

rozovretia čeľustí, a tým aj uchopovanej sily, čiže poloha čeľustí je iba v polohe otvorená, 

zatvorená. [11] 

Pre manipuláciu chladičov je vhodné použiť pneumatické chápadlo z dôvodu 

požiadavky rýchlej manipulácie. Sú dané presné rozmery chladičov, takže je postačujúca 

iba poloha čeľustí otvorená a zatvorená. Aby sa zmenšil koeficient trenia medzi 

chladičom a prstami, sú na prsty chápadla nalepené elastomerové doštičky HKI 1A od 

firmy SCHUNK. Keďže sú chladiče z hliníku, koeficient trenia medzi chladičom 

a prstami chápadla je 0,4. Požiadavky na manipuláciu:  

• m - hmotnosť ťažšieho chladiča: 0,79 kg, 

• a - zrýchlenie na robotovi: 10 m·sec-2, 

• rozmer chladiča, za ktorý bude uchopovaný: 70,6 mm, 

• S - súčiniteľ bezpečnosti: 2, 

• f - trenie medzi chladičom a prstami: 0,4. 

Výpočet uchopovanej sily pri pohybe robota:  

 

 
𝐹𝑢 =

S · (m · (g + a)

𝑓
 

(5.7) 

 

𝐹𝑢 =
2 · (0,79 · (9,81 + 10)

0,4
 

𝐹𝑢 = 58,5 𝑁 
 

Pri náhlom zastavení robota vzniká väčšie zrýchlenie na robotovi, preto sa 

dosadzuje do vzorca hodnota 2∙a. 

 

 
𝐹𝑢 =

S · (m · (g + 2 · a)

𝑓
 

(5.8) 

 

𝐹𝑢 =
2 · (0,79 · (9,81 + 2 · 10)

0,4
 

𝐹𝑢 = 117 𝑁 
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Na základe veľkosti uchopovanej sily a rozmeru chladiča je možné vybrať 

chápadlo. Pri výbere chápadla sa musí zohľadňovať aj jeho hmotnosť a veľkosť. Tieto 

hodnoty by mali byť minimálne. Na základe parametrov sme zvolili chápadlo typu PSH 

22-1 od firmy SCHUNK, ktoré má uchopovanú silu do 200 N. Po výbere chápadla je 

potrebné skontrolovať zaťaženie na základe dĺžky prstu. Dĺžku prstu som zvolila až 130 

mm, pretože robotovi sa ťažšie dostáva až na dno debničky pri vyberaní posledných 

kusov. Pneumatické obvody v robotickej bunke sú navrhované na tlak 6 barov. [15] 
 

 

Obr. 20) Sila úchopu čelisti chápadla v závislosti na dĺžke prstu. [15] 

Z grafu vyplýva, že pri dĺžke prsta 130 mm je maximálna uchopovaná sila 

približne 200 N. Podmienka je splnená, pretože naša potrebná uchopovaná sila je 117 N.  

Ďalej sa musia skontrolovať vznikajúce momenty pri pohybe robota, chápadla 

a chladiča. Maximálne dovolené momenty u chápadla PSH 22-1, ktoré sú uvedené 

v katalógu, sú Mx=20 Nm, My=10 Nm a Mz=10 Nm. Smery momentov sú znázornené na 

obrázku 16. [15] 

 

Obr. 21) Smery momentov na chápadle. [15] 

Vznikajúce momenty u chápadla:  

 𝑀𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟𝑥 = 0,79 · (10 + 9,81)  · 0,163 = 2,55 Nm (5.9) 

   

 𝑀𝑦 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟𝑦 = 0,79 · (10 + 9,81)  · 0,163 = 2,55 Nm (5.10) 
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kde: m – hmotnosť chladiča [kg], 

        a – zrýchlenie na konci robotického ramena [m·sec-2], 

        r – rameno pôsobiacej sily v danom smere [m]. 

Jednotlivé dĺžky ramien sú spočítane z 3D modelu v software Autodesk Inventor.  
 

 

Obr. 22) Chápadlo PSH 22-1 s uchopeným chladičom. [15] 

K monitorovaniu úchopu chladiča je použitý indukčný snímač rady EO-02. 

Keďže u tohto chápadla je použitá automatická výmena je potrebné k nemu 

primontovať jeden z dielov zo systému rýchlej výmeny. Konkrétne ide o typ SWA-040-

00-000 od firmy SCHUNK. Jeho doporučená manipulačná hmotnosť je 50 kg. 

Maximálne dovolené momenty v osách x, y a z sú 678 Nm.   
 

𝑀𝑥 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟𝑥 = 2,6 · (10 + 9,81)  · 0,041 = 2,11Nm                                          (5.11) 

 

𝑀𝑦 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟𝑦 = 2,6 · (10 + 9,81)  · 0,155 = 7,98 Nm                                         (5.12) 

 

𝑀𝑧 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟𝑧 = 2,6 · (10 + 9,81)  · 0,208 = 10,71 Nm                                        (5.13) 

 

kde: m – hmotnosť chladiča, chápadla a príruby [kg], 

        a – zrýchlenie na konci robotického ramena [m·sec-2], 

        r – rameno pôsobiacej sily v danom smere [m]. 

  K robotovi bude pripevnená druhá časť zo systému rýchlej výmeny, SWK-040Q-

000-000-SG. Na oboch častiach systému rýchlej výmene je pripevnený elektrický modul 

typu 9120-R10-T od firmy ATI Industrial Automation. Detekuje bezpečné pripojenie 

modulov automatickej výmeny a je schopné rozoznať správnosť pripojeného chápadla 

pomocou vopred zadaného ID. Každé chápadlo má svoje identické ID v module systému 

výmeny. [16] 
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Obr. 23) Chápadlo zložené z 1. modulu automatickej výmeny 2. elektrického modulu 3. 

príruby na prichytenie do stojanu 4. ramena príruby 5. PSH 22-1 6. prstov. [15] 

Na pracovisku č. 2. sú zvolené chápadlá rovnakého typu ako u pracoviska č. 1. 

Prsty na chápadle majú dĺžku 70 mm z dôvodu menšieho zakladacieho priestoru do stroja. 

Na jednom robotovi musia byť použité dve chápadlá, ktoré sú primontované na spoločnej 

prírube.  

 

Obr. 24) Príruba na robot s dvomi chápadlami. [15] 

5.2 Stojan na koncové efektory 

Robot KR 60 L30-3 má k dispozícii dva koncové efektory, ktoré sú v robotickej bunke na 

začiatku manipulácie umiestnené na stojane. Umožňuje to robotovi jednoduchšiu 

automatickú výmenu koncových efektorov. Na efektoroch, v moduloch automatickej 

výmeny sú kolíky, ktoré zapadajú do úložného miesta v stojane. Zabezpečuje sa tým 

presnosť uloženia chápadla.  
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Obr. 25) Stojan na koncové efektory. [11,14] 

Na obrázku 26 je znázornené umiestnenie indukčných snímačov na stojane. 

Snímače slúžia na detekovanie prítomnosti koncového efektoru na stojane. Konkrétne je 

vybraný typ snímača IME12-04NNOZC0S od firmy SICK so snímacou vzdialenosťou 4 

mm a priemerom 12 mm. Spôsob pripojenia je pomocou 4 pinového konektora M12. [17] 

 

Obr. 26) Uloženie snímača na stojane pre koncové efektory. [17] 

5.3 Odkladacie hniezdo pre chladiče 

Odkladacie hniezdo je spojovník medzi pracoviskami. Robot R1 v prvej časti pracoviska 

vyberie chladič z debničky a uloží ho na odkladacie hniezdo. Roboti z druhej a tretej časti 

pracoviska môžu odobrať chladič z hniezda, a následne vložiť chladič do zariadení na 

kontrolu rozmerov a tesnosti. Na odkladacie hniezdo je možné uložiť spolu až štyri 

chladiče, pričom každý úložný box v hniezde má svoj indukčný snímač, pomocou ktorého 

roboty vedia o prítomnosti chladiča v boxe. Zabráni sa tým uloženiu dvoch chladičov na 

jeden úložný box v hniezde. Zvolila som indukčný snímač IME30-15NNSZW2S od firmy 

SICK. Jeho snímacia vzdialenosť je 15 mm a jeho priemer je 30 mm. Spôsob pripojenia 

je pomocou 3 žilového kábla s dĺžkou 2 m a výstupom NPN/NO. [17] 
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Obr. 27) Odkladacie hniezdo pre chladiče. [17]  

Odkladacie hniezdo je spoločným pracovným priestorom pre roboty. Aby 

nevznikla vzájomná kolízia robotov, sú vytvorené programy obsahujúce kolízne dráhy v 

ich spoločnom priestore. V Process Simulate sú kolízne dráhy vytvorené pomocou 

signálov SendSignal a WaitSignal v OLP Commands. Keď robot vstupuje do kolíznej 

zóny, pošle signál v hodnote 1 do vytvorenej zóny druhému robotovi. Druhý robot musí 

pred vstupom do kolíznej zóny dostať signál o hodnote 0. Keď prvý robot z kolíznej zóny 

odchádza, pošle do vytvorenej zóny signál o hodnote 0, a tým umožní druhému robotovi 

vstup do kolíznej oblasti. Týmto spôsobom sa neumožní obom robotom spoločný vstup 

do kolízneho prostredia. Na nasledujúcom obrázku sú znázornené body, v ktorých sú 

umiestnené signály.  

 

Obr. 28) Umiestnenie bodov so signálmi. 
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5.4 Bin picking 

Bin picking sa zaoberá problematikou vyberania náhodne uložených predmetov 

v debničke pomocou robota. Prvé návrhy boli vyvinuté už v polovici 80-tich rokov 

minulého storočia a stále sa zdokonaľujú s vývojom počítačového spracovania obrazu. 

Avšak ešte stále nebolo dosiahnuté univerzálne riešenie. U bin pickingu sa vyžaduje 

niekoľko správne naprogramovaných a zvolených zariadení komunikujúcich medzi 

sebou. Ide najme o: [18] 

• kamerový systém s riadiacou jednotkou, 

• koncový efektor,  

• robot,  

• komunikačné rozhranie,  

• periférne zariadenie, 

• bezpečnostné prvky, 

• systém osvetlenia.  

 

Obr. 29) Bin picking v simulačnom modeli. [18] 

U bin pickingu je zvolená kamera Ranger-E40414 od spoločnosti SICK. Jej 3D 

rozlíšenie je 512 px, hĺbka dát je 8 bitov a napájacie napätie je 12 V DC – 24 V DC. 

Pomocou kamery a líniového laseru sa získavajú 3D snímky. Aby bolo umožnené 

snímanie, kamera je umiestnená na lineárnom vedení. Zo snímky z debničky je 

vyhľadaný chladič a následne je vybraný na odkladacie hniezdo. Rovnakým spôsob sú 

vyberané všetky chladiče z debničky. [18] 
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Obr. 30) Umiestenie kamery od firmy SICK na lineárnom pojazde. [17] 

5.5 Výber dopravníku   

Úlohou dopravníkov v danej pracovnej bunke je premiestňovanie chladičov z pracovnej 

bunky do vonkajšieho priestoru pracovnej bunky. Každý robot potrebuje dva dopravníky, 

jeden na výstup správne vyrobených chladičov a druhý pre zmätky. Potrebné údaje pre 

výber správneho dopravníka sú šírka pásu dopravníka, dĺžka dopravníka, potrebná 

rýchlosť dopravníka a celkové zaťaženie dopravníka. 

Vzdialenosť medzi oplotením a  miestom, kde robot odkladá chladiče typu A je 

2 450 mm. Aby sa celý chladič dostal von z bunky, je potrebná dĺžka dopravníku vo 

vonkajšom priestore bunky aspoň 250 mm. U chladiča B je dĺžka dopravníku vo vnútri 

bunky aspoň 2 920 mm a vo vonkajšom priestore bunky je to 280 mm. Tieto údaje boli 

zistené pomocou Process Simulate, a na základe daných hodnôt boli vybrané dopravníky 

od firmy Dorner s nasledujúcimi parametrami:  

 

Tab 3) Parametre dopravníkov. [19] 

Vlastnosti 
Dopravník pre chladič  

A 

Dopravník pre chladič  

B 

Dĺžka dopravníku [mm] 2 816 3 389 

Šírka pásu [mm] 203 203 

Výška dopravníku 850 850 

Nosnosť [kg/m] 15 15 

Rýchlosť pásu [m/min] 7 7 

Hrúbka pásu [mm] 4,5 4,5 

Materiál pásu uretán s nylonom uretán s nylonom 

Koeficient trenia nízky nízky 
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Obr. 31) Umiestnenie dopravníku pre chladiče A. [19] 

5.6 Výber robota 

Pri výbere vhodného robota je potrebné zohľadniť viacero faktorov ako maximálny 

dosah, maximálne zaťaženie a spôsob umiestnenia robota. Existuje niekoľko výrobcov 

priemyselných robotov. Medzi najznámejšie patria ABB, KUKA a FANUC.  

Diplomová práca je spracovaná v Tecnomatix Process Simulate, v ktorom na 

základe simulácie sa dokáže určiť takt výroby. Avšak k presnému zisteniu taktu je 

potrebné pripojiť simuláciu k RCS (Robot Controller Simulation) modulu. RCS modul 

musí byť pre každého výrobcu  robotov zakúpený zvlášť. Na ÚVSSR je dostupný RCS 

modul iba v prevedení s KUKA robotmi, preto sú v robotickom pracovisku umiestnené 

roboty iba od výrobcu KUKA.  

V pracovisku číslo jedna je použitá automatická výmena chápadla. Maximálne 

zaťaženie musí byť dostačujúce pre ťažšie chápadlo, ktorého hmotnosť je 17,8 kg. 

Minimálny dosah robota by mal byť 1 980 mm. Hodnota dosahu robota je zistená na 

základe predbežného layoutu a predstavuje vzdialenosť medzi robotom 

a najvzdialenejším manipulačným bodom. Na základe uvedených hodnôt sú vybrané 4 

roboty, ktoré splňujú podmienky.  

Tab 4) Vyhovujúce typy robotov. [20] 

TYP ROBOTA KR30-3 KR30-4 KS KR60 L30-3 KR 60-4 KS 

Maximálna nosnosť [kg] 30 30 30 30 

Maximálny dosah [mm] 2 033 2 233 2 429 2 233 

Hmotnosť robota [kg] 635 600 679 600 

Umiestnenie robota podlaha podlaha podlaha podlaha 
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Z predchádzajúcej tabuľky je vidieť podobnosť vlastností robotov. Do robotického 

pracoviska bol zvolený robot KR60 L30-3 na základe najväčšieho maximálneho dosahu 

a vyhovujúcej nosnosti.  

Po vybratí robota je potrebné skontrolovať jeho zaťaženie. Firmy ako Škoda Auto 

a Volkswagen dovoľujú maximálne zaťaženie 86%. Zaťaženie zistíme pomocou 

programu Kuka Load. Hodnoty, ktoré sú zadávané do systému, sú spočítané pomocou 

softwaru Autodesk Inventor. Kuka Load dokáže spočítať statické aj dynamické zaťaženie 

jednotlivých osí robota. Robot KR 60 L30-3 má dve rôzne chápadla, ktoré je potrebné 

skontrolovať. Ako prvé overíme pneumatické chápadlo s prísavkami.  

 

Obr. 32) Nákres vzdialenosti, orientácie a momentov pre výpočet zaťaženia robota. [21]  

Pneumatické chápadlo s prísavkami má hmotnosť 17,2 kg. Hodnoty potrebné na 

výpočet zaťaženia robota s pneumatickým chápadlom sú zobrazené v nasledujúcej 

tabuľke.  

Tab 5) Hodnoty veličín potrebných pre výpočet zaťaženia robota R1. 

Meraná veličina Hodnota  

Lx 50,3 [mm] 

Ly 161,96 [mm] 

Lz 91,2 [mm] 

Ix 0,27 [kgm2] 

Iy 0,59 [kgm2] 

Iz 0,46 [kgm2] 
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Podľa obrázku 33 vyplýva, že robot KR 60 L30-3 pre pneumatické chápadlo 

s prísavkami je vyhovujúci, pretože všetky zaťaženia sú menšia ako 86 %.  

 

Obr. 33) Výsledky zaťaženia robota s koncovým efektorom s prísavkami. [21] 

Z obrázku 34 vyplýva, že statické a dynamické zaťaženie robota je vyhovujúce.  

 

Obr. 34) Statické a dynamické zaťaženie jednotlivých častí robota. [21] 

Chápadlo pre uchopovanie chladičov má hmotnosť10,2 kg: Hodnoty potrebné na 

výpočet zaťaženia robota s daným chápadlom sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke.  

Tab 6) Hodnoty veličín potrebných pre výpočet zaťaženia robota R1. 

Meraná veličina Hodnota 

Lx 102,53 [mm] 

Ly 24,76 [mm] 

Lz 249,15 [mm] 

Ix 0,18 [kgm2] 

Iy 0,2 [kgm2] 

Iz 0,206 [kgm2] 
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Podľa obrázku 35 vyplýva, že robot KR 60 L30-3 pre chápadlo na uchopovanie 

chladičov je vyhovujúce, pretože všetky zaťaženia sú menšia ako 86 %.  

 

Obr. 35) Výsledky zaťaženia robota. [21] 

Z obrázku 36 vyplýva, že statické a dynamické zaťaženie robota je vyhovujúce.  

 

Obr. 36) Statické a dynamické zaťaženie jednotlivých častí robota. [21] 

Na druhom a treťom pracovisku sú umiestnené roboty rovnakého typu, vhodné pre 

chápadlo s hmotnosťou 8,1 kg. Minimálny dosah robota by mal byť 1 810 mm. Hodnota 

dosahu robota je zistená na základe predbežného layoutu a predstavuje vzdialenosť medzi 

robotom a najvzdialenejším manipulačným bodom. Na základe uvedených hodnôt sú 

vybrané 4 roboty, ktoré splňujú podmienky.  
   

Tab 7) Vyhovujúce typy robotov. [20] 

TYP ROBOTA 
KR 12 

R1810 

KR 16 

R2010 

KR 20 

R2010 KS-F 

KR 20 

R1810-2 

Maximálna nosnosť [kg] 12 16 20 20 

Maximálny dosah [mm] 1813 2013 2010 1813 

Hmotnosť robota [kg] 250 255 242 264 

Umiestnenie robota 
podlaha, 

stena, strop 
podlaha podlaha 

Podlaha, 

stena, strop 



 

49 

 

Z predchádzajúcej tabuľky je vidieť podobnosť vlastností robotov. Do robotického 

pracoviska bol zvolený robot KR16 R2010 na základe najväčšieho maximálneho dosahu, 

vyhovujúcej nosnosti a štandardnej konštrukcie. Pre overenie výberu robota je potrebné 

skontrolovať zaťaženie v programe Kuka Load. Jednotlivé vstupné hodnoty sú spočítané 

pomocou 3D modelu v software Autodesk Inventor a uvedené v nasledujúcej tabuľke.  

Tab 8) Hodnoty veličín potrebných pre výpočet zaťaženia robotov R2 a R3. 

Meraná veličina Hodnota  

Lx 14,05 [mm] 

Ly 0,08 [mm] 

Lz 83,58 [mm] 

Ix 0,43 [kgm2] 

Iy 0,44 [kgm2] 

Iz 0,15 [kgm2] 

 

Podľa obrázku 37 vyplýva, že robot KR 16 R2010 je vyhovujúci, pretože všetky 

zaťaženia sú menšia ako 86 %.  

 

Obr. 37) Výsledné zaťaženie pre robota s prírubou a dvomi chápadlami. [21] 

Z obrázku 38 vyplýva, že statické a dynamické zaťaženie robota je vyhovujúce.  

 

Obr. 38) Statické a dynamické zaťaženie jednotlivých častí robota. [21] 
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6 VYTVORENIE SIMULAČNÉHO MODELU 

Na zistenie výsledného taktu pracovnej bunky je potrebné vytvorenie simulačného 

modelu v Tecnomatix Process Simulate. Najprv je potrebné vložiť do simulačného 

prostredia všetky navrhnuté komponenty, definovať ich vlastnosti a umiestniť ich podľa 

vytvoreného návrhového layoutu. Následne je možné pracovať na vytvorení simulačného 

modelu. Pri vytváraní simulačného modelu môžu byť zistené kolízie, ktoré sa dajú 

odstrániť na základe zmeny v konštrukcii alebo rozmiestnenia layoutu. Po úprave sa ďalej 

spracováva simulácia, upravuje sa konštrukcia a rozmiestnenie, až do vytvorenia 

výsledného simulačného modelu bez kolízie.   

6.1 Vloženie navrhnutých 3D komponent do simulačného prostredia 

Navrhnuté komponenty k simulácii boli vytvorené v programe Autodesk Inventor 

a uložené vo formáte .JT, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Siemens. Pomocou tohto 

formátu je možné vkladať 3D modely do Process Simulate. V .JT súbore je uložená 3D 

vizualizácia a geometria prvku. Každý model, ktorý je importovaný do simulačného 

prostredia, má definovanú svoju zložku s príponou .cojt. V tejto zložke sú umiestnené 

všetky definujúce parametre konkrétneho prvku, kde je uložený aj formát súboru .JT. 

Ďalej je v tejto zložke uložený obrázok prvku vo formáte BMP a súbory s formátom .xml. 

Vo formáte .xml sú uložené informácie o kinematike prvku a jeho fyzikálne a mechanické 

vlastnosti.  

Predtým, ako prvok vložíme do PS, je potrebné ho definovať. Na definovanie 

prvku slúži funkcia Define Component Type. Prvok môže byť definovaný napríklad ako 

robot, svorka, dopravník, súčiastka pre výrobný proces alebo koncový efektor. Definuje 

sa celá zložka s príponou .cojt a údaje sa ukladajú do súboru s príponou .xml. Po 

definovaní sa prvok môže vložiť do Process Simulate pomocou funkcie Insert 

Component, ktorú nájdeme v časti Modeling. Prvok je automaticky vložený do počiatku 

súradnicového systému. Pre manipuláciu s prvkom a uloženie na konkrétne miesto podľa 

návrhového layoutu slúži funkcia Placement Manipulator alebo Relocate. Prvky po 

vložení do Process Simulate je možné upravovať po stlačení ikony Set Modeling Scope 

a po skončení úpravy je potrebné zakliknúť End Modeling.  

 

Obr. 39) Definované prvky v bunke. 
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6.2 Definovanie kinematiky 

K vytvoreniu simulačného modelu je potrebné definovať kinematiku jednotlivých prvkov. 

Napríklad definovanie kompletnej kinematiky chápadla prebieha v niekoľkých krokoch. 

Ako prvé si chápadlo rozdelíme do dvoch skupín, a to na pohyblivé a nepohyblivé časti.  

Následne po kliknutí na ikonu Kinematics Editor môžeme pohyblivým častiam určiť smer 

pohybu, limitné hodnoty pohybu a typ väzby, ktorá môže byť lineárna alebo rotačná. 

Smer pohybu je u lineárnej časti definovanými dvomi bodmi a šípkou v smeru pohybu. 

U rotačnej väzby sa rovnakým spôsobom určí os rotácie. V okne Pose Editor je 

nevyhnutné určiť polohy chápadla v otvorenom stave, pri manipulácii s chladičmi, 

a v pozícii HOME.  

 

 

Obr. 40) Vľavo pozícia OPEN a vpravo pozícia CLOSE. 

K nastavenej kinematike chápadla je potrebné určiť frame, pomocou ktorého bude 

chápadlo upevnené na robot. Tento frame musí mať rovnakú orientáciu ako robot, na 

ktorý bude toto chápadlo upevnené. Ďalej sa určí frame, pomocou ktorého bude chápadlo 

manipulovať s predmetmi, nazývané aj TCP frame. Frame je potrebné definovať nielen na 

chápadle, ale aj na všetkých miestach, na ktorých bude chladič uložený. Frame chladiča, 

pomocou ktorého bude robot chladič premiestňovať, musí mať rovnakú orientáciu ako 

TCP frame robota.  

Pomocou funkcie Mount Tool sa k robotovi upevní koncový efektor. Po pripojení 

koncového efektoru na robot sa definuje frame chápadla ako manipulačný frame robota. 

U robota KR60 L30-3 je automatická výmena koncových efektorov. V tom prípade sa 

určia dva manipulačné TCP. Na základe ktorého TCP bude robot manipulovať 

s chladičmi, sa určí pri vytváraní operácií alebo v path editore v časti  Tool Nr. 

6.3 Vytvorenie programu 

K vytvoreniu tohto simulačného modelu boli použité tri základné operácie ako Pick and 

Place, Object Flow Operation a Device Operation. Pomocou operácii robot prekladá 

chladiče, chladiče sa pohybujú po dopravníku alebo robot môže premiestňovať kartón na 

odkladacie miesto. Ďalej je možné nastaviť časovú prácu zariadení v ktorých sú 

umiestnené chladiče. 

Napríklad pre vytvorenie pohybu, kde robot presunie chladič z debničky na 

odkladacie miesto, bude použitá funkcia Pick and Place. Po kliknutí na danú funkciu sa 

zobrazí dialógové okno, ktoré môžete vidieť na nasledujúcom obrázku. Ďalšie operácie sa 

vytvárajú podobným spôsobom a rozdiel je vo výbere potrebných údajov.  
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Obr. 41) Vytvorenie operácie Pick and Place. 

Po stačení tlačidla OK sa vytvorí najkratšia možná cesta na vybratie chladiča 

z debničky a uloženie na odkladacie hniezdo. Avšak táto cesta vo väčšine prípadov nie je 

vhodná, pretože tam môže nastať kolízia s inými predmetmi umiestnenými v bunke. 

Z tohto dôvodu sa po vytvorení operácii pridávajú pomocné body, ktoré sa definujú 

pomocou funkcie Add Location Before a Add Location After.  

V každom vytvorenom bode operácie je možné určiť rýchlosť robota. V bodoch 

pri vyberaní chladiča z debničky, ukladaní na odkladacie hniezdo, a vkladaní a vyberaní 

chladičov zo zariadení je daný typ pohybu LIN o rýchlosti robota 0.1 m/s. Tento typ 

pohybu je zvolený z dôvodu presného uloženia chladiča na konkrétne miesto. V bodoch, 

v ktorých sa robot voľne premiestňuje je daný pohyb typu PTP o rýchlosti 100 %. Pri 

premiestňovaní kartónu na odkladacie miesto je pohyb PTP o rýchlosti 80 %. Aby sa 

zvýšila plynulosť práce robota je možné jednotlivým bodom priradiť hodnotu 

vyhladzovacej krivky. Je to využité v bodoch, ktoré nepotrebujú presnosť polohy a iba 

slúžia na pohyb robota. Hodnoty boli zvolené rôzne, v rozmedzí od C_DIS 5 do C_DIS 

150. Hodnota vyhladzovania fine znamená presné napolohovanie robota do daného bodu 

a je daná pre body vyžadujúce presnosť polohy. 

Manipulačné framy reálnych robotov sú popísané podrobne v kapitole 3.4. 

U online robotov v simulačnom modeli musia byť tieto framy zhodné ako framy 

u reálnych robotov. Pri dvojchápadle a robotovi s automatickou výmenou koncových 

efektorov nie je jednoznačne určený manipulačný TCP frame. Ten je potrebné nastaviť 

v časti Tool Nr, kde sa vyberie z hodnoty 1 až 3. V každej hodnote je vopred 

nadefinovaný konkrétny TCP frame, ktorý sa nastaví v Robot Setup -˃ Base and Tool 

Setup. Robot s daným koncovým efektorom sa dá do pozície HOME  a v dialógovom 

okne sa vyberie súradnicová poloha TCP framu daného manipulačného bodu pre koncový 

efektor. Týmto spôsob sa definuje TCP pre každý koncový efektor. Ďalej sa dajú vytvoriť 

konkrétne príkazy pomocou OLP Commands, napríklad: [22] 

• Attach – zaväzbí dva prvky zostavy na základe aktuálnej pozície, 

• Detach – odstránenie väzby medzi dvomi prvkami, 
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• WaitSignal – robot musí počkať v danom bode na vyhovujúci signál, a až potom 

môže pokračovať vo vykonávaní príkazov, 

• SendSignal – keď robot vstupuje do kolíznej zóny, vyšle signál druhému robotovi 

aby nevstupoval do kolíznej zóny. 

Všetky tieto údaje sa dajú meniť v Path editore. 

 

Obr. 42) Ukážka operácie v Path Editore. 

V simulácii je znázornené vyberanie chladičov z kritických miest debničky. Tieto 

miesta sú pri okraji debničiek, vo vrchnej a v spodnej časti debničky. Z dôvodu lepšieho 

dosahu robota na dno debničiek je robot umiestnený na piedestál vo výške 500 mm.  

Postupným vytváraním jednotlivých operácií sa musí vytvoriť takt celej pracovnej 

bunky. Na začiatku simulácie si robot R1 zoberie chápadlo zo stojanu pre koncové 

efektory a začne postupne vyberať chladiče z debničiek a ukladať ich na odkladacie 

hniezdo. Medzitým roboty R2 a R3 odoberajú chladiče z odkladacieho hniezda a vkladajú 

ich do zariadení na kontrolu rozmerov (10 s) a tesnosti (30 s). Keď robot R1 vyberie 

všetky chladiče z prvej vrstvy, vymení si chápadlo za koncový efektor s prísavkami, 

a odoberie kartón z debničky na odkladacie miesto. Po premiestnení kartónov si robot R1 

vymení koncový efektor s prísavkami za chápadlo a pokračuje vo vyberaní chladičov 

z debničiek. Celý cyklus sa opakuje až do vybratia všetkých chladičov z oboch debničiek.  

Všetky jednotlivé operácie sú časovo poprepájané a vytvárajú jednotný sled 

operácií, Ganttov diagram, ktorý sa nastavuje v Sequence Editor. 

 

Obr. 43) Ukážka Ganttovho diagramu v Sequence Editor. 
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Po vytvorení všetkých bodov je potrebné skontrolovať dosah a prístupnosť robota 

s koncovým efektorom ku každému bodu. Na to slúži funkcia Reach Test. K tomu je 

potrebné zvoliť robota a všetky body, v ktorých sa bude určovať dostupnosť. Ku každému 

bodu sa zobrazí výsledok vo forme znakov, kde červený krížik znamená nedostupný, 

červená prekrížená fajka znamená obmedzená dostupnosť a zelená fajka je vyhovujúca 

dostupnosť.  

 

Obr. 44) Príklad z analýzy Reach Testu. 

6.4 Smart Place 

Pomocou funkcie Smart Place dokážeme nájsť optimálne umiestnenie robota v robotickej 

bunke. V možnostiach si zvolíme robota a všetky body, ku ktorým sa musí dostať. 

Zároveň sa nastaví aj rozsah plochy, v ktorej by sa mohol robot nachádzať. Zo zadaných 

hodnôt sa nám zobrazí súradnicová mapa, kde červené políčka znamenajú nedostatočný 

dosah, zelené znamenajú čiastočný dosah, v oranžových dochádza ku kolízii a modré 

označujú optimálne umiestnenie robota. Optimálne umiestnenie robota R1 v robotickej 

bunke je na nasledujúcom obrázku.  

 

Obr. 45) Vľavo súradnicová mapa, vpravo zobrazenie políčok v priestore bunky u robota 

R1. 
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Optimálne umiestnenie robota R2 v robotickej bunke:  

 

Obr. 46) Vľavo súradnicová mapa, vpravo zobrazenie políčok v priestore bunky u robota 

R2. 

Optimálne umiestnenie robota R3 v robotickej bunke:  

 

Obr. 47) Vľavo súradnicová mapa, vpravo zobrazenie políčok v priestore bunky u robota 

R3. 

 Výsledný layout pracoviska bude uvedený v kapitole 8, kde bude zobrazený aj 

spolu s bezpečnostnými prvkami, ktoré sú spracované v kapitole 7.  
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7 BEZPEČNOSŤ ROBOTICKEJ BUNKY 

Automatizované pracovisko, v ktorom sa nachádzajú priemyselné roboty, predstavuje 

nebezpečný priestor pre človeka pracujúceho v ich blízkosti. Z toho dôvodu je potrebné 

k celkovému návrhu robotického pracoviska zabezpečiť aj riešenie bezpečnosti. V prvej 

časti kapitoly je spracovaná analýza rizík podľa normy ČSN EN ISO 12100. Zníženie 

rizík je s použitím niekoľkých technických noriem: 

• ČSN EN 349+A1 Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení 

stlačení částí lidského těla, 

• ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro 

konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika, 

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

ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci 

• ČSN EN ISO 13849-2 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích 

systémů – Část 2: Ověřování, 

• ČSN EN ISO 13855 Bezpečnost strojních zařízení – Umístění ochranných 

zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla, 

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

zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami,  

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

požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů, 

• ČSN EN ISO 10218-1 (186502) A. Roboty a robotická zařízení – Požadavky na 

bezpečnost průmyslu – Posouzení rizika a snižování rizika, 

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

pro konstrukci. 

 

V ďalšej časti kapitoly sú popísané vybrané bezpečnostné prvky, ktoré sú 

umiestnené do robotickej bunky.  

7.1 Posúdenie rizika v robotickej bunke 

Najdôležitejším prvkom posúdenia rizika, je pochopiť princíp fungovania celej bunky 

a následne jednotlivých komponent. Celý proces posúdenia rizika je rozdelený do troch 

hlavných častí a to: [23] 

• blokový diagram,  

• relatívne nebezpečenstvo, 

• analýza významných nebezpečenstiev. 

7.2 Blokový diagram 

Najjednoduchší spôsob zapísania všetkých potrebných vzájomných vzťahov v robotickej 

bunke je pomocou diagramov. Schému blokového diagramu je potrebné vytvoriť na 

vhodnej rozlišovacej úrovni a zabezpečiť, aby boli zohľadnené všetky jeho podstatné 
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interakcie. [23] Blokový diagram je znázornený na nasledujúcom obrázku a je vytvorený 

pomocou webovej aplikácie draw.io. 

 

Obr. 48) Blokový diagram robotickej bunky. [23] 

Kde: E – elektrická energia, I – informačný tok, P – polohová väzba, PS – pasívna 

polohová väzba, T – tepelná energia, F – sila. [23] 

7.3  Relatívne nebezpečenstvo 

Ku každej komponente z blokového diagramu  posudzujeme relevantné nebezpečenstvo. 

Údaje sú zapísané v nasledujúcej tabuľke. Ďalej je v tabuľke zaznamenané umiestnenie 

prvku v bunke a priradené číslo typu nebezpečenstva. Typy možných nebezpečenstiev 

zapísaných v norme: [24] 

• mechanické nebezpečenstvo, 

• nebezpečenstvo navinutia, 

• elektrické nebezpečenstvo, 

• tepelné nebezpečenstvo, 

• nebezpečenstvo spôsobené hlukom,  

• nebezpečenstvo spôsobené vibráciami,  

• nebezpečenstvo vytvárané žiarením, 

• nebezpečenstvo vytvárané materiálmi a látkami, 

• nebezpečenstvo vytvorené zanedbaním ergonomických zásad pri konštrukcii 

stroja, 

• nebezpečenstvo pošmyknutia, zakopnutia a pádu, 

• nebezpečenstvo spôsobené poruchami v dodaní energie.  
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Tab 9) Zdroje relatívneho nebezpečenstva. [23] 

Komponenty 

systému 

Umiestnenie 

v systéme 
Typ nebezpečia 

ID. 

číslo 

KUKA KR-60 

L30-3 

Pracovný 

priestor bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, Elektrické 

nebezpečenstvo, Tepelné 

nebezpečenstvo 

1, 2, 3 

KUKA KR-16 

R2010 

Pracovný 

priestor bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, Elektrické 

nebezpečenstvo, Tepelné 

nebezpečenstvo 

1, 2, 3 

Koncový efektor s 

prísavkami 

Pracovný 

priestor bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, 

Nebezpečenstvo spôsobené poruchami 

v dodávaní energií 

1 

Gripper s prstami 
Pracovný 

priestor bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, 

Nebezpečenstvo spôsobené poruchami 

v dodávaní energií 

1 

KUKA KR C4 
Okolie 

pracovnej bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, Elektrické 

nebezpečenstvo, Tepelné 

nebezpečenstvo 

1, 2, 3 

Podstavec robota 
Pracovný 

priestor bunky 

Nebezpečenstvo pošmyknutia, 

zakopnutia alebo pádu 
9 

Oplotenie bunky 

Ochrana 

pracovného 

priestoru 

Mechanické nebezpečenstvo, 

Nebezpečenstvo pošmyknutia, 

zakopnutia alebo pádu 

1, 9 

Vstupné dvere 

Ochrana 

pracovného 

priestoru 

Mechanické nebezpečenstvo 1 

Otvor v pletive pre 

dopravník 

Ochrana 

pracovného 

priestoru 

Mechanické nebezpečenstvo 1 

Dopravník 

Pracovný 

priestor bunky 

a okolia bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, 

Ergonomické nebezpečenstvo 
1, 8 

Zariadenie na 

kontrolu 

Pracovný 

priestor bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, Elektrické 

nebezpečenstvo, Tepelné 

nebezpečenstvo, Nebezpečenstvo 

spôsobené hlukom, Ergonomické 

nebezpečenstvo 

1, 2, 

3, 4, 8  

Stojan na koncové 

efektory  

Pracovný 

priestor bunky 

Nebezpečenstvo pošmyknutia, 

zakopnutia alebo pádu 
9 

Odkladacie 

hniezdo  

Pracovný 

priestor bunky 

Nebezpečenstvo pošmyknutia, 

zakopnutia alebo pádu 
9 

Výrobok  
Pracovný 

priestor bunky 
Mechanické nebezpečenstvo 1 

Debnička 
Pracovný 

priestor bunky 

Mechanické nebezpečenstvo, 

Nebezpečenstvo pošmyknutia, 

zakopnutia alebo pádu 

1, 9 
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7.4 Analýza významných nebezpečenstiev 

V tabuľke významných nebezpečenstiev musia byť zahrnuté fázy životného cyklu stroja, 

popis nebezpečenstva, jeho identifikačné číslo a popis nebezpečnej udalosti. Fázy 

životného cyklu sa delia na: [23] 

• dopravu,  

• montáž, inštaláciu a uvedenie do prevádzky, 

• prevádzku stroja, 

• čistenie a údržbu stroja,  

• vyhľadávanie porúch a ich odstránenie, 

• vyradenie z prevádzky, demontáž.  

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená iba časť analýzy významných 

nebezpečenstiev. Celá tabuľka je zobrazená v prílohe. 

Tab 10) Analýza významných nebezpečenstiev – ukážka. [23] 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH 

NEBEZPEČENSTIEV 
Počas prepravy, montáže a inštalácie 

Typ stroja: Robotická bunka pre 

manipulačné operácie 

Por. 

číslo 

Fáza životného 

cyklu 

Typ nebezpečenstva 
Popis nebezpečnej udalosti 

Stručný popis Id. číslo 

1 Doprava 

1.1 Balenie a 

rozbaľovanie 

Zakopnutie, 

porezanie, 

odrenie, 

narazenie. 

1.2-6 

1.3-3 

1.5-5 

9.3 

Pri balení alebo rozbaľovaní  stroja 

môže prísť k narazeniu a zakopnutiu 

o jednotlivé časti stroja alebo 

k porezaniu a odreniu o ostré časti 

stroja pri jeho rozbaľovaní. 

1.2 Nakladanie, 

vykladanie, 

preprava 

Stlačenie, 

porezanie, ľudská 

chyba. 

1.1-4 

1.2-2 

8.1-3 

 

Pri nesprávnom uchytení 

jednotlivých celkov stroja o ostré 

hrany stroja alebo pri neočakávanom 

páde časti stroja môže nastať 

stlačenie. 

Všetky najvýznamnejšie identifikované nebezpečenstvá sú prehľadne zapísané 

v tabuľke 11., kde ku každému nebezpečenstvu je priradená hodnota nebezpečenstva na 

základe týchto kritérií: [23] 

• S – závažnosť škody, 

○ S0 – žiadne nebezpečenstvo 

○ S1 – ľahké poškodenie 

○ S2 – ťažké poškodenie 

○ S3 – smrť 

• A – vystavenie osôb nebezpečenstvu, 

o A1 – zriedka až častejšie 

o A2 – často až trvalo 

• E – možnosť vyvarovanie sa škody, 

o E1 – možné 

o E2 – možné za určitých okolností 

o E3 – sotva možné 



 

61 

 

• W – pravdepodobnosť výskytu škody, 

o  W1 – malá alebo nepravdepodobná 

o  W2 – stredná 

o  W3 – veľká.  

Po pridelení všetkých kritérií ku každej nebezpečnej udalosti vieme na základe 

obrázku 49 zistiť hodnotu rizika, kde: [23] 

• 0-4 je prijateľné riziko, 

• 5-6 je riziko prijateľné po overení, 

• 7-18 je neprijateľné riziko.  

 

Obr. 49) Graf pre odhad rizika. [23] 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená iba časť zoznamu významných 

nebezpečenstiev. Celá tabuľka je zobrazená v prílohe. 

Tab 11) Zoznam významných nebezpečenstiev - ukážka. [23] 

OZN. Názov nebezpečenstva Z V M P ∑ 

1 Mechanické nebezpečenstvo      

1.1 Nebezpečenstvo stlačením      

1.1-1 
Nebezpečenstvo stlačenia pri pohybe ľubovoľnej časti 

robota 
S2 A1 E1 W1 5 

1.1-2 Nebezpečenstvo stlačenia pri pohybe koncového efektoru S1 A2 E2 W2 4 

1.1-3 
Nebezpečenstvo stlačenia pri poruche koncového 

efektoru (oddelenie) 
S1 A2 E2 W2 4 

1.1-4 
Nebezpečenstvo stlačenia pri nakladaní, vykladaní 

a preprave stroja 
S2 A1 E1 W1 5 

1.1-5 
Nebezpečenstvo stlačenia pri montáži a demontáži 

robotickej bunky 
S2 A1 E1 W2 6 

 

U všetkých rizík, ktoré dosiahli v tabuľke 11. hodnotu viac ako 6, je potrebné 

znížiť riziko. Znižovanie rizika prebieha v  troch základných krokoch. V prvom kroku sa 

znižuje riziko na základe opatrenia zabudovaného v konštrukcii, v druhom na základe 

bezpečnostnej ochrany a doplnkových opatrení, a v tretej na základe informácií pre 

použitie. [23] 

V nasledujúcej tabuľke je zobrazená iba časť formuláru pre odhad rizika 

nebezpečenstva. Celá tabuľka je zobrazená v prílohe. 
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Tab 12) Odhad rizika nebezpečenstva - ukážka. [23] 

VUT v Brně, 

FSI 
ÚVSSR 

FORMULÁR PRE ODHAD 

RIZIKA 

Spracovala: Bc. Michaela Srdošová 

Stroj: Bunka pre manipulačné 

operácie 
Dátum: 28.3.2019 

Číslo 

nebezpečia 

 

Identif. 

číslo 

Označenie nebezpečia podľa ČSN EN ISO 12100 

2. Elektrické nebezpečenstvo 

2.1-1 5. Nebezpečenstvo zasiahnutia el. prúdom 

Životná etapa 

stroja: 
Používaný 

Nebezpečný priestor: pracovný 

priestor bunky 

Ohrozené osoby: Obsluha stroje 
Prevádzkový stav stroja: výrobný 

systém 

Popis nebezpečia 

situácia/udalosti: 
Nebezpečenstvo zasiahnutia el. prúdom pri opravovaní zariadení 

Počiatočné 

riziko 

Závažnosť a možné škody na zdraví: S2 - ťažké zranenia 
Veľkosť 

rizika 

Početnosť a doba trvania ohrozenia: A2- často až trvale  
 

11 
Možnosť vyvarovaniu sa nebezpečia: 

E2 – možné za 

určitých podmienok 

Pst. výskytu nebezpečnej udalosti: W3 - veľká 

Krok 1: Opatrenia zabudované v konštrukcii. 

Popis opatrenia: 
Výrobca musí zaistiť, aby požiadavky na elektrické zariadenia spĺňali 

predpísanú normu ČSN EN 60204-1:2007. 

Zníženie 

rizika po 

opatreniach 

Závažnosť a možné škody na zdraví: S2 - ťažké zranenia Veľkosť 

rizika Početnosť a doba trvania ohrozenia: A2- často až trvale rizika 
 

10 
Možnosť vyvarovaniu sa nebezpečia: 

E2 – možné za 

určitých podmienok 

Pst. výskytu nebezpečnej udalosti: W2 - stredná 

Krok 2: Bezpečnostné ochranné opatrenia. 

Popis opatrenia: 
Uskutočnenie práce na elektronickom zariadení iba osobám, ktoré splnili 

elektrotechnickú vyhlášku kvalifikácie (vyhlášky 50/1978 Sb.). 

Zníženie 

rizika po 

opatreniach 

Závažnosť a možné škody na zdraví: S2 - ťažké zranenia Veľkosť 

rizika Početnosť a doba trvania ohrozenia: A2- často až trvale rizika 
 

9 
Možnosť vyvarovaniu sa nebezpečia: E1- možné 

Pst. výskytu nebezpečnej udalosti: W2 - stredná 

Krok 3: Informácie pre použitie. 

Popis opatrenia: 

Štítok umiestnený na zariadení s upozornením na nebezpečie vzniku 

možného úrazu el. prúdom.   

Upozornenie v návode na použitie: „Prácu s el. zariadením môže 

uskutočňovať iba oprávnená osoba.“ 

Zníženie 

rizika po 

opatreniach 

Závažnosť a možné škody na zdraví: S2 - ťažké zranenia Veľkosť 

rizika Početnosť a doba trvania ohrozenia: A1- zriedka rizika 
 

5 
Možnosť vyvarovaniu sa nebezpečia: E1- možné 

Pst. výskytu nebezpečnej udalosti: W1 - malá 

VALIDÁCIE: Opatrenia sú dostatočné. Dňa: 28.3.2019 
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7.5 Bezpečnostné konštrukčné prvky 

Na základe zistenia možných nebezpečenstiev v danej robotickej bunke sú použité 

bezpečnostné ochranné prvky.  Podrobne sú popísané v nasledujúcich kapitolách.   

7.5.1 Oplotenie 

Pri výbere vhodného oplotenia musíme dodržiavať niekoľko parametrov. Prvým z nich je 

určenie minimálnej výšky oplotenia, ktorá závisí od najvyššie položeného miesta 

v nebezpečnom priestore, a od minimálnej vodorovnej vzdialenosti medzi oplotením 

a najbližším miestom nebezpečného priestoru k oploteniu. V norme je rozlišovaný dosah 

cez ochranné konštrukcie na základe veľkého a malého rizika. Do kategórie malého rizika 

patrí iba nebezpečenstvo od trenia alebo odrenia, preto budú hodnoty zvolené na základe 

veľkého rizika. Najvyšší pracovný bod robota v bunke od podlahy je 2385 mm. Pri 

výbere normalizovanej výšky oplotenia 2 200 mm musí byť na základe normy 

vzdialenosť oplotenia od nebezpečného priestoru 400 mm. Výška odsadenia oplotenia od 

podlahy je 200 mm. Podľa normy sa nemôže nachádzať nebezpečný priestor od oplotenia 

menej ako 665 mm vo výške 200 mm. [25] 

Oplotenie je vybrané od známej spoločnosti Troax. Ďalším parametrom je 

dodržanie veľkosti oka v pletive a od minimálnej vodorovnej vzdialenosti medzi pletivom 

a najbližším miestom nebezpečného priestoru k pletivu. Vybrané pletivo má rozmer oka 

17 x 97 mm. V norme sa používa tabuľka určená pre osoby staršie ako 14 rokov, z ktorej 

sa vyberie minimálna vodorovná vzdialenosť. Oko je klasifikované ako štrbina 

s minimálnym rozmerom 17 mm, kde je minimálna vzdialenosť medzi nebezpečným 

miestom a pletiva 120 mm. [25]  

 

Obr. 50) Oplotenie pracovnej bunky. 

V oplotení sú otvory cez ktoré prechádzajú dopravníky von z bunky. Rozmer 

otvoru je 105 x 90 mm. Na základe týchto rozmerov otvoru je potrebná minimálna 

bezpečná vzdialenosť medzi otvorom v pletive a nebezpečným miestom aspoň 850 mm. 

Na nasledujúcom obrázku je vidieť časť pracoviska, kde sú červené polkružnice 

s polomerom 850 mm. Z obrázku vyplýva, že v okruhu 850 mm od dopravníka vo vnútri 

bunky sa nenachádza nebezpečný priestor. [25] 
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Obr. 51) Znázornenie  potrebnej bezpečnej zóny vo vnútri pracovnej bunky. 

7.5.2 Ochrana prístupových dverí 

Vstup do vnútorného pracovného priestoru bunky je pomocou dvoch vstupných dverí 

a dvoch rolovacích dverí slúžiacich na výmenu debničiek. U oboch vstupných dverí sú 

použité bezpečnostné modulárne zámky MGB od firmy Euchner, ktoré spĺňajú všetky 

požiadavky bezpečnosti podľa ČSN EN ISO 13849-1. Zámky zabraňujú otvoreniu dverí 

v automatickom režime bunky. Jednou z výhod bezpečnostných zámkov je kombinácia 

mechanického uzamknutia a bezkontaktného bezpečnostného RFID systému. Maximálna 

blokovacia sila brániaca otvoreniu z vonku je 2000 N. Systém MGB obsahuje 

integrované ovládacie prvky ako ručný prepínač, prepínač na kľúč, tlačidlo 

START/STOP a núdzové tlačidlo. Jeho súčasťou sú uzamykacie moduly, moduly 

vonkajšej kľuky a moduly núdzovej vnútornej kľuky v prípade uzamknutia pracovníka vo 

vnútri bunky. [26] 

Aby sa zabránilo spusteniu automatického režimu v prípade, že pracovník sa 

nachádza vo vnútri bunky, musia byť nielen zatvorené bezpečnostné dvere alebo aj 

prítomnosť čipu CKS v zariadení. Po vložení čipu do čítacieho adaptéru sa skontroluje 

neporušenosť, platnosť a zhodnosť nastaveného unikátneho čísla čipu. [26] 

 

Obr. 52) Bezpečnostný čip CKS a bezpečnostný systém MGB. [26] 

V bunke sú umiestnené rolovacie dvere od firmy Spedos. Tieto dvere sú špeciálne  

určené pre robotizované pracoviská. Vyznačujú sa špeciálnymi rýchlobežnými vrátami 

s frekvenčným meničom, vysoko odolnou rolovacou clonou a nadštandardnými 

bezpečnostnými prvkami. Z hľadiska bezpečnosti sú vybavené koncovými snímači, ktoré 

pri otváraní dverí zastavia automatický režim v bunke. Ak nie sú dvere dostatočne 

zatvorené, nespustí sa automatický pracovný režim v bunke. Ďalej sú rolovacie dvere 
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vybavené ovládacím zariadením pre otvorenie a spätné zatvorenie dverí a stop tlačidlo pre 

zastavenie dverí v akejkoľvek polohe. [27] 

 

 

Obr. 53) Bezpečnostné rolovacie dvere. [27] 

7.5.3 Núdzové zastavenie 

Tlačidlo pre núdzové zastavenie umožňuje v prípade potreby zastavenie všetkých operácii 

v bunke. Počas núdzového zastavenia sa nesmú vyradiť bezpečnostné prvky. V každej 

robotickej bunke sa nachádza niekoľko tlačidiel umiestnených na viacerých viditeľných 

a ľahko dostupných miestach. [26] 

 

Obr. 54) Tlačidlo núdzového zastavenia. [26] 
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8 SIMULAČNÉ ZHODNOTENIE  

Na základe simulačného modelu vieme overiť dostupnosť robotov, ich vzájomnú kolíziu 

alebo kolíziu medzi robotmi a inými predmetmi v bunke. Na zistenie reálneho 

pracovného taktu v bunke je potrebné simuláciu pripojiť s RCS modulom. Pomocou RCS 

modulu je možné presné nastavenie kinematických parametrov vybraného robota. Medzi 

simuláciou s RCS modulom a bez neho je celkový čas v bunke veľmi rozdielni. 

Porovnanie pracovných časov je zobrazené na nasledujúcich časových sekvenciách 

získaných z Process Simulate. Rozdiel je až o 189 sekúnd.  

 

Obr. 55) Časová sekvencia bez RCS modulu. 

 

Obr. 56) Časová sekvencia s RCS modulom. 

Časy, v ktorých chladiče vyšli von z bunky, boli zaznamenané do tabuľky. 

Z týchto časov bol spočítaný pracovný takt bunky.   

Tab 13) Časy výstupných chladičov. 

Poradie 

chladiča 

Čas bez RCS modulu Čas s RCS modulom 

Chladič A Chladič B Chladič A Chladič B 

1. 200 234 120 134 

2. 242 271 145 151 

3. 288 313 172 174 

4. 331 350 195 196 

5. 376 390 219 218 

6. 419 430 243 242 

7. 464 466 261 269 

8. 505 507 282 291 

 

 
𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑏𝑒𝑧 𝑅𝐶𝑆 =

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ý𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖č𝑜𝑣
 

(8.1) 
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𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑏𝑒𝑧 𝑅𝐶𝑆 =
307

16
= 19,186 𝑠 

  

 

 
𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑠 𝑅𝐶𝑆 =

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛ý č𝑎𝑠

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛ý𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑙𝑎𝑑𝑖č𝑜𝑣
 

 

(8.2) 

 

𝑡𝑎𝑘𝑡 𝑠 𝑅𝐶𝑆 =
171

16
= 10,688 𝑠 

 

  

Požadovaný takt robotickej bunky bol 12 s. Na základe simulácie vyšiel pracovný 

takt 10,7 s, čo splňuje požiadavku zadaného taktu. Pri súčasnom pracovnom takte výroby 

sa skontroluje 257 chladičov za hodinu a pri automatizovanom pracovisku 336 chladičov 

za hodinu.  

 

 

Obr. 57) Pohľad na robotickú bunku v Process Simulate. 



 

69 

 

9 TECHNICKO – EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE 

Zautomatizované robotické pracovisko je z hľadiska rýchlosti a presnosti výhodnejšie ako 

pracovisko, na ktorom sa pracuje manuálne. Avšak, keď chceme zmeniť pracovisko 

s manuálnou prácou na robotické, je k tomu potrebná prvotná investícia. V tejto kapitole 

sú rozpísané jednotlivé ceny položiek a ich návratnosť za určitú dobu.  

9.1 Náklady 

Náklady na pracovisko s prevádzkou manuálne pracujúcich ľudí sú rozpísané 

v nasledujúcej tabuľke. Hrubá mzda je odhadnutá na základe štatistík z internetových 

portálov. Na danom pracovisku je trojsmenná prevádzka a na jednej smene pracujú traja 

ľudia. Ceny sú uvedené v Kč. 

Tab 14)  Súčasné náklady zamestnávateľa na danom pracovisku. [28] 

Č.p. Položka 
Počet 

pracovníkov 
Cena [Kč] 

1 Hrubá mesačná mzda zamestnanca 1 25 000 

2 Zdravotné poistenie zamestnanca 10% 1 2 500 

3 Starobné poistenie 14% 1 3 500 

4 Rezervný fond solidarity 4,75% 1 1187,5 

5 Invalidné poistenie 3% 1 750 

6 Poplatky menšie ako 2%  1 937,5 

7 Všetky poplatky zamestnávateľa 1 33 875 

8 Všetky poplatky zamestnávateľa 3 101 625 

9 Všetky poplatky zamestnávateľa, 3 smeny 9 304 875 

10 Všetky poplatky zamestnávateľa, 3 smeny, 1 rok 9 3 658 500 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú rozpísané všetky potrebné vstupné investície. 

V nich sú zahrnuté kupované komponenty, náklady na inštaláciu pracoviska, 

konštruktérov a programátorov. Ceny sú zistené na základe nezáväzného dopytu u daných 

firiem alebo na základe odhadu ľudí, ktorí majú s danou problematikou skúsenosti.   

Tab 15)  Cena za prácu. 

Práca 
Počet 

ľudí 

Počet 

dní 

Cena za hodinu 

[Kč] 

Cena spolu 

[Kč] 

Konštrukcia 2 15 1 000 240 000 

Elektro projekcia 1 10 1 100 88 000 

Off-line programovanie 1 11 1 150 101 200 

Strojná montáž 3 16 800 307 200 

Elektrická montáž 2 9 850 122 400 

PLC programátor 1 10 1 150 92 000 

Robotik na mieste 1 9 1 200 86 400 

Dokumentácia 1 5 900 36 000 

 ∑       1 073 200 
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Tab 16) Ceny za nakupované diely. [12, 17, 19, 21, 22, 28, 29] 

Nakupovaný diel Výrobca 
Počet 

kusov 

Cena za jeden 

kus [Kč] 

Cena spolu 

[Kč] 

Robot KR60 L30-3 KUKA 1 1 560 000 1 560 000 

Robot KR16 R2010  KUKA 2 1 310 400 2 620 800 

Pedestál KUKA 1 24 000 24 000 

Chápadlo PSH-1 SCHUNK 5 17 712 88 560 

Modul výmeny SWK-040Q SCHUNK 1 37 074 37 074 

Moduly výmeny SWA-040 SCHUNK 8 11 519 11 519 

Vákuové prísavky Festo 8 980 7 840 

Držiak prísavky Festo 1 672 5 376 

Vákuový ejektor Festo 3,6 2 020 2 020 

Hliníkové moduly Alluteck 1 410 1 476 

Doplnky od Alluteck  Alluteck 1 5 420 5 420 

Komponenty na efektor s 

prísavkami 
Festo 

10 3 100 3 100 

Indukčné snímače  Sick 4 1 100 11 000 

Dopravníky Dorner 1 60 000 240 000 

Kamera  Sick 1 228 400 228 400 

Lineárny pojazd Bin picking Blumenbecker 1 250 000 250 000 

Oplotenie Troax 2 219 000 219 000 

Dvere v oplotení Troax 2 20 400 40 800 

Rolovacie dvere Albany 1 58 000 116 000 

Bezpečnostné prvky Euchner  1 34 000 34 000 

PLC - riadiaci systém Siemens 1 350 000 350 000 

∑  
  5 856 385 

 

Tab 17)  Ceny za vyrábané diely. 

Vyrábaný diel 
Počet 

kusov 
Cena za jeden KS [Kč] 

Cena spolu 

[Kč] 

Stojan na výmenu chápadiel 1 40 200 40 200 

Prsty na chápadlo  5 1 500 7 500 

Príruba na chápadlo  4 2 500 10 000 

Odkladacie hniezdo 2 25 800 51 600 

∑   109 300  

Návrh robotickej bunky sa vo väčšine prípadov vytvára na kľúč. To znamená, že 

firma vytvorí kompletný návrh, simulačný model, nakúpi alebo skonštruuje potrebné 

komponenty a všetko to sprevádzkuje v danej výrobe. Firma si za nákup komponentov od 

iných dodávateľov účtuje prirážku približne 6%, čo je potrebné pripočítať k cene 

nakupovaných komponentov. 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑛𝑎𝑘ú𝑝 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑘𝑢𝑝𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ 𝑑𝑖𝑒𝑙𝑜𝑣 ∗ 1,06 = 6 323 626,1 𝐾č               (9.1) 
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𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑛𝑎𝑘ú𝑝 = 5 965 685 ∗ 1,06 = 6 323 626,1 𝐾č 

 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑛á𝑣𝑟ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑘𝑦 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑛á𝑘𝑢𝑝 + 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑟á𝑐𝑢                                       (9.2) 

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑛á𝑣𝑟ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑘𝑦 = 6 323 626,1 + 1 073 200 = 7 396 826,1 
 

Po sčítaní všetkých cien je potrebné k nim pripočítať 10% prirážku pre zisk firmy.  

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 = 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑧𝑎 𝑛á𝑣𝑟ℎ 𝑏𝑢𝑛𝑘𝑦 ∗ 1,1                                        (9.3) 
 

𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑛á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 = 7 396 826,1 ∗ 1,1 = 8 136 508,71 𝐾č 

   

9.2 Výpočet návratnosti investície  

Zo zistených nákladov na pracovisku s manuálnou prácou a na automatizovanom 

pracovisku, vieme spočítať dobu návratnosti vstupných investícií. Tá je spočítaná 

podielom nákladov robotického pracoviska k celkovým ročným nákladom na prevádzku 

súčasného pracoviska. Celková návratnosť investície robotického pracoviska je spočítaná 

podľa vzorca 9.4.  

 

𝑁á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑜𝑐ℎ =
𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖𝑠𝑘𝑎

𝑠úč𝑎𝑠𝑛é 𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜
 

(9.4) 

 

𝑁á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑜𝑐ℎ =
8 136 508,71

3 658 500
 

 

𝑁á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡í𝑐𝑖𝑒 𝑣 𝑟𝑜𝑘𝑜𝑐ℎ = 2,2 roka = 2 roky a 3 mesiace 

 

Obecne sa uvádza, že návratnosť investície pri robotizovanom pracovisku by mala 

byť do troch rokov. U daného robotického pracoviska je návratnosť 2 roky a 3 mesiace, 

čo spĺňa podmienku návratnosti. 
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10 ZÁVER 

V diplomovej práci je detailne popísaná realizácia zautomatizovania pracovnej bunky pre 

manipulačné operácie, od prvotných návrhov až po záverečné technicko-ekonomické 

zhodnotenie. 

Na začiatku boli vytvorené tri varianty návrhu. V každej variante sú umiestnené 

debničky s chladičmi, odkladacia debnička, zariadenia na kontrolu rozmerov a tesnosti, tri 

roboty, dve odkladacie hniezda, stojan pre koncové efektory, pojazd na bin picking 

a dopravníky. Na základe vhodných kritérií bola vybraná varianta B. V tejto variante je 

postačujúci menší rozsah robota a lepši prístup k odkladacím hniezdam.  

V návrhovom layoute bunky sú znázornené iba pozície jednotlivých prvkov. 

Každý prvok bol presne navrhnutý alebo vybraný konkrétny typ od inej firmy. Ako prvé 

boli navrhnuté koncové efektory pre manipulačné operácie. U robota R1 je využitá 

automatická výmena koncových efektorov. Na navrhnutie koncového efektoru 

s prísavkami boli prísavky, ejektor a držiak prísaviek od firmy Festo, a pre základ 

konštrukcie a upevňovacie prvky boli použité moduly od firmy Alutec. Ku koncovému 

efektoru je primontovaná príruba a na nej jedna časť zo systému rýchlej výmeny od firmy 

SCHUNK. Z rovnakej firmy sú vybrané aj chápadla pre manipuláciu s chladičmi. U 

robota R1 je jedno chápadlo a u robotov R2 a R3 sú dve chápadla spojené prírubou, kvôli 

rýchlejšej manipulácii s chladičmi pri kontrole v zariadeniach. V blízkosti robota bol 

umiestnený navrhnutý stojan pre koncové efektory. Manipulačnými spojovníkmi medzi 

robotmi sú navrhnuté odkladacie hniezda, a v každom bloku je umiestnený indukčný 

snímač od firmy SICK. Z rovnakej firmy je použitá aj kamera pre bin picking.  

Výber konkrétneho typu robota bol na základe nosnosti koncového efektoru 

a potrebného manipulovateľného rozsahu. Zo všetkých možných variant boli vybrané 

roboty s najbližšími vyhovujúcimi parametrami. Ako robot R1 je bol vybraný typ KR60 

L30-3 a najviac vyhovujúci robot pre R2 a R3 bol typ KR16 r2010. U vybraných robotov 

boli v programe KUKA Load skontrolované zaťaženia jednotlivých os robota a statické 

a dynamické zaťaženie.  

Všetky 3D modely boli vložené do softwaru Process Simulate, rozmiestnené 

podľa návrhového layoutu a bola im nadefinovaná kinematika zodpovedajúca 

skutočnosti. V danom software sa robotom vytvorili presné trajektórie pohybu a určila sa 

ich rýchlosť. Bola overená dostupnosť robotov a odstránené všetky vzniknuté kolízie. 

Postupne sa vytvárali manipulačné operácie a dané príkazy, ktoré boli pospájané, a tak 

spoločne vytvorili Ganttov diagram. Pre zistenie reálneho pracovného taktu bunky bola 

simulácia pripojená k RCS modulu.  

Požiadavka zo zadania na pracovný takt bola 12 s a v simulačnom modeli vyšiel 

pracovný takt 10,7 s. Požiadavka na pracovný takt bola splnená.  

Celé robotické pracovisko musí byť vyhovujúce z hľadiska bezpečnosti. Bol 

vytvorený blokový diagram všetkých vzájomných vzťahov v bunke, v každom prvku boli 

posúdené relatívne nebezpečenstvá a vytvorená analýza významných nebezpečenstiev vo 

všetkých životných cyklov bunky. Následne je vytvorený prehľad identifikovaných 

nebezpečenstiev a formuláre pre odhad rizika. Do robotickej bunky boli umiestnené 

bezpečnostné prvky a bezpečnostné ochranné opatrenia.  
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Na tvorbu robotického pracoviska sú potrebné prvotné investície. V technicko-

ekonomickom zhodnotení boli spočítané náklady pri súčasnej manuálnej práci na 

pracovisku a náklady potrebné na tvorbu robotizovaného pracoviska. Zo zistených cien 

bola spočítaná návratnosť investície za 2 roky a 3 mesiace.   
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12.3 Zoznam použitých symbolov 

Fp = [N] Prídržná sila prísaviek 

m = [kg] Hmotnosť manipulovaného predmetu 

g = [m·sec-2 ] Gravitačná konštanta 

a = [m·sec-2 ] Zrýchlenie robota     

S = [-] Súčiniteľ bezpečnosti  

𝛍 = [-] Koeficient trenia 

Fpj = [N]  Celková prídržná sila na jednu prísavku  

n = [-]  Počet prísaviek na koncovom efektore 

V = [cm3] Celkový objem sústavy 

V1 = [cm3] Objem prísavky s držiakom 

V2 = [cm3] Objem rozbočovača 

V3 = [cm3] Objem T-spoja 

V4 = [cm3] Objem hadičky z ejektora do T-spoja 

V5 = [cm3] Objem hadičky z T-spoja do rozbočovača 

V6 = [cm3] Objem hadičky z rozbočovača do prísaviek 

t70 = [s]  Čas, za ktorý sa odsaje jeden liter vzduchu, aby nastala 

zmena tlaku -0,8 bar, pri použití ejektora VADMI – 70 

te70 = [s]   Čas, za ktorý sa odsaje vzduch o objemu V, aby nastala 

zmena tlaku -0,8 bar, pri použití ejektora VADMI – 70 

t90 = [s]  Čas, za ktorý sa odsaje jeden liter vzduchu, aby nastala 

zmena tlaku -0,8 bar, pri použití ejektora VADMI – 90 

te90 = [s]   Čas, za ktorý sa odsaje vzduch o objemu V, aby nastala 

zmena tlaku -0,8 bar, pri použití ejektora VADMI – 90 

Fu = [N] Uchopovacia sila 

Mx = [Nm]  Moment na chápadle v smere x 

My = [Nm]  Moment na chápadle v smere y 

Mz = [Nm]  Moment na chápadle v smere z 

Rx = [m] Rameno pôsobiacej sily v danom smere 

Ry = [m] Rameno pôsobiacej sily v danom smere 

Rz = [m] Rameno pôsobiacej sily v danom smere 
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