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ABSTRAKT 

Cieľom tejto diplomovej práce je skonštruovanie jednoúčelového poloautomatizovaného 

zariadenia  pre montáž komponentu automobilu. Skladaným komponentom je tankovacie hrdlo 

na dopĺňanie pohonných hmôt zložené z viacerých dielov z termoplastu. Pri práci sú použité 

znalosti 3D modelovacieho programu, zvládnutie konštrukčných zákonitostí a prevedenie 

nutných konštrukčných výpočtov. Výsledkom práce je detailný 3D model a výkresová 

dokumentácia navrhnutého zariadenia.  

ABSTRACT 

The aim of this master thesis is the construction of a single-purpose semi-automatic machine to 

assembly a component of a car. The component of assemble is a device to refueling,  which 

consists of more thermoplastic parts. It is used a knowledge of 3D modeling software, solution 

of construction assemblies and necessary calculations to design the machine. The result of this 

thesis is detailed 3D model and  drawing documentation of designed assembly machine. 
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1 ÚVOD 

V súčasnej modernej dobe si vie už len málo kto z nás predstaviť život bez automobilu. 

Používame ho na prepravu do práce, na nákupy,  na cesty na dovolenku, prepravu tovaru 

a vlastní ho takmer každý. Takto tomu ale nebolo vždy. Ešte pred 100 rokmi bolo auto 

vymoženosťou len malej skupiny ľudí.  Autá sa vyrábali kusovo a finančne si ich mohol dovoliť 

len málokto. S myšlienkou, ako podstatne znížiť výrobnú cenu automobilu aby si ho mohol 

dovoliť väčší počet ľudí, prišiel začiatkom 20. storočia Henry Ford, majiteľ  automobilovej 

fabriky Ford Motor Company. Myšlienka spočívala v nahradení kusovej výroby za hromadnú 

pásovú výrobu. Tento systém dostal neskôr názov tzv. Fordov systém alebo fordizmus. Za 

presný dátum začiatku fordizmu môžeme označiť rok 1914, keď Ford zaviedol osemhodinový 

pracovný deň so mzdou päť dolárov pre robotníkov obsluhujúcich automatizovanú montážnu 

linku vybudovanú v štáte Michigan rok predtým. Automatizované výrobné linky na výrobu 

automobilov prešli odvtedy výraznými technickými i technologickými zmenami, ale podstata 

zostala  stále rovnaká. Vyrobiť čo najväčší počet áut za čo najkratší čas. V súčasnosti sú 

automobilové spoločnosti známe tým, že si väčšinu komponentov, z ktorých auto pozostáva, 

dávajú zhotovovať u svojich dodávateľov a v samotnej automobilke sa potom vykonáva 

kompletizácia všetkých komponentov. Dodávatelia tak musia automobilku pravidelne 

zásobovať veľkými počtami rovnakých komponentov. V prípade výroby a montáže veľkého 

množstva rovnakých výrobkov je  pre tieto účely ekonomicky výhodné navrhnúť a vyrobiť 

špeciálny jednoúčelový stroj. Jeho vývoj a výroba sú síce nákladné, ale nárast efektivity oproti 

ručnej výrobe  je dosť veľký na to, aby sa náklady na obstaranie stroja rýchlo vrátili. [1, 2] 

Táto diplomová práca je zameraná práve na návrh špeciálneho poloautomatizovaného 

jednoúčelového zariadenia pre zmontovanie komponentu do automobilu. Na začiatku práce je 

rozpísaná špecifikácia a rozbor zadania podľa priania zákazníka. Následne je navrhnutý postup 

montáže jednotlivých komponentov a dispozičné riešenie jednotlivých staníc montážneho 

zariadenia. Kvôli zvýšeniu prehľadnosti a lepšiemu pochopeniu sú v práci najskôr popísané 

konštrukčné riešenia jednotlivých staníc a až potom riešenie celého montážneho zariadenia. 

Navrhované montážne zariadenie sa v súčasnosti už používa vo výrobe a jeho reálna podoba je 

zobrazená v tejto časti práce spolu s 3D modelom. Pri jednotlivých staniciach montážneho 

zariadenia sú prevedené nutné konštrukčné výpočty a výpočty pracovných časov jednotlivých 

operácií, ktoré sú ďalej v práci použité k vytvoreniu časového rozvrhu pracovného cyklu 

zariadenia. Pred uvedením časového rozvrhu je v práci ešte zhrnutý navrhnutý pracovný cyklus 

zariadenia spolu s vizualizáciou pre lepšie pochopenie montážneho procesu. Ku koncu práce je 

navrhnuté montážne zariadenie zhodnotené z hľadiska konštrukcie a dĺžky pracovného cyklu 

spolu s odporúčaniami pre prax.  

K navrhnutiu konštrukčného riešenia a vytvoreniu detailných 3D modelov zariadenia 

spolu s výkresovou dokumentáciou je použitý 3D modelovací softvér  PTC Creo Parametric 

4.0. Práca sa zaoberá výhradne konštrukčným riešením a jej súčasťou nie sú schémy zapojenia 

elektrickej inštalácie  a pneumatických zariadení.  Z dôvodu, že sa jedná o reálne zadanie 

a navrhnuté zariadenie sa v súčasnosti už používa vo výrobe,  komponenty automobilu od 

zákazníka,  ktoré sa v tomto zariadení montujú, majú na použitých obrázkoch cenzurované 

výrobné označenie, aby neboli rozpoznateľné. Taktiež  nie je nikde v práci menovaný zákazník 

ani  typ automobilu, v ktorom sa daný montovaný diel používa a z kompletnej výkresovej 

dokumentácie je vybratá len časť výkresov. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1914
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Osmihodinov%C3%A1_pracovn%C3%AD_doba&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michigan
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2 ROZBOR PROBLEMATIKY PODĽA ZADANÝCH 

PARAMETROV 

2.1 Špecifikácia zadania 

2.1.1 Popis zariadenia 

Zadaním diplomovej práce je skonštruovanie výmenného poloautomatizovaného montážneho 

zariadenia pre montáž dielov tankovacieho hrdla automobilu znázornených na Obr. 1 a Obr. 3. 

Montážne zariadenie slúži ako prestavba do základnej stanice (viď Obr. 2), ktorá je už 

navrhnutá a nie je cieľom tejto práce, preto bude v práci spomínaná len okrajovo. Navrhované 

montážne zariadenie je výmenné, pretože na základnej stanici prebieha montáž tankovacích 

hrdiel pre rôzne automobilky a montážne zariadenie sa mení podľa toho, pre ktorú automobilku 

sa aktuálne skladá. Montážne zariadenie je so základnou stanicou kompatibilné a je s ňou 

zdieľané celé riadenie. Všetky montované diely tankovacieho hrdla sú do montážneho 

zariadenia zakladané obsluhou ručne. Po založení dielov prebehne automatizovaná kontrola 

prítomnosti všetkých dielov a kontrola použitia správnych variantov dielov, pretože v zadanom 

montážnom zariadení prebieha montáž viacerých variantov tankovacích hrdiel (viď kapitola 

2.1.5). Správne založenie jednotlivých komponentov je vizualizované na signalizačnom paneli 

montážneho zariadenia pomocou LED diód a prípadný chybný variant je hlásený na ovládacom  

paneli základnej stanice. Kým nie sú založené všetky komponenty, montážny cyklus nie je 

možné spustiť. Po kontrole a stlačení štartovacieho tlačidla, ktoré je súčasťou základnej stanice, 

nasleduje plne automatizovaný montážny proces. Kontrola a montážny proces je riadený 

programom v základnej stanici, kam sa zariadenie zakladá. Po bezchybnom ukončení cyklu sa 

rozsvieti zelená kontrolka a hotový výrobok je pomocou manipulátora základnej stanice 

automaticky odobraný z montážneho zariadenia, ktoré je tak pripravené na ďalší cyklus. Ak 

v priebehu cyklu dôjde k chybe alebo pretnutiu bezpečnostnej optickej závory základnej 

stanice, cyklus sa zastaví a rozsvieti sa červená kontrolka. V tomto prípade je potreba vyhodiť 

chybný kus do škatule na zmätky, ktorá sa nachádza v základnej stanici. V otvore škatule na 

zmätky je optický senzor a pokiaľ nedôjde k pretnutiu svetelného lúču vyhodením chybného 

kusu, nie je možné spustiť ďalší cyklus. Základná stanica je znázornená na Obr. 2. 

   

Obr. 1) Tankovacie hrdlo v zmontovanom stave: a) vyklopené, b) zaklopené  

a) b) 
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Obr. 2) Základná stanica v ktorej je osadené výmenné montážne zariadenie  
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2.1.2 Zoznam dielov montovaného výrobku 

Skladaný komponent automobilu (tankovacie hrdlo) celkovo pozostáva z 8 dielov. Tankovacie 

hrdlo v rozloženom stave na jednotlivé diely je znázornené na obr.3.  Diel drenážna hadička nie 

je v 3D modeli tankovacieho hrdla znázornený v plnej dĺžke (dĺžka 800 mm). Na Obr. 3 je 

znázornené iba miesto osadenia drenážnej hadičky v tele tankovacieho hrdla. Skrátenú verziu 

drenážnej hadičky je možné vidieť neskôr v kapitole 3.1.1 na Obr. 3. 

 

Zoznam dielov: 

1. Telo tankovacieho hrdla 

2. Rameno 

3. Oska 

4. Pružinka 

5. Uzatvárací motorček 

6. Uzatvárací kolík 

7. Prachovka 

8. Otvor pre drenážnu hadičku  

 

 

Obr. 3) Montovaný výrobok (tankovacie hrdlo) v rozloženom stave 

1 

2 

5 

4 

3 

6 

7 
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2.1.3 Princíp a problematika zmontovania jednotlivých dielov 

Umiestnenie jednotlivých dielov v zostave tankovacieho hrdla je znázornené na Obr. 3. 

pomocou modrých šípok. Montáž jednotlivých komponentov je rozpísaná nižšie. 

Montáž uzatváracieho motorčeka 

Uzatvárací motorček sa osádza do tela tankovacieho hrdla pomocou nacvakávacieho 

mechanizmu. Motorček je jeho otvorom nasunutý do otvoru pre motorček v tele tankovacieho 

hrdla a miernou silou zatlačený smerom do otvoru, čím dôjde k zapadnutiu výstupkov na 

motorčeku do západiek na tele tankovacieho hrdla. Západky sú navrhnuté tak, aby nebolo 

možné vložiť motorček do tela tankovacieho hrdla nesprávne orientovaný. 

Montáž drenážnej hadičky 

Drenážna hadička má na jednom z jej koncov rozšírený priemer, ktorý slúži ako zarážka. 

Opačným koncom je hadička zasunutá do otvoru pre drenážnu hadičku v tele tankovacieho 

hrdla a prevlečená celou svojou dĺžkou až po doraz na jej opačnom konci, ktorý zapadne do 

otvoru v tele tankovacieho hrdla 

Montáž uzatváracieho kolíka s prachovkou 

Najskôr je prachovka nasunutá na uzatvárací kolík rozšírenou časťou napred. V kolíku je pre 

montáž otvor s tisíchranom. Uzatvárací kolík a prachovka sú spoločne vložené do otvoru pre 

kolík v ramene tankovacieho hrdla stranou s tisíchranom napred. Na kolíku sú vymodelované 

tvary, vďaka ktorým nie je možné vložiť kolík do otvoru nesprávne orientovaný. K zaisteniu 

uzatváracieho kolíku a prachovky v otvore ramena tankovacieho hrdla dôjde po otočení kolíku 

pomocou tisíchranového bitu skrutkovača o 90° momentom 1,3Nm (stanovené zákazníkom)  

v smere hodinových ručičiek až na dorazy vymodelované v ramene tankovacieho hrdla. 

Montáž ramena a osky 

V tele tankovacieho hrdla sú dva otvory z oboch strán v jednej ose pre osadenie ramena 

a vloženie osky. Rameno tankovacieho hrdla je vložené stranou s dierou pre osadenie osky do 

časti tela tankovacieho hrdla pre osadenie ramena, čím dôjde k prekrytiu otvorov s telom 

tankovacieho hrdla. Následne je cez všetky otvory prevlečená oska, na ktorej je vymodelovaná 

západka. Vyvinutím sily 200N (stanovené zákazníkom) v smere zasúvania osky dôjde 

k zalisovaniu osky a zapadnutiu západky do vybrania v otvore ramena tankovacieho hrdla, čím 

dôjde k jej zaisteniu. Zasunutím osky sú spojené všetky tri diely (telo tankovacieho hrdla, 

rameno a oska). Rameno je s oskou spojené pevne a oska a telo tankovacieho hrdla tvoria 

rotačnú väzbu, vďaka čomu je možné rameno vyklápať a zaklápať do tela tankovacieho hrdla. 

Oska je navrhnutá tak, že ju nie je možné do tela tankovacieho hrdla a ramena zasunúť 

nesprávne orientovanú. 

Montáž pružinky 

Pružinka sa vkladá jedným koncom do otvoru v oske a druhým koncom do tela tankovacieho 

hrdla. Pri vkladaní musí byť rameno vyklopené na maximálny uhol, ktorý je daný zarážkami 

v tele tankovacieho hrdla. Pružinka musí byť počas montáže stlačená na montážny uhol 71° 

(stanovené zákazníkom), čo podstatne komplikuje manuálnu montáž, pretože pri napínaní 

pružinky na tento uhol treba vyvinúť zaťažovací moment 8120Nmm (stanovené zákazníkom).  

Po vložení  pružinky do otvoru v oske a do tela tankovacieho hrdla je pružinka uvoľnená, čím 

dôjde k zapadnutiu jej voľného konca do tvarového vybrania v tankovacom hrdle. Zapadnutím 

pružinky do tela tankovacieho hrdla je pružinka zaistená vo finálnej pozícii. Pri osádzaní 

pružinky treba dbať na jej správnu orientáciu.  
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2.1.4 Zadané parametre a požiadavky 

Montážne zariadenie sa osádza do priestoru základnej stanice znázorneného na Obr. 2. Na 

tomto obrázku je znázornený aj manipulačný priestor manipulátora základnej stanice, na ktorý 

treba brať pri navrhovaní montážneho zariadenia ohľad, aby bolo možné po zmontovaní 

výrobok manipulátorom odobrať a preniesť na dopravný pás základnej stanice. Rozmery 

základnej dosky montážneho zariadenia, na ktorej majú byť umiestnené jednotlivé stanice 

navrhovaného montážneho zariadenia, sú pevne dané a sú uvedené spolu s ďalšími technickými 

parametrami v tabuľke č.1. Táto základná doska je znázornená na Obr. 4. Súčasťou základnej 

dosky montážneho zariadenia sú štyri rukoväte, pomocou ktorých je zariadenie manuálne 

premiestňované. Ďalej sú na doske klzné lišty, ktoré pri osádzaní zariadenia do základnej 

stanice kĺžu po guľôčkových puzdrách osadených v ráme pre umiestnenie montážneho 

zariadenia v základnej stanici. Súčasťou základnej dosky sú  taktiež dorazy a puzdrá pre 

osadenie zariadenia v základnej stanici. Detailný pohľad na miesto založenia v základnej stanici 

je znázornený na Obr. 5. Po osadení zariadenia do základnej stanice a jej zasunutí až na dorazy 

je doska zaistená vysunutím piestových tyčí dvoch pneumatických valcov základnej stanice do 

puzdier v základnej doske. Súčasťou základnej stanice je úpravňa vzduchu, ventilový terminál 

a PLC, ku ktorým je montážne zariadenie pripojené. Prepojenie pracovného vzduchu, elektriky 

a riadenia základnej stanice s montážnym zariadením je riešené pomocou troch 

multikonektorov. Prvý multikonektor obsahuje nástrčné spojky pre zapojenie hadíc pre prívod 

stlačeného vzduchu so 6mm priemerom. Druhý multikonektor obsahuje spojky pre hadice so 

4mm priemerom a tretí multikonektor obsahuje spojky pre 4mm a 6mm hadice spolu 

s elektrickou časťou.  Vonkajšie puzdro multikonektorov  a ich vnútorná  štruktúra zapojenia 

sú znázornené na obrázku Obr. 6. Okrem montážneho zariadenia ja taktiež zadané 

vymodelovanie čeľustí pre uchytenie zmontovaného tankovacieho hrdla, ktoré sa umiestňujú 

na koncový efektor manipulátora základnej sanice a sú odnímateľné.  Požiadavka zákazníka je 

pri návrhu montážneho zariadenia použiť výhradne snímače značky Balluff a pri 

pneumatických valcoch výhradne komponenty značky FESTO a SMC.  

Tab 1)  Technická špecifikácia a požiadavky montážneho zariadenia 

Obsluha: 1 osoba (pri prenose zariadenia 2 osoby) 

Požadovaný čas výrobného cyklu: max 40s/ks  (celý pracovný cyklus vrátane 

manuálneho založenia dielov a 

automatizovaného montážneho cyklu) 

Počet montovaných variantov výrobku: 4 (viď kapitola 2.1.5) 

Rozmer základnej dosky: 664 x 550 mm 

Priestor nad základnou doskou (voľný): 600 mm 

Priestor pod základnou doskou (voľný): 200 mm 

Pripojenie montážneho zariadenia 

k základnej stanici: 

3 x multikonektor ILME: 

-stlačený pracovný vzduch (6 bar): 

15 x nástrčná spojka pre priemer hadíc 6mm 

24 x nástrčná spojka pre priemer hadíc 4mm 

-elektrická časť: 

konektor pre pripojenie k elektrickému napätiu 

24V DC a komunikačnej zbernici Profinet 
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Obr. 4) Základná doska navrhovaného montážneho zariadenia 

 

Obr. 5) Miesto založenia montážneho zariadenia v základnej stanici 

    

Obr. 6) a) Puzdro multikonektora spoločnosti ILME [3], b) c) d) Vnútorná štruktúra 

zapojenia multikonektorov   
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2.1.5 Varianty montovaného výrobku 

V navrhovanom montážnom zariadení sa kompletizujú 4 varianty tankovacích hrdiel. Prvá 

verzia je s jedným otvorom v tele tankovacieho hrdla pre tankovanie benzínu alebo nafty a s 

verziou uzatváracieho motorčeka, ktorým je možné uzamknúť rameno v tele tankovacieho 

hrdla. Druhá verzia má taktiež jeden otvor pre tankovanie benzínu alebo nafty, ale verziu 

uzatváracieho motorčeka, ktorý nie je možné uzamknúť. Motorčeky sa odlišujú dĺžkou 

konektora. Tretia verzia má dva otvory v tele tankovacieho hrdla a uzamykací motorček. Jeden 

otvor je pre tankovanie benzínu alebo nafty a druhý  na tankovanie plynnej zmesi. Štvrtá verzia 

má taktiež dva otvory a uzamykací motorček. Úlohou senzorov montážneho zariadenia je pri 

zakladaní dielov rozpoznávať jednotlivé varianty podľa toho, aký variant sa má práve 

v montážnom zariadení montovať a v prípade vloženia iného variantu túto chybu oznámiť. 

Jednotlivé varianty v menovanom poradí sú znázornené na Obr. 7. 

 

 

Obr. 7) Varianty montovaného výrobku (tankovacieho hrdla)  

1. variant 

 

 

 

 

 

2. variant 

 

 

 

 

 

 

3. variant 

 

 

 

 

 

4. variant 
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2.1.6 Rozpis požadovaných montážnych a kontrolných úkonov 

Od navrhovaného montážneho zariadenia sa požaduje, aby pracovalo v poloautomatizovanom 

režime. Zákazník si stanovil, ktoré montážne úkony sú vykonávané obsluhou manuálne pred 

vložením dielov do montážneho zariadenia, a ktoré montážne úkony majú byť vykonávané 

v plne automatizovanom režime. Všetky potrebné manuálne a automatizované úkony sú 

rozpísané nižšie. Všetky potrebné kontroly k zaisteniu zmontovania funkčného výrobku majú 

byť vykonávané pomocou senzorov. Tieto kontroly sú taktiež rozpísané nižšie. 

 

Manuálne sú obsluhou vykonávané nasledovné úkony: 

-osadenie uzatváracieho motorčeka do tela tankovacieho hrdla 

-navlečenie drenážnej hadice do tela tankovacieho hrdla 

-založenie všetkých dielov do montážneho zariadenia 

 

V automatickom režime sú vykonávané nasledovné úkony: 

-automatické odvedenie drenážnej hadice mimo pracovný priestor montážneho zariadenia 

-zaistenie tela tankovacieho hrdla a ramena v montážnom zariadení do ukončenia montáže 

-automatické osadenie uzatváracieho kolíka s prachovkou v ramene 

-automatické napruženie pružinky na montážny uhol 

-automatické zalisovanie osky a osadenie pružiny do tela tankovacieho hrdla 

-automatické zaklopenie ramena tankovacieho hrdla po ukončení montáže 

 

Kontroly: 

-kontrola vloženia všetkých montovaných komponentov pred začatím montáže 

-kontrola správnej verzie motorčeka (čítanie a porovnanie datametrix kódu kamerou) 

-kontrola správnej verzie tela tankovacieho hrdla 

-kontrola správnej dĺžky a lopatky lisovanej osky 

-kontrola prítomnosti pružinky pred lisovaním 

-kontrola správnej pozície pružiny po zmontovaní 

-kontrola správneho dolisovania osky 

-kontrola správneho domontovania uzatváracieho kolíku 

-kontrola správnej dĺžky drenážnej hadičky 

-kontrola prítomnosti a rozmerov prachovky 

-kontrola správneho osadenia motorčeka 

-kontrola správneho zaklopenia ramena tankovacieho hrdla po zmontovaní 

-kontrola funkčnosti všetkých inštalovaných snímačov na prípravku (softvérovo) 

-kontrola prítomnosti odnímateľných čeľustí manipulátora v základnej stanici 
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2.2 Rozdelenie úkonov medzi jednotlivé montážne stanice 

Z dôvodu väčšieho počtu automatizovaných montážnych úkonov a kontrol nie je návrh 

montážneho zariadenia riešený komplexne, ale je rozdelený na viacero menších staníc. 

Konštrukčné riešenie celého montážneho zariadenia je rozdelené do viacerých podzostáv, 

pričom sa každá z nich zaoberá určitým montážnym úkonom a príslušnými kontrolami. 

Priradenie jednotlivých montážnych úkonov a kontrol k jednotlivým staniciam je rozpísané 

nižšie. Toto rozdelenie sa vzťahuje k dispozičnému rozloženiu staníc na základnej doske podľa 

varianty A (viď kapitola 2.4.1). 

 

Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla: - slúži na zaistenie spodnej časti tela tankovacieho 

hrdla počas montáže. V stanici je vykonávaná kontrola prítomnosti tela tankovacieho hrdla 

a kontrola správneho osadenia pružinky po jej osadení v tele tankovacieho hrdla. Podrobný 

popis navrhnutého konštrukčného riešenia stanice sa nachádza v kapitole 3.1. 

Stanica horný upínač: -slúži na osadenie hornej časti tela tankovacieho hrdla a jeho zaistenie 

voči pohybu počas montáže. V stanici je vykonávaná kontrola správneho osadenia 

uzatváracieho motorčeka a kontrola verzie tela tankovacieho hrdla. Podrobný popis 

navrhnutého konštrukčného riešenia stanice sa nachádza v kapitole 3.2. 

Stanica upnutia ramena: -slúži na umiestnenie ramena tankovacieho hrdla a jeho zaistenie 

proti pohybu počas montáže. Ďalej sa do stanice vkladá uzatvárací kolík spolu s prachovkou, 

ktoré sú v tejto stanici následne namontované do ramena tankovacieho hrdla. V stanici je 

vykonávaná kontrola prítomnosti ramena, kontrola prítomnosti uzatváracieho kolíka 

s prachovkou, kontrola správneho zamontovania kolíka, kontrola rozmerov prachovky 

a kontrola správnej dĺžky osky. V stanici je taktiež vykonávané automatické zaklopenie ramena 

tankovacieho hrdla po jeho zmontovaní. Podrobný popis navrhnutého konštrukčného riešenia 

stanice sa nachádza v kapitole 3.3 

Stanica odvedenia drenážnej hadičky: -slúži na automatizované odvedenie drenážnej 

hadičky mimo pracovný priestor montážneho zariadenia. V stanici je vykonávaná kontrola 

prítomnosti a dĺžky drenážnej hadičky. Podrobný popis navrhnutého konštrukčného riešenia 

stanice sa nachádza v kapitole 3.4. 

Stanica lisovania osky s pružinkou: -slúži na založenie dielov oska a pružinka a ich 

zamontovanie do tela tankovacieho hrdla. V stanici prebieha kontrola prítomnosti pružinky 

a kontrola správneho dolisovania osky. Podrobný popis navrhnutého konštrukčného riešenia 

stanice sa nachádza v kapitole 3.5. 

Stanica signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva: -zostava obsahuje signalizačný 

panel pre vizualizáciu prítomnosti jednotlivých dielov. V zostave sú ďalej umiestnené 

zariadenia na kontrolu prítomnosti osky, kontrolu prítomnosti a verzie uzatváracieho 

motorčeka, kontrolu zaklopenia ramena a kontrolu založenia čeľustí manipulátora. Podrobný 

popis navrhnutého konštrukčného riešenia stanice sa nachádza v kapitole 3.6 

Stanica rozvádzača a napájania: -v zostave je riešené zapojenie všetkých zariadení pre 

vykonávanie kontrol, zariadení vykonávajúcich montážne a pomocné úkony a pripojenie 

montážneho zariadenia k základnej stanici. Podrobný popis navrhnutého konštrukčného 

riešenia stanice sa nachádza v kapitole 3.7 

Upínač manipulátora: -zostava sa zaoberá upínacími prvkami koncového efektora 

manipulátora základnej stanice. Podrobný popis riešenia stanice sa nachádza v kapitole 3.8.  
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2.3 Pracovný postup 

Na základnej stanici prebieha výroba viacerých tankovacích hrdiel pre rôzne automobilky. 

Preto pred začatím každej novej výrobnej dávky musí obsluha manuálne zameniť výmenné 

montážne zariadenie pre daný typ skladaného tankovacieho hrdla. Výmena ako prvé  zahŕňa 

odistenie aktuálne osadeného montážneho zariadenia v základnej stanici, ktoré je zaistené 

pomocou piestových tyčí pneumatických valcov zasunutých v puzdrách základnej dosky 

zariadenia. V ďalšom kroku je potrebné montážne zariadenie odpojiť od pracovného vzduchu 

a elektroniky základnej stanice, ktorá je k základnej stanici pripojená pomocou troch 

multikonektorov. Následne obsluha s pomocou ďalšieho pracovníka uchytí montážne 

zariadenie za rukoväte a vysunie ho zo základnej stanice a dočasne ho uskladní na stanovenom 

odkladacom mieste.  Analogicky zapojí obsluha do základnej stanice nové montážne zariadenie 

a na ovládacom paneli základnej stanice zmení príslušný program montážneho zariadenia. Po 

výmene zariadenia si prichystá všetky potrebné diely pre montáž tankovacieho  hrdla 

v manipulačnej blízkosti stroja. Do tela tankovacieho hrdla ručne osadí diely drenážna hadička 

a uzatvárací motorček. Ďalej do tela tankovacieho hrdla vloží rameno a všetky tieto diely spolu 

založí do montážneho zariadenia. Pri zakladaní dielov ako prvé zasunie drenážnu hadičku do 

stanice odvedenia drenážnej hadičky, pomocou ktorej je hadička vysunutá mimo pracovný 

priestor.  Následne uloží telo tankovacieho hrdla spolu s ramenom do stanice osadenia tela 

tankovacieho hrdla a stanice upnutia ramena. Na signalizačnom paneli následne skontroluje 

prítomnosť založenia správnych variantov všetkých montovaných dielov. Správne založenie je 

signalizované rozsvietením jednotlivých LED kontroliek prislúchajúcich k daným dielom na 

zeleno. Správnosť jednotlivých variantov dielov je znázorňovaná na ovládacom paneli 

základnej stanice. Ak nie je v montážnom zariadení založený správny variant dielu, nerozsvieti 

sa ani prislúchajúca LED kontrolka a na ovládacom paneli sa zobrazí chyba variantu. Príslušný 

diel musí byť následne vymenený. Toto overovanie je nutné z dôvodu, že obsluha môže pri 

zakladaní dielov spraviť chybu tým, že zamení diely s dielmi prislúchajúcimi inej verzii 

tankovacieho hrdla, prípadne môže byť diel zle vyrobený. Analogicky prebieha kontrola pri 

všetkých zakladaných dieloch. V ďalšom kroku obsluha osadí pružinku do osky a spolu ich 

založí do stanice lisovania osky s pružinkou a skontroluje ich správne založenie na 

signalizačnom paneli montážneho zariadenia. V treťom kroku založí do ramena tankovacieho 

hrdla, osadenom v stanici upnutia ramena, uzatvárací kolík spolu s prachovkou. Založenie 

dielov je opäť znázornené na signalizačnom paneli.  

Po správnom založení všetkých dielov obsluha spustí automatizovaný montážny proces 

tlačidlom na základnej stanici. Počas montážneho cyklu nesmie byť prerušený lúč optickej 

brány základnej stanice, inak dôjde k prerušeniu procesu. Ak prebehne proces montáže bez 

chyby, manipulátor základnej stanice odoberie hotový poskladaný diel z montážneho 

zariadenia a prenesie ho na dopravný pás základnej stanice. Na ovládacom paneli základnej 

stanice sa rozsvieti zelená kontrolka „hotovo“ a doska je pripravená na založenie nových dielov 

a opakovanie cyklu. Obsluha počas každého automatizovaného montážneho procesu zatiaľ  

pripravuje diely pre nasledujúci cyklus osadením uzatváracieho motorčeka a drenážnej hadičky 

do tela tankovacieho hrdla. Ak dôjde počas automatizovaného montážneho cyklu k chybe alebo 

pretnutiu  optickej brány základnej stanice, na ovládacom paneli sa rozsvieti červená kontrolka 

a výrobok je označený ako chybný. Tento chybný kus musí byť vyhodený do škatule základnej 

stanice určenej na zmätky. Či bol chybný kus vyhodený do škatule, je kontrolované optickou 

bránou na otvore škatule a pokiaľ nie je chybný kus vyhodený, nie je možné spustiť ďalší 

cyklus. Popísaný pracovný postup je znázornený na vývojovom diagrame (viď Obr. 8). 



 

27 

 

 

Obr. 8) Vývojový diagram pracovného postupu  
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2.3.1 Navrhnutý automatizovaný montážny cyklus montážneho zariadenia 

Po spustení automatizovaného montážneho cyklu obsluhou dôjde ako prvé k súčasnému 

mechanickému upnutiu tela tankovacieho hrdla, ramena a osky a následne je overené správne 

osadenie uzatváracieho motorčeka v tele tankovacieho hrdla. Po upnutí dielov a kontrole 

osadenia uzatváracieho motorčeka sa začne samotná montáž.  

Ako prvé dôjde k zamontovaniu uzatváracieho kolíka s prachovkou do ramena 

tankovacieho hrdla. Po tejto montáži dôjde k čiastočnému zasunutiu osky do otvoru v tele 

tankovacieho hrdla a následnému napruženiu pružinky na montážny uhol. Oska musí byť pri 

napružovaní pružinky čiastočne zasunutá v tele tankovacieho hrdla, pretože inak by pri 

napružovaní mohlo dôjsť k vyoseniu osky, čo by následne komplikovalo jej zasunutie do tela 

tankovacieho hrdla. V ďalšom kroku je oska zalisovaná do ramena tankovacieho hrdla, pričom 

je zároveň skontrolovaná jej správna finálna pozícia. Po ukončení lisovania dôjde k uvoľneniu 

pružinky, čím pružinka zapadne do vybrania v tele tankovacieho hrdla. Týmto krokom je 

samotná montáž ukončená.  

Po montáži je automaticky overená správna pozícia pružinky v tele tankovacieho hrdla 

a správne zamontovanie uzatváracieho kolíka. Ak prebehla montáž v poriadku, dôjde 

k uchyteniu tela tankovacieho hrdla manipulátorom základnej stanice a následne k uvoľneniu 

upnutého tela tankovacieho hrdla a ramena. Po ich uvoľnení je rameno zaklopené do tela 

tankovacieho hrdla a prebehne kontrola správneho zaklopenia ramena, čím je zároveň overená 

funkčnosť zaklápacieho mechanizmu hotového výrobku. Zmontovaný výrobok je následne 

manipulátorom odobratý na dopravný pás základnej stanice.   

Popísaný automatizovaný montážny cyklus je znázornený na vývojovom diagrame (viď 

Obr. 9) a pre lepšie pochopenie a prehľadnosť vizualizovaný aj v obrázkovej forme 

s navrhnutým konštrukčným riešením montážneho zariadenia ku koncu práce v kapitole 5. 

Časový rozvrh montážneho procesu je taktiež znázornený ku koncu práce v kapitole 6.  
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Obr. 9) Vývojový diagram automatizovaného montážneho cyklu  
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2.4 Výber dispozičného riešenia staníc montážneho zariadenia 

Pri dispozičnom rozložení jednotlivých staníc a orientácii tankovacieho hrdla na základnej 

doske montážneho zariadenia sa uvažovalo s viacerými variantami. Jednotlivé uvažované  

varianty sú popísané spolu s ich výhodami a nevýhodami v nasledujúcich podkapitolách. Vo 

výsledku bol zvolený ako najvýhodnejší variant A z dôvodu najjednoduchšieho zakladania 

dielov do staníc montážneho zariadenia a taktiež z dôvodu pozdĺžneho umiestnenia  stanice 

lisovania osky s pružinkou so základnou doskou montážneho zariadenia, pretože sa počíta s 

tým, že táto stanica bude mať najväčšie rozmery zo všetkých staníc. 

2.4.1 Dispozičné riešenie - variant A 

Navrhnuté dispozičné riešenie montážneho zariadenia podľa varianty A je znázornené na Obr. 

10. Tento variant počíta s orientáciu tankovacieho hrdla na stojato a natočením výklopného 

ramena smerom k obsluhe. Oska musí byť do tankovacieho hrdla lisovaná z pravej strany, a 

preto je stanica lisovania osky s pružinkou (5) umiestnená v pravej časti montážneho zariadenia 

pozdĺžne so základnou doskou. Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla (1) a stanica upnutia 

ramena (3) sú preto umiestnené v ľavej časti montážneho zariadenia.  Stanica horný upínač (2), 

ktorá slúži na upnutie hornej časti tankovacieho hrdla, je umiestnená nad stanicou osadenia 

tankovacieho hrdla a ramena. Drenážna hadička tankovacieho hrdla sa nachádza na zadnej 

strane tela tankovacie hrdla, preto je stanica odvedenia drenážnej hadičky (4) umiestnená 

v tesnej blízkosti za tankovacím hrdlom. Z dôvodu uvažovaného veľkého množstva kabeláže a 

hadíc od senzorov a pneumatických valcov, je stanica rozvádzača (7) umiestnená pod 

základnou doskou v jej zadnej časti, aby bol k rozvádzaču prístup spredu. Do stanice 

rozvádzača patria aj tri multikonektory, do ktorých je zapojený rozvádzač a hadice jednotlivých 

pneumatických ventilov. Z dôvodu, že sa multikonektorové pripojenie základnej stanice 

nachádza v jej pravej časti, sú multikonektory montážneho zariadenia umiestnené na jej pravej 

strane a čo najviac vpredu, aby k nim bol ľahký prístup pri výmene zariadenia. Stanica 

signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva  (6) je umiestnená na základnej doske v jej 

pravom prednom rohu. 

 

Obr. 10) Navrhnuté dispozičné riešenie podľa variantu A  
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2.4.2 Dispozičné riešenie - variant B 

Pri tomto variante sa uvažuje s orientáciou tankovacieho hrdla na stojato a natočením 

výklopného ramena tankovacieho hrdla smerom vpravo od operátora (viď Obr. 11). Číselné 

označenie staníc rovnaké ako pri variante A. Stanica lisovania osky s pružinkou by  musela byť 

umiestnená v zadnej časti základu montážneho zariadenia a lisovanie by prebiehalo smerom 

k obsluhe. Pri tomto variante by vznikla komplikácia v prípade, že by zabudol operátor vložiť 

do stanice lisovania osky osku alebo pružinku a uvedomil si to až po založení tela tankovacieho 

hrdla do stanice osadenia tela tankovacieho hrdla. V tomto prípade by musel najskôr 

z montážneho zariadenia vybrať telo tankovacieho hrdla a až potom založiť osku s pružinkou. 

Tento variant by však bolo aj komplikovanejšie realizovať z rozmerových dôvodov, pretože sa 

počíta s väčšími dĺžkovými rozmermi stanice lisovania osky s pružinkou. 

 

Obr. 11) Navrhnuté dispozičné riešenie podľa variantu B 

2.4.3 Dispozičné riešenie - variant C 

Tento variant uvažuje  orientáciu  tankovacieho hrdla  na ležato, otvorom  pre osadenie osky 

smerom nahor  a výklopné rameno je natočené smerom k operátorovi (viď Obr. 12). Číselné 

označenie staníc rovnaké ako pri variante A. Pri tomto variante by bolo zakladanie dielov oska 

a pružinka do  stanice lisovania osky podstatne komplikovanejšie  ako pri variantoch A a B. 

Ďalším problémom pri tomto variante je obmedzená veľkosť manipulačného priestoru  

manipulátora základnej stanice. Čeľuste manipulátora by museli byť navrhnuté podstatne dlhšie 

ako pri variantoch A a B, aby mali dosah na uchopenie zmontovaného výrobku. S dlhými 

čeľusťami by  bol následne skomplikovaný aj prechod manipulátora so  zmontovaným 

výrobkom cez otvor v základnej stanici medzi montážnym zariadením a dopravníkom.  

 

Obr. 12) Navrhnuté dispozičné riešenie podľa variantu C
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3 KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STANÍC 

MONTÁŽNEHO ZARIADENIA 

3.1 Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla 

3.1.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

Stanica slúži na osadenie spodnej časti tela tankovacieho hrdla, kontrolu jeho prítomnosti 

a kontrolu správnej pozície pružinky v tele tankovacieho hrdla po zmontovaní výrobku. 

Navrhnuté konštrukčné riešenie stanice s osadeným telom tankovacieho hrdla je znázornené pr 

pohľade zľava od operátora na Obr. 13 a pri pohľade sprava na Obr. 14. Stanica pred vložením 

tela tankovacieho hrdla je znázornená na Obr. 15. 

Tvarované lôžko, v ktorom je osadená spodná časť tela tankovacieho hrdla je 

vymodelované presne podľa kontaktných plôch spodnej časti tela tankovacieho hrdla, aby 

v ňom čo najlepšie sedelo. Pre vyhotovenie tvarovaného lôžka je zvolený pevný plastový 

materiál POM-C z dôvodu jeho jednoduchšej úpravy priamo na dielni v prípade, že by telo 

tankovacieho hrdla v lôžku nesedelo dobre. Vrchná časť tankovacieho hrdla je zaistená v stanici 

horný upínač pomocou upínacieho pneumatického valca, aby s dielom nebolo možné počas 

montáže pohnúť (viď kapitola 3.2). Umiestnenie stanice na montážnom zariadení je pevné 

a umiestnenie ostatných staníc montážneho zariadenia vychádza z umiestnenia tejto stanice. 

Z tohto dôvodu nemajú diely tejto stanice, montujúce sa k základnej doske, drážky na skrutky 

pre doladenie umiestnia, ale len diery. Pri ďalších staniciach sú použité práve drážky na skrutky 

pre doladenie ich umiestnenia voči tejto stanici. Prítomnosť hrdla v zostave je overovaná 

pomocou optického difúzneho senzoru BOH0009 (viď Obr. 13). Tento senzor je výrobcom 

z dôvodu minimalizovania rozmerov rozdelený do dvoch samostatných častí. Prvá časť je 

osadená v tejto zostave a je ňou hlava optického senzoru. Druhá časť je spínací zosilňovač, 

ktorý je umiestnený pod základnou doskou v stanici rozvádzača a napájania, aby nezavadzal 

v pracovnom priestore (viď kapitola 3.7.1).  

 

Obr. 13) Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla (pohľad zľava) 

Tvarované lôžko 

Snímač BOH0009 

Časť drenážnej hadičky 

Telo tankovacieho hrdla 
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Hlava optického senzoru je pod základnou doskou zapojená do zosilňovača, pretože senzor by 

nebol bez zosilňovača funkčný. Tento senzor bol zvolený pretože je spínacieho typu , má 

minimálne zástavbové  rozmery a ďalšou výhodou je, že sa jedná o difúzny senzor 

a nepotrebuje reflexnú odrazku. Hlava optického senzoru je do tvarového lôžka primontovaná 

pomocou závitu na jej tele a zaistená maticou. Senzor je zvolený spínacieho typu, pretože sa od 

neho požaduje aby plnil funkciu detekcie prítomnosti založeného dielu. Ak je diel založený, 

snímač sa zopne a posiela riadiacemu systému impulz predstavujúci hodnotu 1. Ak nie je diel 

založený vykazuje snímač hodnotu 0. Hodnote 1 je v riadiacom systéme priradená určitá 

hodnota elektrického napäťového impulzu a hodnote 0 je priradené elektrické napätie o hodnote 

0V. V prípade, že by došlo k poruche snímaču, snímač by vykazoval hodnotu 0 aj pri 

založenom diely. Montážny proces by potom nebolo možné spustiť až do opravy poruchy 

servisným technikom montážneho zariadenia. Ak by bol zvolený snímač rozpínacieho typu, tak 

by generoval hodnotu 1 pri nezaloženom diely. Pri poruche snímaču by bola stále generovaná 

hodnota 1 a montážny proces by bolo možné spustiť aj bez založeného dielu, čo predstavuje 

problém. Rovnaká teória je použitá pri voľbe všetkých ďalších snímačov montážneho 

zariadenia.  

Zostava ďalej obsahuje indukčný senzor BES052P pre indikáciu správnej polohy 

pružinky po jej osadení stanicou pre lisovanie osky s pružinkou. Indukčný snímač bol zvolený 

z dôvodu že snímaná pružinka je z kovového materiálu a jej snímaná časť je po osadení 

zapadnutá v tele tankovacieho hrdla, ktoré je z termoplastu. Aby snímač neprekážal počas 

lisovania stanici lisovania osky s pružinkou, je umiestnený na dvojčinnom kruhovom 

pneumatickom valci DSNU-12-20-P-A-Q. Snímač je tak vysunutý do kontrolnej polohy vždy 

až po ukončení procesu lisovania. Obyčajný kruhový valec bol zvolený kvôli jednoduchosti 

účelu a najlepšej cene. Zdvih valca bol zvolený podľa navrhnutého konštrukčného riešenia tak, 

aby bol senzor odsunutý do bezpečnej vzdialenosti.  Pri valci je zvolená možnosť zaistenia proti 

pootočeniu piestovej tyče, aby nedošlo k otáčaniu senzoru, čo je dosiahnuté použitím 

štvorhrannej piestovej tyče. Keďže valec bude niesť minimálnu hmotnosť a pohybovať sa bude 

malou rýchlosťou,  je zvolený základný typ tlmenia pomocou pružných tlmiacich dorazov na 

obidvoch stranách.  

 

Obr. 14) Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla (pohľad sprava) 

DSNU valec Snímač BES052P 

Škrtiaci ventil 
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Výhodou tohto typu tlmenia je, že sa nemusí nastavovať, čím šetrí čas. Valec je ďalej vybavený 

senzormi polohy (nie sú znázornené v návrhu), aby bolo možné snímať jeho aktuálnu polohu. 

Pri danej konfigurácii bol zvolený najmenší možný priemer piestu, kvôli minimálnej potrebnej 

sile valca. 

Na vstupy DSNU valca sú pripojené škrtiace ventily pre reguláciu prietoku vzduchu, 

čím sa mení rýchlosť vysúvania a zasúvania valca. Rýchlosť vysúvania a zasúvania valcov 

montážneho zariadenia nastavuje programátor pri oživovaní montážneho zariadenia. Do 

škrtiacich ventilov sú zapojené hadičky pre stlačený pracovný vzduch, ktoré sú zvedené pod 

základnú dosku a zapojené priamo do multikonektora. Rovnako je to pri všetkých 

pneumatických valcoch ostatných staníc montážneho zariadenia. Taktiež  sú pod základnú 

dosku zvedené všetky ďalšie snímače a elektronické zariadenia jednotlivých staníc montážneho 

zariadenia, kde sú zapojené do rozvádzača (viď kapitola 3.7.1). 

 

Obr. 15) Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla pred osadením 

3.1.2 Stanovenie pracovného času 

Pre určenie času potrebného na vysunutie a zasunutie použitého pneumatického valca DSNU-

12-20-P-A-Q bol použitý simulačný program od výrobcu tohto valca, firmy FESTO, ktorý je 

voľne dostupný na ich webových stránkach. Tento čas je potrebný pre stanovenie časového 

rozvrhu pracovného cyklu montážneho zariadenia, aby bol splnený požadovaný čas cyklu, 

ktorý je stanovený výrobcom. Tento časový rozvrh je znázornený v kapitole 6 na Obr. 73. 

V programe je zadaný prevádzkový tlak 6bar, presný typ použitého valca a zvolená možnosť 

použitia valca spolu s jednosmerným škrtiacim ventilom, ktorý je nastavený na prostrednú 

hodnotu (6 otáčok otvorenia  ventilu  z možného rozsahu 0-12). Táto hodnota je len orientačná 

a presné škrtenie ventilu nastavuje až programátor nastavujúci montážne zariadenie. 

Programom určená hodnota času celého pracovného cyklu valca je 0,223s. Program počíta 

okrem celkového času pracovného cyklu valca aj hodnoty spotrebovaného vzduchu, rýchlosť 

nárazu, kinetickú energiu nárazu a priemernú a maximálnu rýchlosť (viď Obr. 16). Súčasťou 

simulácie sú aj diagramy polohy, rýchlosti, tlaku a zrýchlenia v závislosti na čase. Tieto 

informácie nie sú v práci ďalej využité a sú uvedené len informatívne. 
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Obr. 16) Simulácia pracovného cyklu valca DSNU-12-20-P-A-Q  

3.1.3 Použité komponenty 

Spomínané komponenty, použité v stanici osadenia tela tankovacieho hrdla, sú spolu so 

základnými technickými údajmi a grafickým zobrazením zhrnuté v tabuľke č.2. 

Tab 2)  Použité komponenty v stanici osadenia tela tankovacieho hrdla 

Komponent Špecifikácia 

DSNU-12-20-P-A-Q 

 

Dvojčinný kruhový pneumatický valec 

-priemer piestu:  12mm 

-dĺžka zdvihu:   20mm 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-snímanie polôh:  približovacie senzory 

-poistenie proti pretočeniu: štvorhranná piestová tyč [4] 

BES052P 

 

Indukčný senzor 

-dosah:    3mm 

-rozmer:    30 × 10 × 6 mm 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 5–30 V DC [5] 

BOH0009 

 

Hlava optoelektronického difúzneho senzoru 

-dosah:    0–12 mm 

-rozmer:   Ø 3 × 8 mm 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-rozhranie   pre spínací zosilňovač 

-druh svetla:   LED červené svetlo 

-charakteristika lúča:   divergentný [6] 

BAE00N9 

 

Zosilňovač pre optoelektronické snímacie hlavy 

-rozmer:   15 x 36 x 61 mm 

-konektor:    M8x1 (4 pólový) 

    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC [7] 
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3.2 Stanica horný upínač 

3.2.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

V stanici dochádza k upnutiu hornej časti tela tankovacieho hrdla a kontrolám verzie tela 

tankovacieho hrdla a správneho osadenia uzatváracieho motorčeka. Navrhnuté konštrukčné 

riešenie stanice s osadeným telom tankovacieho hrdla pri pohľade spredu od operátora  je 

znázornené na Obr. 17. 

Časť stanice s upínačom hornej časti tela tankovacieho hrdla je osadená na 

pneumatickom valci DGSL-20-100-PA s vlastným vedením, pretože je potrebné, aby táto časť 

stanice po ukončení montážneho cyklu a uchytení skompletizovaného tankovacieho hrdla 

čeľusťami manipulátora základnej stanice uvoľnila miesto posunutím sa dozadu, a tak mohol 

manipulátor vytiahnuť skompletizované hrdlo smerom hore.  Namiesto použitia DGSL valca 

pre tento účel bol zvažovaný aj variant použitia obyčajného kruhového valca DSNU. Ako 

vedenie, aby nedošlo k pretáčaniu piestovej tyče valca a rozloženiu hmotnosti časti stanice 

s upínačom, by bolo použité lineárne vedenie zložené z dvoch koľajníc a dvoch guľôčkových 

vozíkov. Na vozíky by bola primontovaná časť stanice s upínačom. Zákazníkovi boli teoreticky 

predstavené obe varianty riešenia a ten sa rozhodol pre variant s použitím pneumatického valca 

DGSL. Tento variant je konštrukčne jednoduchší ale cena DGSL valca je oproti DSNU valcu 

vyššia. Pri zvážení, že pri variante s DSNU valcom musí byť okrem ceny valca uvažovaná aj 

cena lineárneho vedenia (koľajnice a guľôčkové vozíky) a taktiež väčší čas strávený návrhom, 

je vo výsledku cena oboch variant približne rovnaká. Veľkosť zdvihu zvoleného DGSL valca 

bola volená tak, aby bola časť stanice s upínačom odsunutá do dostatočnej vzdialenosti, aby 

nezavadzala manipulátoru.  Pri valci nebolo potrebné voliť veľký priemer piestu z dôvodu že 

by niesol alebo posúval veľkú hmotnosť ( hmotnosť časti stanice s upínačom cca 3 kg). Priemer 

piestu valca 20mm bol však zvolený, pretože mal zákazník požiadavku, aby bol valec 

robustnejšieho prevedenia z dôvodu prípadnej kolízie tejto časti  stanice s manipulátorom 

základnej stanice počas programovania stroja. Ako tlmenie valca bolo z dôvodu použitia valca 

pri malej rýchlosti a malej hmotnosti zvolené základné tlmenie s pružnými tlmiacimi dorazmi.  

 

Obr. 17) Stanica horný upínač (pohľad spredu) 

DGSL valec 

MKB valec  

Zariadenie 

kontroly 

osadenia 

motorčeka 

Odrazka č.1 

Odrazka č.2 

Odrazka č.3 

Tvarové lôžko 
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Keď do stanice zakladá operátor hornú časť tela tankovacieho hrdla, DGSL valec je vo 

vysunutej polohe. Po založení hrdla a spustení montážneho cyklu je hrdlo v stanici mechanicky 

zaistené pomocou upínača. Ako upínač hornej časti tela tankovacieho hrdla je zvolený 

pneumatický otočný upínací valec MKB20-10LZ. Princíp funkcie tohto typu pneumatického 

valca je znázornený v kapitole 3.2.2. Na piestovej tyči valca je pripevnené navrhnuté upínacie 

rameno so silentblokom, ktorý po pootočení piestovej tyče o 90° a jej zasunutí upne hornú časť 

tela tankovacieho hrdla o tvarované lôžko. Tvarované lôžko je pripevnené k telu valca a je 

vymodelované presne podľa obrysov hornej časti tela tankovacieho hrdla, aby v ňom sedelo čo 

najlepšie. Toto tvarové lôžko je taktiež vyrobené z pevného plastového materiálu POM-C 

z dôvodu jeho jednoduchšej úpravy priamo na dielni v prípade, že by telo tankovacieho hrdla 

v lôžku nesedelo dobre. Pneumatický otočný upínací valec MKB bol zvolený z dôvodu jeho 

ideálneho charakteru pre tento typ použitia, pretože v stave vysunutia valec s upínacím 

ramenom nezavadzia pri zakladaní tela tankovacieho hrdla. Pri valci so zvoleným priemerom 

piestu 20mm a prevádzkovom tlaku 6bar udáva výrobca upínaciu silu 100N, ktorá je pre tento 

účel postačujúca. Pri výbere veľkosti valca je uvažovaná aj dĺžka a moment zotrvačnosti 

navrhnutého upínacieho ramena,  ktorý je počítaný v podkapitole 3.2.3. Po upnutí hrdla 

a spustení montážneho cyklu nasleduje automatizovaná kontrola správneho osadenia 

uzatváracieho motorčeka pomocou zariadenia skonštruovaného pre tento účel. Zariadenie 

kontroly osadenia motorčeka je znázornené na Obr. 18. Na pneumatickom valci s vlastným 

vedením DFM-12-10-P-A-GF je osadené zariadenie s tyčkou, pružinou a snímačom 

BOH000E. Pri vysunutí DFM valca je tyčka dotlačená na motorček a cez pružinu zatlačená do 

zariadenia. Na konci je tyčka radiálne prevŕtaná a  pri správnom zatlačení tyčky do zariadenia 

prechádza cez tento otvor lúč snímača BOH000E z  vysielača do prijímača, čím je overené 

správne osadenie motorčeka. Tyčka sa v zariadení pohybuje v samomazných mosadzno-

grafitových puzdrách a proti pootočeniu je zaistená pomocou kolíka, ktorý sa pohybuje v drážke 

tela tohto zariadenia. Pri konštrukcii zariadenia sa uvažovalo najskôr aj s variantom použitia 

klasického kruhového valca DSNU. Keďže sa však jedná o zariadenie vykonávajúce kontrolu 

polohy, je dôležitá požiadavka na presnosť zariadenia a tú udáva väčšiu výrobca pri valci typu 

DFM.  

   

Obr. 18) Zariadenie kontroly osadenia motorčeka: a) celé zariadenie, b) zariadenie v reze) 

  

Snímač BOH000E 

DFM valec Samomazné puzdra 

Pružina Tyčka Kolík proti pretočeniu 

a) b) 
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 Z dôvodu minimálnej potrebnej sily valca je zvolený valec s najmenším možným priemerom, 

a to 12mm. Taktiež je zvolená najmenšia možná dĺžka zdvihu 10mm, pretože je postačujúca.  

Ako tlmenie valca bolo opäť z dôvodu použitia valca pri malej rýchlosti a malej hmotnosti 

zvolené základné tlmenie s pružnými tlmiacimi dorazmi. Z možností zvolenia klzného vedenia 

alebo vedenia v guľôčkových obežných puzdrách je zvolená možnosť klzného vedenia, pretože 

je pre tento účel postačujúca a je ekonomicky výhodnejšia. Pneumatický valec DFM ako aj 

valce DGSL a MKB  sú vybavené senzormi polohy (nie sú znázornené v návrhu), aby bolo 

možné snímať ich aktuálnu polohu. Snímacia hlava BOH000E je zvolená kvôli jej minimálnym 

rozmerom. K tejto snímacej hlave je opäť potreba aj spínacieho zosilňovača pre optické 

senzory, ktorý je zapojený pod základnou doskou.  

Optický difúzny senzor s potlačeným pozadím BOS017C (viď Obr. 19) kontroluje, či 

je v montážnom zariadení osadená správna verzia tela tankovacieho hrdla (kontroluje, či je 

v tele tankovacieho hrdla jeden alebo dva otvory pre dopĺňanie pohonných hmôt). Difúzny 

senzor bol zvolený z dôvodu, že nepotrebuje reflexnú odrazku, ktorú nebolo možné umiestniť 

tak, aby nezavadzala pri zakladaní dielov. Ďalšou výhodou difúzneho senzoru s potlačeným 

pozadím je, že sa nemeria množstvo odrazeného svetla, ale uhol, vďaka čomu skoro vôbec 

nezáleží na snímanej farbe, ploche či tvare snímaného objektu. Zostava ďalej obsahuje 3 

reflexné odrazky. Odrazka č.1 patrí k senzoru na kontrolu správneho dovretia ramena po 

ukončení montážneho cyklu a odrazka č.2 patrí k senzoru na kontrolu prítomnosti a verzie 

uzatváracieho motorčeka. Senzory patriace k týmto odrazkám sú umiestnené v zostave 

signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva (viď kapitola 3.6.1). Odrazka č.3 patrí k senzoru 

pre kontrolu dĺžky osky umiestneného v stanici upnutia ramena (viď kapitola 3.3.1).  

 

Obr. 19) Stanica horný upínač (pohľad zozadu)  

Snímač BOS017C 
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3.2.2 Princíp funkcie otočného upínacieho pneumatického valca MKB 

Tento typ valca vykonáva priamočiaro-rotačný pohyb. Na Obr. 20 a) je vidieť valec 

v zasunutom stave (v stave upnutia). Po privedení vzduchu do prívodu stlačeného vzduchu č.1 

dochádza najskôr k priamočiaremu pohybu piestovej tyče valca, čím dôjde k uvoľneniu 

upnutého objektu. V ďalšej fáze tohto zdvihu dochádza k otočeniu piestovej tyče o 90° 

(doprava alebo doľava podľa typu valca), vďaka čomu je upínacie rameno, ktoré sa pripevňuje 

k piestovej tyči odsunuté mimo upínací priestor aby nezavadzalo. Tento kombinovaný pohyb 

je docielený vďaka pohybu vodiaceho kolíku v tvarovej drážke znázornenej na Obr. 20 b). Pre 

vykonanie opačného pohybu piestovej tyče (pohybu upnutia) je potrebné priviesť vzduch do 

prívodu stlačeného vzduchu č.2. 

    

Obr. 20) a) Upínací pneumatický valec MKB v reze -upravené [8], b) tvarová drážka 

vodiaceho kolíka [13] 

3.2.3 Stanovenie pracovných časov použitých komponentov 

Pre výpočet časov pracovných cyklov použitých pneumatických valcov DGSL-20-100-PA a  

DFM-12-10-P-A-GF pre zhotovenie časového rozvrhu montážneho zariadenia bol opäť použitý 

program od ich výrobcu, firmy FESTO. Pri oboch valcoch je v programe zadaná hodnota 

prevádzkového tlaku 6bar a možnosť použitia valcov s jednosmerným škrtiacim ventilom, 

ktorý je nastavený na prostrednú hodnotu (6otáčok otvorenia ventilu z možného rozsahu 0-12). 

Táto hodnota je len orientačná a presné škrtenie ventilov nastavuje až programátor nastavujúci 

montážne zariadenie. 

Pri valci DGSL-20-100-PA program určil hodnotu času celkového pracovného cyklu 

valca (zasunutie a vysunutie)  0,7s (viď Obr. 21). 

Pri valci DFM-12-10-P-A-GF program vypočítal hodnotu času celkového pracovného 

cyklu valca (vysunutie a zasunutie)  0,07s (viď Obr. 22). 

Program ďalej počíta okrem celkového času pracovných cyklov valca aj hodnoty 

spotrebovaného vzduchu, rýchlosť nárazu, kinetickú energiu nárazu a priemernú a maximálnu 

rýchlosť. Súčasťou simulácie sú aj diagramy polohy, rýchlosti, tlaku a zrýchlenia v závislosti 

na čase. Pri valci DGSL-20-100-PA bola v programe zadaná aj hmotnosť stanice, ktorú nesie 

a na jakom ramene pôsobí, z čoho program vytvoril aj diagramy s krútiacim momentom 

a využitím vedenia valca v závislosti na čase. Tieto informácie nie sú v práci ďalej využité a sú 

uvedené len informatívne. 

Vodiaci kolík 

Prívod stlačeného vzduchu č.2 

Prívod stlačeného vzduchu č.1 

Piestová tyč 

a) b) 



 

41 

 

 

Obr. 21) Simulácia pracovného cyklu valca DGSL-20-100-PA 

 

Obr. 22) Simulácia pracovného cyklu valca DFM-12-10-P-A-GF 

Pri otočnom upínacom valci MKB20-10LZ neposkytuje výrobca, firma SMC, program pre 

výpočet času operačného cyklu. V technickej dokumentácii však výrobca udáva maximálnu 

možnú použiteľnú rýchlosť piestu valca pri použití štandardizovaného upínacieho ramena od 

výrobcu. Pri použití vlastného upínacieho ramena výrobca  udáva vzorce, pomocou ktorých je 

možné vypočítať moment zotrvačnosti navrhnutého ramena a grafy, z ktorých je možné podľa 

vypočítaného momentu zotrvačnosti určiť maximálnu použiteľnú rýchlosť piestu valca 

a taktiež čas jedného zdvihu valca (viď Obr. 23). Z dôvodu, že má navrhnuté upínacie rameno 
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menšie rozmery ako štandardizované upínacie rameno výrobcu, predpokladá sa, že bude možné 

použiť valec pri maximálnej výrobcom udávanej rýchlosti 200mm/s. Pre overenie tohto 

predpokladu sú vypočítané všetky potrebné hodnoty podľa postupu výrobcu. Možnosť určenia 

momentu zotrvačnosti poskytuje aj použitý modelovací program PTC Creo Parametric 4.0, 

v ktorom je vymodelované celé montážne zariadenie, vrátane počítaného upínacieho ramena. 

Programom určená hodnota momentu zotrvačnosti ramena je  2,2*10-5 kg*m2. Pre overenie, či 

je výsledok v programe správny, sú podľa uvedených vzťahov výrobcu a rozmerových hodnôt 

navrhnutého upínacieho ramena uvedených v tabuľke č.3 vypočítané jednotlivé momenty 

zotrvačnosti ramena I1, I2 a celkový moment zotrvačnosti Icelk [kg*m2] (viď rovnice 1, 2 a 3). 

Vypočítaný celkový moment zotrvačnosti je premietnutý do grafu závislosti momentu 

zotrvačnosti a maximálnej rýchlosti piestu pre danú veľkosť valca (viď Obr. 24), z ktorého 

vyplýva, že predpoklad  je overený a valec je možné použiť pri maximálnej rýchlosti 

vmaxMKB1=200 mm/s. Túto rýchlosť nastavuje na valci pomocou jednosmerného škrtiaceho 

ventilu  programátor montážneho zariadenia. Pre výpočet času celkového zdvihu valca tMKB1 

[s] je ďalej nutné vypočítať priemernú rýchlosť piestu vavMKB1 [mm/s] a veľkosť celkového 

zdvihu valca hcelkMKB1 [mm], ktorý sa skladá z upínacieho a rotačného zdvihu, podľa vzorcov 

z technickej dokumentácie výrobcu (viď rovnice 4 a 5). Hodnota času jedného zdvihu valca 

podľa technickej dokumentácie výrobcu vyšla 0,156s. Pri zostrojovaní časového rozvrhu 

celkového výrobného cyklu montážneho zariadenia bude preto uvažovaná táto hodnota času. 

 

Obr. 23) Vzorce pre výpočet momentu zotrvačnosti upínacieho ramena a času jedného 

zdvihu MKB valca -upravený [8] 

Tab 3)  Rozmerové hodnoty navrhnutého upínacieho ramena MKB20-10LZ valca 

m1 m2 A B L S D 

0,05kg 0,0065kg 0,038m 0,016m 0,022m 0,009m 0,01m 

 

Výpočet momentu zotrvačnosti navrhnutého upínacieho ramena MKB20-10LZ valca: 

𝐼1 = 𝑚1 ∗
𝐴2 + 𝐵2

12
+ 𝑚1 ∗ (

𝐴

2
− 𝑆)

2

 

𝐼1 = 0,05 ∗
0,0382 + 0,0162

12
+ 0,05 ∗ (

0,038

2
− 0,009)

2

= 1,2 ∗ 10−5𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

 

 

(1) 

Vzorce pre výpočet momentu zotrvačnosti: 

Rameno: I1 

Hmotnosť: m1 

Hmotnosť: m2 

Upínací prípravok: I2 

Vzorce pre výpočet času jedného zdvihu: 

Priemerná rýchlosť piestu =
Maximálna rýchlosť piestu

1,6
 

Celkový zdvih valca = Upínací zdvih+ Rotačný zdvih 

Čas jedného zdvihu =  
Celkový zdvih valca 

Priemerná rýchlosť piestu
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𝐼2 = 𝑚2 ∗
𝐷2

8
+ 𝑚2 ∗ 𝐿2 

𝐼2 = 0,0065 ∗
0,01

8
+ 0,0065 ∗ 0,0222 = 1,1 ∗ 10−5𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

 

 

(2) 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝐼1 + 𝐼2 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑘 = 1,2 ∗ 10−5 + 1,1 ∗ 10−5 = 2,3 ∗ 10−5𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

(3) 

Programom určená hodnota 2,2*10-5 kg*m2 a vypočítaná hodnota 2,3*10-5 kg*m2 sa líšia 

minimálne. Dôvodom tohto rozdielu je, že pri výpočte nie sú uvažované aj zaoblenia ramena. 

Pre určenie času zdvihu valca je preto použitá hodnota momentu zotrvačnosti určená 

programom. 

 

Obr. 24) Graf závislosti momentu zotrvačnosti a maximálnej rýchlosti piestu MKB valca 

pre priemere piestu ø20mm a ø 25mm [8] 

Určenie priemernej rýchlosti piestu valca MKB20-10LZ: 

𝑣𝑎𝑣𝑀𝐾𝐵1 =
𝑣𝑚𝑎𝑥𝑀𝐾𝐵1

1,6
=

200

1,6
= 125𝑚𝑚/𝑠 

 

 

(4) 

Určenie času jedného zdvihu valca MKB20-10LZ: 

t𝑀𝐾𝐵1 =
 ℎ𝑐𝑒𝑙𝑘𝑀𝐾𝐵1

𝑣𝑎𝑣𝑀𝐾𝐵1 
=

𝑢𝑝í𝑛𝑎𝑐í + 𝑟𝑜𝑡𝑎č𝑛ý 𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ

𝑣𝑎𝑣𝑀𝐾𝐵1 
=

10 + 9,5

125
= 0,16𝑠 

 

(5) 
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3.2.4 Použité komponenty 

Spomínané komponenty, použité v stanici horný upínač, sú spolu so základnými technickými 

údajmi a grafickým zobrazením zhrnuté v tabuľke č.4. 

Tab 4)  Použité komponenty v stanici horný upínač 

Komponent Špecifikácia 

DGSL-20-100-PA 

 

Dvojčinný pneumatický valec s vlastným vedením (saňami) 

-priemer piestu:  20mm 

-dĺžka zdvihu:   100mm 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-snímanie polôh:  približovacie senzory [9] 

MKB20-10LZ 

 

Upínací valec s priamočiaro-rotačným pohybom 

-priemer piestu:  20mm 

-zdvih:    10mm (rotačný 9,5mm) 

-smer a uhol pootočenia: proti smeru otáčania ručičkových  

    hodiniek o 90° 

-snímanie polôh:  približovacie senzory [8] 

DFM-12-10-P-A-GF 

 

Dvojčinný pneumatický valec s  vedením (vodiace tyče) 

-priemer piestu:  12mm 

-dĺžka zdvihu:   10mm 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-snímanie polôh:  približovacie senzory 

-vedenie:    klzné vedenie [10] 

BOH000E 

 

Hlava optického senzoru - jednocestná svetelná závora 

-dosah:    0–500 mm 

-rozmer:   6 × 5,5 × 7,6 mm 

-spôsob pripojenia:   kábel s konektorom (1m) 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-rozhranie   pre spínací zosilňovač 

-druh svetla:   LED červené svetlo 

-charakteristika lúča:   divergentný [11] 

BAE00N9 

 

Zosilňovač pre optoelektronické snímacie hlavy 

-rozmer:   15 x 36 x 61 mm 

-konektor:    M8x1 (4 pólový) 

    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC [7] 

BOS017C 

 

Difúzny optoelektronický snímač  s potlačeným pozadím  

-rozhranie   PNP spínací/rozpínací kontakt   

       (NO/NC) 

-rozmer   12 × 41,5 × 21,6 mm 

-dosah    5–800 mm 

-konektor:    M12x1 (4 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC 

-druh svetla:    laserové červené svetlo 

-charakteristika lúča:  kolimovaný [12] 
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3.3 Stanica upnutia ramena 

3.3.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

Stanica slúži na osadenie ramena tankovacieho hrdla, osadenie a zamontovanie uzatváracieho 

kolíka s prachovkou do ramena a zaklopenie ramena do tela tankovacieho hrdla po zmontovaní 

výrobku. V stanici prebiehajú ďalej kontroly prítomnosti ramena, kontrola prítomnosti 

uzatváracieho kolíku s prachovkou, kontrola lamiel prachovky,  kontrola správnej dĺžky osky 

a kontrola zamontovania uzatváracieho kolíka. Navrhnuté konštrukčné riešenie stanice bez 

založeného ramena tankovacieho hrdla je znázornené na Obr. 25. 

Rameno je koncom s dierou pre zalisovanie osky vložené do tela tankovacieho hrdla 

(viď Obr. 26). Druhá strana a stredná časť ramena sa opierajú o výškovo nastaviteľné kolíky, 

ktoré sú primontované do podpery a dielu umiestneného na DRRD valci. Výška kolíku sa dá 

regulovať pomocou závitu na ich tele a je zaistená maticou. Kolíky sú výškovo nastaviteľné, 

aby mohol pracovník na dielni, ktorý skladá montážne zariadenie, doladiť ich výšku tak, aby 

sedelo rameno v stanici čo najlepšie. Kolíky sú zároveň použité preto, aby zapadli medzi rebrá 

ramena tankovacieho hrdla, ktoré sú z jeho spodnej časti, a tým zamedzili pohybu ramena do 

strán. Rozteč kolíkov je daná napevno podľa vzdialenosti rebier ramena. Rameno v reze, kde 

je zobrazený aj výškovo nastaviteľný kolík vymedzujúci pozíciu ramena, je znázornené na Obr. 

28.  Umiestnenie ramena voči stanici s telom tankovacieho hrdla je dané pevne, kvôli tomu, že 

časť ramena je osadená v tele tankovacieho hrdla s minimálnou vôľou. Doladenie umiestnenia 

celej stanice upnutia ramena je voči stanici osadenia tela tankovacieho hrdla možné pomocou 

drážok pre skrutky v jednotlivých dieloch, pripevňujúcich sa k základnej doske a drážok zo 

spodnej strany základnej dosky. Drážky sú na seba kolmé a stanicou je tak možné hýbať 

v smere priečnom a pozdĺžnom voči základnej doske. Otvor pre uzatvárací kolík v ramene je 

vycentrovaný na os kyvného pneumatického valca DRRD-16-180-FH-PA, v ktorom je upnutý 

tisíchranový bit (viď Obr. 28). Princíp funkcie tohto typu pneumatického valca je znázornený 

v podkapitole 3.3.2.   

 

Obr. 25) Stanica upnutia ramena pred vložením ramena 

Podpera s kolíkmi 

Výškovo nastaviteľné kolíky 

Snímač BOS01MU(1) 

DRRD valec 

Piestová tyč ADN valca 

MKB valec 
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Po založení ramena je na tisíchranový bit obsluhou založený uzatvárací kolík spolu 

s prachovkou. Rameno a uzatvárací kolík s prachovkou sú z hora pritlačené pomocou otočného 

upínacieho valca MKB32-10LZ. Rameno je pritlačené pomocou gumeného silentbloku 

umiestneného na upínacom ramene prichyteného k MKB valcu a uzatvárací kolík je zaistený 

pomocou dutého nástavca umiestneného taktiež na tomto upínacom ramene. Založenie ramena 

tankovacieho hrdla je kontrolované pomocou optického snímaču BOS01MU(1). Dva snímače 

BOS01MW a jeden snímač BOS01MU(2) kontrolujú prítomnosť uzatváracieho kolíku 

s prachovkou a tiež či nie je uzatvárací kolík osadený krivo alebo či nie sú lamely prachovky 

pokrčené alebo zle vyrobené. Pre všetky štyri snímače je použitá jedna reflexná odrazka. 

Uzatvárací kolík je po jeho zaistení a zaistení ramena MKB valcom zamontovaný do ramena 

pootočením DRRD valca o 90°. Upínací valec s rotačným pohybom  MKB bol opäť zvolený 

z dôvodu jeho ideálneho charakteru pre tento typ použitia. V stave zasunutia valec s osadeným 

upínacím ramenom nezavadzia pri zakladaní dielov a nezavadzia ani pri zaklápaní ramena do 

tela tankovacieho hrdla po zmontovaní výrobku. Priemer piestu valca 32mm bol zvolený podľa 

odporúčaní technickej dokumentácie výrobcu valca, v závislosti od dĺžky použitého upínacieho 

ramena 75mm a prevádzkového tlaku valca 6bar. Pri spôsobe zamontovania uzatváracieho 

kolíka do ramena bolo okrem variantu s použitím DRRD valca uvažované aj nad variantom 

použitia mechanizmu s obyčajným kruhovým valcom. Mechanizmus by pozostával 

z hriadeľky, ku ktorej by bol pripevnený tisíchranový bit. Hriadeľka by bola osadená do ložísk 

a na hriadeľku by bolo napevno uchytené rameno, ktorého druhý koniec by bol pripevnený 

k piestovej tyči pneumatického valca. Vysúvaním pneumatického valca by dochádzalo 

k natáčaniu hriadeľky spolu s tisíchranovým bitom a osadeným uzatváracím kolíkom. 

Mechanizmus by bol založený na podobnom princípe ako je použitý mechanizmus pre 

napínanie pružinky znázornený na oObr. 41 v stanici lisovania osky s pružinkou (viď kapitola 

3.5.1). Z dôvodu obmedzeného priestoru pod ramenom tankovacieho hrdla 

a komplikovanejšieho a zdĺhavejšieho konštrukčného riešenia tohto mechanizmu bola zvolená 

možnosť použitia kyvného DRRD valca, napriek jeho vyššej cene. Po odhade času stráveného 

návrhom mechanizmu s kruhovým pneumatickým valcom DSNU by cena oboch variant bola 

približne rovnaká.  

 

Obr. 26) Stanica upnutia ramena po založení ramena (pohľad sprava) 

Rameno 

Uzatvárací kolík s prachovkou 

Snímač BOS01MU(2) Snímače BOS01MW 

Reflexná odrazka 

Silentblok 
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Veľkosť valca DRRD 16mm bola zvolená podľa momentu sily potrebného na zamontovanie 

uzatváracieho kolíku do ramena, ktorý je zákazníkom stanovený na hodnotu 1,3Nm. Výrobca 

valca udáva v technickej dokumentácii pri danej veľkosti valca a prevádzkovom tlaku 6bar 

hodnotu momentu sily 1,6Nm. Pri najbližšej nižšej veľkosti valca udáva veľkosť krútiaceho 

momentu 0,8Nm, ktorý by nebol postačujúci. Valce DRRD a MKB sú vybavené senzormi (nie 

sú znázornené v návrhu), aby bolo možné snímať ich aktuálnu polohu. Senzory polohy DRRD 

valca plnia zároveň kontrolnú funkciu, či došlo k otočeniu valca a zamontovaniu uzatváracieho 

kolíku do ramena tankovacieho hrdla. Senzory BOS01MU a BOS01MW boli zvolené kvôli ich 

vyhovujúcemu dosahu, kompaktným rozmerom a kovovému krytovaniu, ktoré ich robí 

odolnejšími voči mechanickému poškodeniu. Valce MKB a DRRD spolu so snímačmi 

BOS01MW a BOS01MU a ich odrazkou sú osadené na samostatnej  doske, aby bolo s nimi pri 

nastavovaní polohy stanice možné hýbať súčasne. 

Posledný snímač stanice BOS01M4  (viď Obr. 28) kontroluje správnu dĺžku osky, ktorá 

sa osádza do stanice lisovania osky s pružinkou (viď kapitola 3.5.1). Kontrola dĺžky je 

zákazníkom požadovaná, pretože oska je vyrobená z termoplastu a pri jej technológii výroby 

vstrekovaním do formy sa občas stane, že plast nevyplní formu až do jej konca.  Odrazka 

k tomuto snímaču je umiestnená v stanici horný upínač (viď kapitola 3.2.1). Optický snímač 

BOS01M4 je zvolený z dôvodu vyhovujúceho snímacieho rozsahu, vhodného spôsobu montáže 

senzoru a kolimovanému laserovému lúču, vďaka ktorému je možné detekovať aj malé objekty 

na väčšiu vzdialenosť. 

K zostave ďalej patrí kompaktný valec ADN-25-150-A-P-A-Q, umiestnený pod 

základnou doskou, ktorý po ukončení automatizovanej montáže a uvoľnení ramena MKB 

valcom zaklopí rameno tankovacieho hrdla. Na konci piestovej tyče valca je na vidlicovej 

koncovke pripevnený diel z plastového materiálu POM-C, ktorý sa pri zaklápaní ramena 

postupne šúcha po rebrách ramena z jeho spodnej strany až do bodu preklopenia ramena.  Pre 

tento úkon muselo byť zvolené kompaktné prevedenie pneumatického valca, aj napriek jeho 

vyššej cene, pretože pri potrebnom zdvihu valca 150mm pre zaklopenie ramena tankovacieho 

hrdla  mali ostatné typy valcov príliš veľké rozmery a nebolo ich možné umiestniť pod základnú 

dosku. Telo valca pod základnou doskou je znázornené v stanici rozvádzača v kapitole 3.7.1 na 

Obr. 51. Pohľad na stanicu z ľavej strany od operátora je znázornený na Obr. 29. 

 

Obr. 27) Stanica upnutia ramena po založení ramena (pohľad spredu)  

Snímač  

BOS01M4 
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Obr. 28) DRRD valec s osadeným tisíchranovým bitom a nasadeným uzatváracím 

kolíkom s prachovkou v reze 

 

Obr. 29) Stanica upnutia ramena  po založení ramena (pohľad zľava)  

DRRD valec 

Tisícihranový bit 

Uzatvárací kolík 

s prachovkou 

Výškovo nastaviteľný kolík 
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3.3.2 Princíp funkcie kyvného pneumatického valca DRRD 

Mechanizmus valca typu DRRD je znázornený v reze na Obr. 30. Tento typ pneumatického 

pohonu sa skladá z dvoch piestov s ozubenými hrebeňmi (2) umiestnenými v telese valca (4). 

Po privedení pracovného vzduchu do jedného z dvoch prívodov stlačeného vzduchu dochádza 

k posunu príslušného piestu, ktorý ozubeným nožom roztáča výstupnú hriadeľ s ozubeným 

kolieskom (3). Uhlový rozsah otáčania výstupnej hriadele je možné nastaviť pomocou dvoch 

dorazov umiestnených vo veku valca (1). Zasúvaním dorazov do valca sa skracuje dĺžka pohybu 

valcov a zmenšuje uhol natočenia. Pre natočenie výstupnej hriadele do opačného smeru je 

potreba priviesť stlačený vzduch do druhého prívodu stlačeného vzduchu. 

 

Obr. 30) Kyvný pneumatický valec DRRD v reze - upravený  [14] 

3.3.3 Stanovenie pracovných časov použitých komponentov 

Pre výpočet časov pracovných cyklov použitých pneumatických valcov DRRD-16-180-FH-PA 

a  ADN-25-150-A-P-A-Q  bol opäť použitý program od výrobcu, firmy FESTO.  

Pri valci DRRD-16-180-FH-PA je v programe zvolený prevádzkový tlak 6bar a uhol 

pohybu 90°. Čas pre dosiahnutie polohy valca 90°je programom určený na hodnotu 0,087s (viď 

Obr. 31). 

Pri valci ADN-25-150-A-P-A-Q je v programe taktiež zvolený prevádzkový tlak 6bar 

a možnosť použitia valca s jednosmerným škrtiacim ventilom, ktorý je nastavený na prostrednú 

hodnotu( 6otáčok otvorenia ventilu z možného rozsahu 0-12). Táto hodnota je len orientačná 

a presné škrtenie ventilu nastavuje až programátor montážneho zariadenia. Hodnotu zaťaženia 

valca je možné zadať len vo forme hmotnosti. Sila, ktorou pôsobí pružinka pri zaklápaní ramena 

(cca 10N) tankovacieho hrdla, je pri prepočte na hmotnosť odhadnutá na hodnotu 1kg. Program 

určil celkový čas pracovného cyklu valca na 1,76s (viď Obr. 32). 

Program počíta okrem celkového času pracovných cyklov valca aj hodnoty 

spotrebovaného vzduchu, rýchlosť nárazu, kinetickú energiu nárazu a priemernú a maximálnu 

rýchlosť. Súčasťou simulácie sú aj diagramy polohy, rýchlosti, tlaku a zrýchlenia v závislosti 

na čase. Tieto informácie nie sú v práci ďalej využité a sú uvedené len informačne.  

Prívody 

stlačeného 

vzduchu 

Nastaviteľné 

dorazy 
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Obr. 31) Simulácia pracovného cyklu valca DRRD-16-180-FH-PA 

 

Obr. 32) Simulácia pracovného cyklu valca ADN-25-150-A-P-A-Q 

Výpočet času jedného zdvihu otočného upínacieho valca MKB32-10LZ je analogický, ako 

výpočet času jedného zdvihu toho istého typu valca v kapitole 3.2.3. V modelovacom programe 

PTC Creo Parametric 4.0 je hodnota momentu zotrvačnosti navrhnutého upínacieho ramena pre 

tento valec určená na 2,5*10-3kg*m2. Moment zotrvačnosti je premietnutý do grafu závislosti 

momentu zotrvačnosti a maximálnej rýchlosti piestu pre danú veľkosť valca (viď Obr. 33) 

z ktorého vyplýva, že navrhnuté upínacie rameno môže byť použité pri maximálnej rýchlosti 

vmaxMKB2 = 95mm/s. Túto rýchlosť nastavuje na valci pomocou jednosmerného škrtiaceho 

ventilu  programátor montážneho zariadenia. Pre výpočet času celkového zdvihu valca tMKB2 

[s] je ďalej nutné vypočítať priemernú rýchlosť piestu vavMKB2 [mm/s] a veľkosť celkového 

zdvihu valca hcelkMKB2[mm], ktorý sa skladá z upínacieho a rotačného zdvihu, podľa vzorcov 
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z technickej dokumentácie výrobcu (viď rovnice 6 a 7). Hodnota času jedného zdvihu valca 

podľa technickej dokumentácie výrobcu vyšla 0,42s. Pri zostrojovaní časového rozvrhu 

celkového výrobného cyklu montážneho zariadenia bude preto uvažovaná táto hodnota času. 

 

Obr. 33) Graf závislosti momentu zotrvačnosti a maximálnej rýchlosti piestu MKB valca 

pre priemery piestu ø32mm a ø 40mm. [8]  

 

Určenie priemernej rýchlosti piestu valca MKB32-10LZ: 

v𝑎𝑣𝑀𝐾𝐵2 =
𝑣𝑚𝑎𝑥𝑀𝐾𝐵2

1,6
=

95

1,6
= 59𝑚𝑚/𝑠 

 

(6) 

Určenie času jedného zdvihu valca MKB32-10LZ: 

𝑡𝑀𝐾𝐵2 =
ℎ𝑐𝑒𝑙𝑘𝑀𝐾𝐵2

𝑣𝑎𝑣𝑀𝐾𝐵2 
=

𝑢𝑝í𝑛𝑎𝑐í + 𝑟𝑜𝑡𝑎č𝑛ý 𝑧𝑑𝑣𝑖ℎ

𝑣𝑎𝑣𝑀𝐾𝐵2
=

10 + 15

59
= 0,42𝑠 

 

(7) 

 

3.3.4 Použité komponenty 

Spomínané komponenty, použité v stanici upnutia ramena, sú spolu so základnými technickými 

údajmi a grafickým zobrazením zhrnuté v tabuľke č.5. 
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Tab 5)  Použité komponenty v stanici upnutia ramena 

Komponent Špecifikácia 

MKB32-10LZ 

 

Upínací valec s priamočiaro-rotačným pohybom 

-priemer piestu:  32mm 

-zdvih:    upínací 10mm (rotačný 15mm) 

-smer a uhol pootočenia: proti smeru otáčania ručičkových 

    hodiniek o 90° 

-snímanie polôh:  približovacie senzory [8] 

DRRD-16-180-FH-PA 

 

Kyvný pneumatický valec 

-veľkosť:   16mm 

-menovitý uhol kyvu:  180° 

-krútiaci moment (pri 6bar):  1,6Nm 

-výstup hriadele:  dutá prírubová hriadeľ 

-snímanie polôh:  približovacie senzory 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy [14] 

ADN-25-150-A-P-A-Q 

 

Kompaktný pneumatický valec 

-priemer piestu:  25mm 

-dĺžka zdvihu:   150mm 

-snímanie polôh:  približovacie senzory 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-poistenie proti pretočeniu štvorhranná piestová tyč [15] 

BOS01MW 

 

Optoelektronický snímač -reflexná svetelná závora  

-rozhranie:   PNP rozpínací kontakt (NC) 

-rozmer:   8 × 59 × 8 mm 

-dosah:    0–1 m 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC 

-druh svetla:    laserové červené svetlo 

-charakteristika lúča:   divergentný [16] 

BOS01MU 

 

Optoelektronický snímač -reflexná svetelná závora  

-rozhranie:   PNP spínací kontakt (NO) 

-rozmer:   8 × 59 × 8 mm 

-dosah:    0–1 m 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC 

-druh svetla:    laserové červené svetlo 

-charakteristika lúča:   divergentný [17] 

BOS01M4 

 

Optoelektronický snímač -reflexná svetelná závora  

-rozhranie   PNP spínací/rozpínací kontakt 

        (NO/NC) 

-rozmer   12 × 41,5 × 21,6 mm 

-dosah    0–4 m 

-konektor:    M8x1 (4 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC 

-druh svetla:    laserové červené svetlo 

-charakteristika lúča:  kolimovaný [18] 
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3.4 Stanica odvedenia drenážnej hadičky 

3.4.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

Úlohou stanice je odvedenie drenážnej hadičky mimo pracovný priestor montážneho zariadenia 

pred osadením tela tankovacieho hrdla do stanice osadenia tela tankovacieho hrdla, aby 

drenážna hadička nezavadzala a nespôsobovala komplikácie pri montáži. V stanici ďalej 

prebiehajú kontroly prítomnosti hadičky a jej správnej dĺžky. Navrhnuté konštrukčné riešenie 

stanice je znázornené na Obr. 34 a v čiastočne priehľadnom zobrazení na Obr. 37. 

Pre účel odvedenia drenážnej hadičky mimo pracovný priestor je zhotovený 

mechanizmus s krokovým motorom SM2317-0800, ktorý posúva drenážnu hadičku do ohybnej 

plastovej trubky, ktorá je vyvedená pod základnú dosku. V modeli je znázornená len časť tejto 

plastovej trubky. Na Obr. 34 je znázornená jej časť, ktorá je pripevnená k mechanizmu 

s krokovým motorom a jej opačný koniec je znázornený na Obr. 35. Koniec drenážnej hadičky 

je obsluhou zasunutý do otvoru stanice (viď Obr. 36) , čím pretne lúč optickej brány BOH000E 

(viď Obr. 37) a spustí krokový motor. Optická brána BOH000E zároveň slúži na kontrolu 

prítomnosti drenážnej hadičky.  Na hriadeľ krokového motora je pomocou pružnej spojky 

pripevnený hriadeľ s osadeným ryhovaným kolieskom  a druhý koniec hriadeľa je osadený 

v radiálnom ložisku. Oproti drážkovanému koliesku je umiestnené druhé radiálne ložisko,  na 

ktorom je nalisované druhé ryhované koliesko. Drenážna hadička je otáčaním krokového 

motora vťahovaná do medzery medzi dvoma ryhovanými kolieskami a zasúvaná do plastovej 

trubky. Plastová trubka je volená s čo najmenším koeficientom trenia vnútorných stien, aby šlo 

do nej zasúvať drenážnu hadičku s čo najmenším odporom. Z dôvodu ťažko realizovateľného 

výpočtu potrebného krútiaceho momentu motora bol krokový motor SM2317-0800 zvolený na 

základe odhadu. Výpočet sily potrebnej pre zasunutie celej drenážnej hadičky do plastovej 

trubky je ťažké realizovať, pretože plastová trubka je zahnutá pod základnú dosku o cca 180° 

a drenážna hadička sa v nej pri zasúvaní pohybuje s veľkou vôľou, pričom sa steny drenážnej 

hadičky trú o vnútorné steny plastovej trubky nepravidelne a drenážna hadička sa v plastovej 

trubke rôzne krúti .  

 

Obr. 34) Stanica odvedenia drenážnej hadičky 

Drenážna hadička 

Prerušenie drenážnej 

hadičky a plastovej 

trubka (pokračovanie 

na Obr. 35) 

Krokový motor SM2317 

Nastavovacia skrutka 

Pružná spojka 
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Odhad bol realizovaný na základe vyskúšania manuálneho zasúvania drenážnej hadičky do 

plastovej trubky a odhadnutia potrebnej sily, pričom najväčšiu silu pri zasúvaní hadičky je 

potrebné vynaložiť pri konci zasúvania. Táto sila bola odhadnutá na hodnotu 20N. Podľa 

polomeru navrhnutého ryhovaného kolieska a odhadnutej sily bol určený potrebný krútiaci 

moment 0,34Nm. Výpočet potrebného krútiaceho momentu motora je znázornený v kapitole 

3.4.2. Z dôvodu možnej chyby pri odhade bol zvolený krokový motor s väčším krútiacim 

momentom 0,45Nm. 

Druhé ryhované koliesko spolu s ložiskom je osadené na ramene, ktoré je 

k mechanizmu s krokovým motorom pripevnené pomocou otočného čapu. Vzdialenosť medzi 

ryhovaným kolieskom na ramene a ryhovaným kolieskom na hriadeli krokového motora, a tým 

aj silu, ktorou je pritlačovaná drenážna hadička medzi ryhovanými kolieskami, je možné 

prispôsobiť pomocou nastavovacej skrutky. Druhá optická brána  BOH000E slúži na detekciu, 

či je drenážna hadička zasunutá ryhovanými kolieskami do vstupu plastovej trubky. V prípade, 

že nedôjde k pretnutiu tejto optickej brány po určitom čase (čas  stanovuje programátor 

montážneho zariadenia), od  pretnutiu prvej optickej brány BOH000E, krokový motor sa 

zastaví. Následne sa zapne opačný chod motora a drenážnu hadičku je potrebné opätovne 

zasunúť do otvoru stanice. Ak dôjde aj k pretnutiu druhej optickej brány BOH000E, krokový 

motor je v behu, až kým drenážna hadička nepretne lúč prvej optickej brány BGL000R 

v zostave kontroly dĺžky hadičky (viď Obr. 35 ). Táto zostava sa umiestňuje pod základnú 

dosku, ale nemá definovanú presnú pozíciu. Jej umiestnenie určuje až pracovník, ktorý skladá 

celé montážne zariadenie dokopy. Snaží sa vybrať vhodné miesto tak, aby išla drenážna hadička 

zasúvať do plastovej trubky s čo najmenším odporom a zároveň, aby trubka nezavadzala 

ostatným staniciam. Ak nedôjde k pretnutiu prvej optickej brány BGL000R, drenážna hadička 

je príliš krátka a celý montážny proces sa zastaví. Ak dôjde k pretnutiu aj druhej optickej brány 

BGL000R zostavy kontroly dĺžky drenážnej hadičky, drenážna hadička je naopak príliš dlhá 

a taktiež dôjde k zastaveniu montážneho procesu.  

Polohu  celej stanice odvedenia drenážnej hadičky je možné nastaviť v troch smeroch 

vďaka drážkam na skrutky na dieloch, pomocou ktorých sa celá stanica primontuje k profilom 

stanice horný upínač. Táto možnosť nastavenia je dôležitá kvôli tomu, aby bola drenážna 

hadička zasúvaná do stanice s čo najmenším odporom. Stanicu je kvôli tomu taktiež možné 

nakloniť v rozsahu 0-30°.  Optické brány BOH000E boli zvolené kvôli ich kompaktným 

rozmerom. Optické brány BGL000R sú zvolené, pretože obsahujú vysielač aj prijímač snímača 

v jednom tele, čo uľahčuje ich montáž. Riadenie krokového motora je umiestnené v zostave 

signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva (viď kapitola 3.6.1).  

   

Obr. 35) Zostava kontroly dĺžky drenážnej hadičky: a)normálne zobrazenie, b) čiastočne 

priehľadné zobrazenie 

Pokračovanie drenážnej hadičky 

a plastovej trubky z Obr. 34 
Optická brána 

BGL000R č.1 

Optická brána 

BGL000R č.2 

a) b) 
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Obr. 36) Stanica odvedenia drenážnej hadičky (pohľad spredu) 

 

Obr. 37) Stanica odvedenia drenážnej hadičky (čiastočne priehľadný pohľad)  

Otvor stanice pre zasunutie drenážnej hadičky 

Optická brána 

BOH000E č.1 
Radiálne ložiská  

Čap 

Ryhované kolieska 

Drenážna hadička 

Optická brána 

BOH000E č.2 



 

56 

 

3.4.2 Výpočet krútiaceho momentu a pracovného času krokového motora SM 

Pri výpočte potrebného krútiaceho momentu krokového motora SM2317-0800 MSM [Nm] sa 

vychádza z odhadom zistenej sily FSM=20N, potrebnej pre zasunutie drenážnej hadičky do 

plastovej trubky a polomeru navrhnutého ryhovaného kolieska rSM=17mm, pomocou ktorého 

je drenážna hadička zasúvaná do trubky. Odhad potrebnej sily je popísaný v popise stanice (viď 

kapitola 3.4.1) Potrebný krútiaci moment krokového motora vyšiel 0,34Nm (viď rovnica 8), ale 

z dôvodu možnej chyby pri odhade potrebnej sily bol zvolený krokový motor SM2317-0800 

s väčším krútiacim momentom 0,45Nm pri sériovom zapojení motora (viď Obr. 38).  

Výpočet potrebného krútiaceho momentu motora SM2317-0800: 

𝑀𝑆𝑀 = 𝐹𝑆𝑀 ∗ 𝑟𝑆𝑀 = 20 ∗ 0,017 = 0,34𝑁𝑚 
(8) 

Krokový motor SM2317-0800 je pri požadovanom momente možné používať v rozsahu otáčok 

0-4 ot/s. Ako optimálna hodnota rýchlosti otáčania ryhovaného kolieska pri zasúvaní hadičky 

je zvolená hodnota z tohto rozsahu nSM= 3ot/s. Pre stanovenie časového rozvrhu operácií 

montážneho zariadenia je potrebný výpočet času zasunutia celej drenážnej hadičky do plastovej 

trubky tSM [s]. Pre výpočet tohto času je potrebné vypočítať obvod ryhovaného kolieska 

OSM[mm], ktorým je drenážna hadička zasúvaná  a počet potrebných otáčok motora iSM[-] pre 

zasunutie drenážnej hadičky až do jej konca, pri dĺžke hadičky lSM=800mm (viď rovnice  9 

a 10). Čas potrebný pre zasunutie drenážnej hadičky je vypočítaný na 2,7s (viď rovnica 11). 

Výpočet obvodu ryhovaného kolieska: 

𝑂𝑆𝑀 = 𝜋 ∗ 𝐷𝑆𝑀 = 𝜋 ∗ 2𝑟𝑆𝑀 ∗ 0,034 = 0,1𝑚 

 

(9) 

Výpočet počtu otáčok krokového motora pre zasunutie drenážnej hadičky : 

𝑖𝑆𝑀 =
𝑙𝑆𝑀

𝑂𝑆𝑀
=

0,8

0,1
= 8 

 

 

(10) 

Výpočet času zasunutia drenážnej hadičky: 

t𝑆𝑀 =
𝑖𝑆𝑀

𝑛𝑆𝑀
=

8

3
= 2,7𝑠 

 

 

(11) 

 

Obr. 38) Momentová charakteristika zvoleného krokového motora SM2317-0800 [19] 
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3.4.3 Použité komponenty 

Spomínané komponenty, použité v stanici odvedenia drenážnej hadičky, sú spolu so 

základnými technickými údajmi a grafickým zobrazením zhrnuté v tabuľke č.6. 

Tab 6)  Použité komponenty v stanici odvedenia drenážnej hadičky 

Komponent Špecifikácia 

SM2317-0800 

 

Krokový motor 

-rozmery:    73 × 57,5 × 57,5 mm 

-hmotnosť:    0,68 kg 

-momentová charakteristika:  viď Obr. 37 

-statický moment:   0,8Nm 

-menovitý prúd:   1,75 / 3,5  

        (sériové / paralelné zapojenie) [19] 

 

BOH000E 

 

Hlava optického senzoru - jednocestná svetelná závora 

-dosah:    0–500 mm 

-rozmer:   6 × 5,5 × 7,6 mm 

-spôsob pripojenia:   kábel s konektorom (1m) 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-rozhranie   pre spínací zosilňovač 

-druh svetla:   LED červené svetlo 

-charakteristika lúča:   divergentný [11] 

BAE00N9 

 

Zosilňovač pre optoelektronické snímacie hlavy 

-rozmer:   15 x 36 x 61 mm 

-konektor:    M8x1 (4 pólový) 

    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC [7] 

BGL000R 

 

Vidlicová jednocestná svetelná závora 

-rozmer:   10 × 40 × 58 mm 

-šírka vidlice:    20 mm 

-rozhranie   PNP spínací/rozpínací kontakt 

        (NO/NC) 

-konektor:    M8x1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC 

-druh svetla:   LED červené svetlo 

-charakteristika lúča:   divergentný [20] 
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3.5 Stanica lisovania osky s pružinkou 

3.5.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

Úlohou stanice je zalisovanie osky a namontovanie pružinky do tela tankovacieho hrdla 

osadeného v stanici osadenia tela tankovacieho hrdla. V stanici ďalej prebieha zaistenie osky, 

napruženie pružinky na montážny uhol, kontrola založenia pružinky a kontrola správneho 

zalisovania osky. Navrhnuté konštrukčné riešenie stanice je znázornené na Obr. 39. 

Obsluha zakladá osku do podtlakového tvarovaného lôžka, kde drží pomocou tvarového 

styku a podtlaku, ktorý je vytvorený pomocou vákuového ejektoru VAD 1-8 od firmy FESTO 

(nie je znázornený v návrhu). V tomto vákuovom ejektore je vákuum vytvárané využitím 

princípu Venturiho trubice. Cez prívod je do ejektoru fúkaný stlačený pracovný vzduch, ktorý 

následne vychádza z ejektoru cez odfuk von, pričom vzniká v treťom vývode ejektoru, 

pripojenom k podtlakovému lôžku, podtlak. Pri napájaní ejektoru tlakom 6bar vzniká podľa 

technickej dokumentácie výrobcu pri dokonalom zatesnení v  treťom vývode ejektora podtlak 

o hodnote -0,8bar [24]. Pružinku obsluha zakladá do magnetického lôžka, kde drží pomocou 

ôsmich malých magnetov usporiadaných do kruhu (obe lôžka viď Obr. 40). Prítomnosť 

založenia osky do lôžka je kontrolovaná podtlakovým snímačom, ktorý je umiestnený 

a popísaný v zostave signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva v kapitole 3.6.1. Oska je 

po spustení montážneho procesu v lôžku zaistená zasunutím pneumatického valca DFM-12-10-

P-A-GF  a dielu z plechu, ktorý je k nemu pripevnený (viď  Obr. 42). Prítomnosť založenia 

pružinky je overená indukčným snímačom BES000Z. Snímač je umiestnený na kompaktnom 

pneumatickom valci s vlastným vedením ADNGF-12-30-P-A. Pred spustením montážneho 

procesu je valec so snímačom vo vysunutej polohe, kedy kontroluje prítomnosť pružinky. Po 

spustení montážneho procesu je snímač na valci odsunutý, aby pri montáži osky s pružinkou 

nenarazil do tela tankovacieho hrdla.  

 

Obr. 39) Stanica lisovania osky s pružinkou ( pohľad spredu) 

Magnetické a podtlakové lôžko 

Snímač BES000Z 

ADNGF valec 

DSNU valec 

ADNM valec 
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Pneumatický valec DFM je zvolený z dôvodu, že má vlastné vedenie s vysokou presnosťou, 

ktoré zabraňuje výkyvom a pretáčaniu piestovej tyče pri zasúvaní valca, ktoré by mohli 

spôsobiť, že diel z plechu, ktorý je k valcu primontovaný a zaisťuje osku v podtlakovom lôžku, 

by pri zasúvaní valca do tohto lôžka narazil. Z dôvodu minimálnej potrebnej sily valca je 

zvolený valec s najmenším možným priemerom, a to 12mm. Taktiež je zvolená najmenšia 

možná dĺžka zdvihu 10mm, pretože je postačujúca.  Z možností zvolenia klzného vedenia alebo 

vedenia v guľôčkových obežných puzdrách je zvolená možnosť klzného vedenia, pretože je pre 

tento účel postačujúce a je ekonomicky výhodnejšie. Pneumatický valec ADNGF-12-30-P-A 

je zvolený kvôli jeho kompaktným rozmerom, ktoré sú potrebné z dôvodu obmedzeného 

priestoru v stanici. Valec má taktiež vlastné vedenie ako valec typu DFM, ktoré je potrebné, 

aby nedochádzalo k pretáčaniu indukčného senzora, ale výrobca pri ňom udáva menšiu 

presnosť, ktorá však pri tomto type použitia nie je potrebná a je ekonomicky výhodnejší ako 

valec typu DFM. Z dôvodu minimálnej potrebnej sily valca je zvolený valec s najmenším 

možným priemerom piestu, a to 12mm. Veľkosť zdvihu 30mm je zvolená podľa navrhnutého 

konštrukčného riešenia tak, aby bol indukčný senzor odsunutý z kontrolnej polohy do 

bezpečnej vzdialenosti. Pri valci ADNGF aj pri valci DFM bolo z dôvodu použitia valcov pri 

malej rýchlosti a malej posúvanej hmotnosti zvolené základné tlmenie s pružnými tlmiacimi 

dorazmi. Oba valce  sú ďalej vybavené senzormi polohy pre pneumatické valce (nie sú 

znázornené v návrhu), aby bolo možné snímať ich aktuálnu polohu. Indukčný snímač BES000Z 

je zvolený na základe toho, že snímaným objektom je pružinka z kovového materiálu a má 

vyhovujúci snímací rozsah a jednoduchý spôsob montáže. 

Magnetické lôžko so založenou pružinkou je osadené na hriadeli v radiálnych ložiskách 

tak, aby sa mohlo lôžko otáčať. K hriadeľu je cez pero pripevnená páka, ktorá je opačným 

koncom, pomocou pripojovacej vidlice, spojená s kruhovým pneumatickým valcom DSNU-

20-80-PPS-A, ktorý je osadený v naklápacej objímke. Tento mechanizmus slúži k napnutiu 

pružinky na montážny uhol pred zamontovaním do tela tankovacieho hrdla a v čiastočne 

priehľadnom zobrazení je znázornený na Obr. 41. Po spustení montážneho cyklu dôjde 

k prvému vysunutiu trojpolohového ADNM-40-A-P-A-90Z1-100Z2 valca, čím dôjde 

k posunutiu celej zostavy s pružinkou a oskou, ktorá je umiestnená na lineárnom vedení, ktoré 

je tvorené dvoma koľajnicami a dvoma guľôčkovými vozíkmi HGH15CA, firmy HIWIN [29].   

   

Obr. 40) Magnetické a podtlakové lôžko: a) pred osadením osky s pružinkou,  b) po 

osadení 

Magnetické lôžko 

Podtlakové lôžko 

lôžko 
a) b) 
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Vysunutím zostavy s oskou a pružinou dôjde k čiastočnému zasunutiu konca osky do otvoru 

v tele tankovacieho hrdla.  Čiastočné zasunutie osky je nutné z dôvodu, že ak by nebola oska 

čiastočne zasunutá, mohlo by pri napružovaní pružinky na montážny uhol dôjsť k jej vyoseniu 

v podtlakovom lôžku, čo by znemožnilo jej následné zasunutie do otvoru v tele tankovacieho 

hrdla. Z tohto dôvodu nie je pre lisovanie osky použitý klasický dvojpolohový pneumatický 

valec.  Po prvom zdvihu trojpolohového ADNM valca nasleduje vysunutie piestovej tyče 

kruhového DSNU valca. Jeho vysunutím dôjde k pohybu ramena, ktoré otáča hriadeľom spolu 

s magnetickým lôžkom a pružinou. Pružinka je v magnetickom lôžku zapretá drôtom o steny 

lôžka a pri jeho otáčaní dochádza k postupnému napínaniu pružiny na montážny uhol. Napnutie 

pružinky na montážny uhol je nutné, aby bolo možné pružinku osadiť do tela tankovacieho 

hrdla. Po napružení pružinky je oska zalisovaná do otvoru v ramene tankovacieho hrdla druhým 

zdvihom trojpolohového ADNM valca. Na oske je malý výstupok, ktorý sa pri lisovaní 

zacvakne do protikusu v ramene tankovacieho hrdla, čím je oska v ramene zaistená.  Následne 

je zasunutý kruhový valec DSNU do východzej polohy, čím dôjde k uvoľneniu pružinky, ktorá 

koncom drôtu  zapadne  do záhybu v tele tankovacieho hrdla. Po osadení osky a pružinky je 

vypnutý podtlak v podtlakovom lôžku a oska je odistená vysunutím DFM valca. Zasunutím 

trojpolohového ADNM valca do východzej polohy ostáva oska s pružinkou zamontovaná v tele 

tankovacieho hrdla. Princíp funkcie viacpolohového pneumatického valca ADNM je 

znázornený v nasledujúcej kapitole 3.5.2. Namiesto navrhnutého mechanizmu s kruhovým 

pneumatickým valcom DSNU pre napruženie pružinky  bol uvažovaný aj variant použitia 

otočného pneumatického DGSL valca, ktorý je použitý aj v stanici upnutia ramena, pre montáž 

uzamykacieho kolíku (viď kapitola  3.3.1. ). 

 

Obr. 41) Mechanizmus napruženia pružinky v čiastočne priehľadnom zobrazení 

Radiálne ložiská 

Páka 

Vidlica DSNU valca 

Otočné magnetické lôžko 

s pružinkou 

Hriadeľ 
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Pri tomto type valcov by však nebolo možné dosiahnuť požadovaného momentu pre napnutie 

pružinky, preto musel byť použitý variant s kruhovým DSNU valcom. Výpočet potrebnej sily 

DSNU valca pre napnutie pružinky na montážny uhol, od ktorého závisí voľba priemeru piestu 

valca, je znázornený v kapitole 3.5.4. Zdvih valca bol podľa navrhnutého konštrukčného 

riešenia zvolený na 80mm. Z dôvodu použitia valca pri väčšej záťaži je namiesto základného 

tlmenia s pružnými dorazmi zvolené samočinne nastaviteľné tlmenie v koncových polohách. 

Tento typ tlmenia funguje na princípe stláčania vzduchu, ktorý v koncových polohách uniká 

z valca postupne.  Valec je ďalej vybavený senzormi polohy pre pneumatické valce (nie sú 

znázornené v návrhu), aby bolo možné snímať jeho aktuálnu polohu. Trojpolohový valec 

ADNM bol zvolený  z dôvodu dvoch potrebných zdvihov (pre čiastočné a následne úplné 

zasunutie osky). Sila, ktorou má byť oska lisovaná do ramena tankovacieho hrdla, je 

zákazníkom stanovená na 200N. Výpočet potrebnej veľkosti valca pre dosiahnutie tejto sily je 

znázornený v kapitole 3.5.3. Zvolený valec s priemerom piestu 25mm je pri napájaní 

prevádzkovým tlakom 6bar schopný dosiahnuť teoretickej sily až 295N. Táto sila musí byť 

preto upravená na požadovanú silu 200N. K upraveniu tejto sily znížením tlaku na vstupe 

druhého zdvihu valca je použitý redukčný ventil, ktorý je umiestnený v stanici signalizačného 

panela a ďalšieho príslušenstva v kapitole 3.6.1, kde je uvedený aj dôvod jeho voľby spolu 

s výpočtom potrebnej redukcie tlaku. Podľa navrhnutého konštrukčného riešenia je prvý zdvih 

valca zvolený na 100mm a druhý zdvih na 90mm. Pri valci je automaticky výrobcom 

inštalované základné tlmenie s pružnými dorazmi. Pre snímanie východzej a prvej polohy sú 

použité klasické magnetické senzory polohy pre pneumatické valce (nie sú znázornené 

v návrhu). Pri treťom zdvihu je pre kontrolu polohy ukončenia lisovania zvolený analógový 

senzor polohy pre pneumatické valce, pri ktorom je programátorom montážneho zariadenia 

nastavený vzdialenostný rozsah, pri ktorom je lisovanie vyhodnotené ako správne. Pokiaľ sa 

lisovanie skončí na hodnote mimo tento rozsah, kvôli zle vyrobeným montovaným dielom 

z termoplastu alebo z iného dôvodu, je lisovanie vyhodnotené ako chybné. 

 

Obr. 42) Stanica lisovania osky s pružinkou ( pohľad zozadu)  

DFM valec 
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3.5.2 Princíp funkcie viacpolohového pneumatického ADNM valca 

Princíp funkcie tohto typu valca je vysvetlený na štvorpolohovom valci znázornenom na Obr. 

43. Tento valec sa skladá z 3 samostatných valcov (3 piesty a 3 piestové tyče). Na obrázku je 

valec znázornený vo východzej nultej polohe. Prvej polohy valca je dosiahnuté privedením 

stlačeného vzduchu do prívodu vzduchu č.1, čím je vysunutý valec č.1, ktorý posunie valce č.2 

a č.3. Druhej polohy valca je dosiahnuté privedením stlačeného vzduchu do prívodu vzduchu 

č.2, čím je vysunutý valec č.2, ktorý posunie valcom č.3.  Tretej polohy valca je dosiahnuté 

privedením stlačeného vzduchu do prívodu vzduchu č.3, čím je vysunutý valec č.3. Do 

východzej nultej polohy je valec zasunutý privedením stlačeného vzduchu do prívodu 

stlačeného vzduchu č.4, čím dôjde k zasunutiu valca č.3 a spolu s ním aj všetkých 

prechádzajúcich valcov.  

 

Obr. 43) Štvorpolohový pneumatický ADNM valec v reze - upravené [22] 

3.5.3 Výpočet potrebnej veľkosti ADNM valca pre lisovanie osky 

Oska má byť do ramena tankovacieho hrdla lisovaná zákazníkom stanovenou silou Fl=200N. 

Výpočet minimálneho potrebného prierezu SminADNM [mm2] a minimálneho priemeru dminADNM 

[mm] zvoleného viacpolohového ADNM valca pre dosiahnutie požadovanej sily pri 

prevádzkovom tlaku PP=600000 Pa (6bar) je znázornený v rovniciach číslo 12 a 13. Po 

Výpočet minimálneho prierezu piestu pneumatického valca : 

𝑆𝑚𝑖𝑛𝐴𝐷𝑁𝑀 =
𝐹𝑙

𝑃𝑃
=

200

600000
= 3,33 ∗ 10−4𝑚2 = 333,33𝑚𝑚2 

 

(12) 

Výpočet minimálneho priemeru piestu pneumatického valca: 

𝑆𝑚𝑖𝑛𝐴𝐷𝑁𝑀 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑚𝑖𝑛𝐴𝐷𝑁𝑀

2

4
≫ 𝑑𝑚𝑖𝑛𝐴𝐷𝑁𝑀 = √

4 ∗ 𝑆𝑚𝑖𝑛𝐴𝐷𝑁𝑀

𝜋
 

𝑑𝑚𝑖𝑛𝐴𝐷𝑁𝑀 = √
4 ∗ 333,33

𝜋
= 20,6𝑚𝑚 

 

 

 

 

(13) 

Minimálny potrebný priemer piestu pre dosiahnutie sily lisovania 200N je 20,6mm.Valec je 

vyberaný z rady viacpolohových valcov ADNM, od firmy FESTO, ktoré sa vyrábajú 

v normalizovaných veľkostiach priemeru piestu 25, 40, 63 a 100 mm. Z tejto rady je zvolený 

valec ADNM-25-A-P-A-90Z1-100Z2 s najmenším možným priemerom piestu  dADNM=20mm. 

Prívod vzduchu č.1 Prívod vzduchu č.2 Prívod vzduchu č.3 Prívod vzduchu č.4 

Valec č.1 Valec č.2 Valec č.3 
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Výber ostatných parametrov pneumatického valca bol rozobratý v kapitole 3.5.1. Výpočet 

teoretickej sily zvoleného valca je znázornený v rovnici 14.  

 

Výpočet teoretickej sily pri vysúvaní zvoleného pneumatického valca  

ADNM-25-A-P-A-90Z1-100Z2: 

𝐹𝐴𝐷𝑁𝑀 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑆𝐴𝐷𝑁𝑀 = 𝑃𝑃 ∗
𝜋 ∗ 𝑑𝐴𝐷𝑁𝑀

2

4
= 600000 ∗

𝜋 ∗ 0,0252

4
= 295𝑁 

 

(14) 

Zvolený valec je pri napájaní prevádzkovým tlakom 6bar schopný dosiahnuť teoretickej sily 

295N. 

3.5.4 Výpočet potrebnej sily DSNU valca pre napnutie pružinky 

Princíp napnutia torznej pružinky je zobrazený na Obr. 44 a stav pružinky po napnutí na Obr. 

45 

    

Obr. 44) Pneumatický valec pri napínaní pružiny a) pred vysunutím, b) po vysunutí 

Pri výbere veľkosti kruhového pneumatického valca DSNU pre napnutie torznej pružinky sa 

vychádza z výsledku testu merania zaťaženia pružinky od zákazníka. Pred namontovaním 

pružinky do tankovacieho hrdla je potrebné pružinku v magnetickom lôžku napružiť na 

montážny uhol, ktorý ma hodnotu αp=71°. Pri teste bolo zákazníkom zistené, že pre napnutie 

pružiny na tento montážny uhol je na pružinku potrebné pôsobiť zaťažovacím momentom  

Mp=8120Nmm. Pre výpočet potrebnej sily pneumatického valca pre napnutie pružinky Fpv [N] 

je podľa navrhnutého napínacieho mechanizmu  zhotovená jednoduchá schéma (viď Obr. 46). 

Potrebná sila pre napnutie pružinky na montážny uhol Fp [N] je vypočítaná z výrobcom zistenej 

hodnoty zaťažovacieho momentu pružinky Mp=8120Nmm a dĺžky páky, ktorou pneumatický 

valec napína pružinku lp=70mm (viď rovnica 15). Pneumatický valec nepôsobí na napínaciu 

páku pri maximálnom vysunutí (pri montážnom uhle pružinky) pod pravým uhlom (viď Obr. 

a) b) 
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46), a preto je pre stanovenie minimálnej sily pneumatického valca potrebné vypočítať zložku 

sily Fpv [N] pôsobiacu  na napínaciu páku pod  uhlom βpv=25° (viď rovnica 16). 

   

Obr. 45) Torzná  pružinka: a) nezaťažený stav, b) montážny stav 

 

 

Obr. 46) Schéma navrhnutého napínacieho mechanizmu 

 

Výpočet potrebnej sily pre napnutie torznej pružinky na montážny uhol : 

𝐹𝑝 =
𝑀𝑝

𝑟𝑝
=

8120

70
= 116 𝑁 

 

(15) 

Výpočet potrebnej sily pneumatického valca pri vysúvaní: 

𝐹𝑝𝑣 =
𝐹𝑝

𝑐𝑜𝑠𝛽𝑝𝑣
=

116

𝑐𝑜𝑠25
= 128 𝑁 

 

(16) 

Výpočet minimálneho prierezu piestu pneumatického valca: 

𝑆𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆𝑁𝑈 =
𝐹𝑝𝑣

𝑃𝑃
=

128

600000
= 2,13 ∗ 10−4𝑚2 = 213𝑚𝑚2 

 

(17) 

a) b) 
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Výpočet minimálneho priemeru piestu pneumatického valca: 

𝑆𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆𝑁𝑈 =
𝜋 ∗ 𝑑𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆𝑁𝑈

2

4
≫ 𝑑𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆𝑁𝑈 = √

4 ∗ 𝑆𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆𝑁𝑈

𝜋
 

𝑆𝑚𝑖𝑛𝐷𝑆𝑁𝑈 = √
4 ∗ 213

𝜋
= 16,47𝑚𝑚 

 

 

 

 

(18) 

Minimálny prierez piestu SminDSNU [mm2] pre dosiahnutie sily pneumatického valca Fpv= 128N  

pri prevádzkovom tlaku PP=600000Pa (6bar) je 213mm2 (viď rovnica 17). Z tejto hodnoty je 

vypočítaný minimálny priemer piestu dminDSNU=5,7mm (viď rovnica 18).  Valec je vyberaný 

z rady kruhových valcov DSNU od firmy FESTO, ktoré sa vyrábajú v normalizovaných 

veľkostiach priemeru piestu 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm. Z tejto rady je zvolený valec DSNU-20-

80-PPS-A s najbližším vyšším priemerom piestu dDSNU=20mm. Výber ostatných parametrov 

pneumatického valca bol rozobratý v kapitole 3.5.1. 

Výpočet teoretickej sily pri vysúvaní zvoleného pneumatického valca  

DSNU-20-80-PPS-A: 

𝐹𝐷𝑆𝑁𝑈 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑆𝐷𝑆𝑁𝑈 = 𝑃𝑃 ∗
𝜋 ∗ 𝑑𝐷𝑆𝑁𝑈

2

4
= 600000 ∗

𝜋 ∗ 0,022

4
= 188𝑁 

(19) 

Zvolený pneumatický valec DSNU-20-80-PPS-A je pri prevádzkovom tlaku PP=600000Pa 

(6bar) schopný vyvinúť maximálnu teoretickú silu FDSNU=188N (viď rovnica 19), čo je 

dostatočná rezerva oproti vypočítanej potrebnej sile Fpv=128 N. 

3.5.5 Stanovenie pracovných časov použitých komponentov 

Pre výpočet časov pracovných cyklov použitých pneumatických valcov ADNGF-12-30-P-A a 

DSNU-12-80-PPS-A bol opäť použitý program od výrobcu, firmy FESTO. Pri valci DFM-12-

10-P-A-GF je uvažovaná hodnota času, ktorá je vypočítaná pri valci s tými istými parametrami, 

ktorý je použitý v stanici horný upínač. Vypočítaná hodnota času cyklu tohto valca činí 0,07s. 

Pri valcoch  ADNGF a DSNU je v programe zadaná hodnota prevádzkového tlaku 6bar 

a možnosť použitia valcov s jednosmerným škrtiacim ventilom, ktorý je nastavený na 

prostrednú hodnotu (6otáčok otvorenia ventilu z možného rozsahu 0-12). Táto hodnota je len 

orientačná a presné škrtenie ventilu nastavuje až pracovník skladajúci montážne zariadenie. 

Pri valci ADNGF-12-30-P-A program vypočítal hodnotu času celkového pracovného 

cyklu valca (zasunutie a vysunutie)  0,12s (viď Obr. 47). 

Pri valci DSNU-12-80-PPS-A program vypočítal hodnotu času celkového pracovného 

cyklu valca (vysunutie a zasunutie)  0,27 s (viď Obr. 48). 

 Program ďalej počíta okrem celkového času pracovných cyklov valca aj hodnoty 

spotrebovaného vzduchu, rýchlosť nárazu, kinetickú energiu nárazu a priemernú a maximálnu 

rýchlosť. Súčasťou simulácie sú aj diagramy polohy, rýchlosti, tlaku a zrýchlenia v závislosti 

na čase. Tieto informácie nie sú v práci ďalej využité a sú uvedené len informatívne. 
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Obr. 47) Simulácia pracovného cyklu valca ADNGF-12-30-P-A 

 

Obr. 48) Simulácia pracovného cyklu valca DSNU-12-80-PPS-A 

Pri trojpolohovom valci ADNM-25-A-P-A-90Z1-100Z2 výrobca neposkytuje program pre 

simuláciu cyklu valca a v dokumentácii taktiež neudáva žiadne informácie ohľadom rýchlosti 

valca. Pre odhad času pracovného cyklu je preto použitý program výrobcu pre kruhové valce 

DSNU s rovnakým priemerom piestu 25mm, pričom je pre prvý zdvih valca použitý valec so 

zdvihom 90mm a pre druhý zdvih použitý valec so zdvihom 100mm. V programe je rovnako 

zadaná hodnota prevádzkového tlaku 6bar a použitie valcov s jednosmerným škrtiacim 

ventilom, ktorý je nastavený na prostrednú hodnotu (6 otáčok otvorenia ventilu z možného 

rozsahu 0-12). Pri valci s 90mm zdvihom vychádza čas vysunutia valca 0,19s a pri valci so 

100mm zdvihom 0,2s. Pri súčasnom zasúvaní oboch valcov v trojpolohovom valci je 

uvažovaný čas zasunutia 0,2s.  
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3.5.6 Použité komponenty 

Spomínané komponenty, použité v stanici zamontovania osky s pružinkou, spolu so 

základnými technickými údajmi a grafickým zobrazením sú zhrnuté v tabuľke č.7. 

Tab 7)  Použité komponenty v stanici zamontovania osky s pružinkou 

Komponent Špecifikácia 

DFM-12-10-P-A-GF 

 

Dvojčinný pneumatický valec s  vedením (vodiace tyče) 

-priemer piestu:  12mm 

-dĺžka zdvihu:   10mm 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-snímanie polôh:  približovacie senzory 

-vedenie:    klzné vedenie [10] 

ADNGF-12-30-P-A 

 

Dvojčinný pneumatický valec s  vedením (vodiace tyče) 

-priemer piestu:  12mm 

-dĺžka zdvihu:   30mm 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-snímanie polôh:  približovacie senzory [21] 

DSNU-20-80-PPS-A 

 

Dvojčinný kruhový pneumatický valec 

-priemer piestu:  20mm 

-dĺžka zdvihu:   80mm 

-tlmenie:   samočinne nastaviteľné tlmenie 

    v koncových polohách 

-snímanie polôh:  približovacie senzory[4] 

ADNM-25-A-P-A-90Z1-

100Z2 

 

Dvojpolohový pneumatický valec  

-priemer piestu:  25mm 

-dĺžka zdvihu č.1:  90mm 

-dĺžka zdvihu č.1:  100mm 

-tlmenie:   pružné tlmiace dorazy 

-snímanie polôh:  približovacie senzory[22] 

 

BES000Z 

 

Indukčný senzor 

-rozhranie:   PNP  spínací kontakt(NO) 

-rozmer:   Ø 8 x 30 mm 

-dosah:    4 mm 

-konektor:    M8 x 1 (3 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC [23] 
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3.6 Stanica signalizačného panelu a ďalšieho príslušenstva 

3.6.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

Hlavnou časťou stanice je signalizačný panel, ktorý slúži na vizualizáciu prítomnosti 

jednotlivých zakladaných dielov do montážneho zariadenia. V stanici ďalej prebieha kontrola 

prítomnosti a správnej verzie uzatváracieho motorčeka,  kontrola správneho zaklopenia ramena, 

kontrola prítomnosti osky, kontrola lopatky osky, kontrola prítomnosti čeľustí koncového 

efektora manipulátora základnej stanice a taktiež tu prebieha redukcia stlačeného vzduchu pre 

trojpolohový pneumatický valec pre lisovanie osky. Navrhnutá zostava signalizačného panela 

a ďalšieho príslušenstva je znázornená na obrázku Obr. 49. 

Signalizačný panel je tvorený krabicou z plastového materiálu, do ktorej je pri skladaní 

montážneho zariadenia vyvŕtaných 7 otvorov. Do týchto otvorov sú osadené zelené LED diódy 

signalizujúce obsluhe založenie jednotlivých montovaných komponentov v montážnom 

zariadení: tankovacie hrdlo, rameno, oska, pružinka, drenážna hadička, uzatvárací motorček 

a uzatvárací kolík spolu s prachovkou. Pri skladaní montážneho zariadenia je vedľa LED diód 

nalepený štítok s popisom a obrázkom, k akému komponentu jednotlivé LED diódy patria 

(LED diódy a popisné štítky nie sú znázornené v návrhu). 

Vedľa signalizačného panela je umiestnený redukčný ventil s manometrom MS4-LR-

1/8-D7-RG-AS, do ktorého je privádzaný vzduch z ventilového terminálu základnej stanice. 

Redukčný ventil slúži na nastavenie a stabilizovanie tlaku vzduchu, ktorým je napájaný druhý 

zdvih trojpolohového valca ADNM-25-A-P-A-90Z1-100Z2, ktorý sa nachádza v stanici 

lisovania osky s pružinkou a slúži na zalisovanie osky do tela tankovacieho hrdla (viď. kapitola 

3.5.1).   

 

Obr. 49) Zostava signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva (pohľad spredu) 

Signalizačný panel 

Redukčný  ventil 

Podtlakový snímač 

Stojan čelustí 

manipulátora 

Snímače BES00EC 
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Keďže je zalisovanie osky hlavnou operáciou montáže tankovacieho hrdla, zákazník požaduje 

z tejto operácie výstupnú hodnotu, aby bol schopný deklarovať, že je oska lisovaná pod 

stanovenou silou 200N. K tomuto účelu slúži manometer redukčného ventilu, ktorý zobrazuje 

tlak pod ktorým je oska lisovaná. Tlak stlačeného vzduchu nastavuje redukčným ventilom 

programátor nastavujúci montážne zariadenie. Výpočet potrebného tlaku pre dosiahnutie 

stanovenej sily je znázornený v kapitole 3.6.2. Redukčný ventil má možnosť uzamykania a po 

nastavení lisovacieho tlaku je programátorom uzamknutý, aby s ním nemohli manipulovať 

neoprávnené osoby.  

Vedľa redukčného ventilu je umiestnený tlakový senzor s displejom SPAN-B2R-

R18M-PN-PN-L1, ktorý overuje prítomnosť osky snímaním podtlaku v podtlakovom lôžku, 

ktoré sa nachádza v stanici lisovania osky s pružinou (viď. kapitola 3.5.1).  Programátor 

nastavujúci montážne zariadenie nastaví na displeji tlakového senzoru rozsah podtlaku, pri 

ktorom senzor vyhodnocuje osku ako založenú. V prípade, že oska z termoplastu nie je 

založená alebo je zle vyrobená a má v lôžku netesnosti, v lôžku nevzniká podtlak v danom 

rozsahu, čím je okrem prítomnosti osky zároveň overovaný aj správny tvar lopatky osky. 

 

Obr. 50) Zostava signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva (pohľad zozadu) 

Krabica s riadením 

krokového motora 

Data matrix kamera 

SR-1000 

Snímacie pole 

datamatrix kamery  

Snímač č.1 

Snímač č.2 

Snímač č.3 
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Za zadnou stranou signalizačného panela je primontovaná krabica (viď Obr. 50) pre 

umiestnenie riadiacej dosky krokového motora, ktorý je umiestnený v stanici odvedenia 

drenážnej hadičky (viď kapitola 3.4.1).  

Pod signalizačným panelom je umiestnený stojan na odkladanie čeľustí koncového 

efektora manipulátora základnej stanice. Zákazník požaduje, aby kontrola založenia čeľustí do 

koncového efektora prebiehala v montážnom zariadení a nie v základnej stanici.  Preto je 

založenie čeľustí do stojana overované pomocou dvoch rozpínacích indukčných snímačov 

BES00EC pripevnených k stojanu s čelusťami, pričom sa ráta s tým, že keď nie sú čeľuste 

odložené v stojane, tak sú založené v koncovom efektore základnej stanice.  Pokiaľ sa čeľuste 

nachádzajú v odkladacom stojane, nie je možné spustiť montážny proces. Čeľuste s koncovým 

efektorom manipulátora sú ďalej popísané v kapitole 3.8.1. Indukčné senzory BES00EC sú 

zvolené pretože je nimi snímaný kovový materiál a s ohľadom na  požadovanú snímaciu 

vzdialenosť a jednoduchosť montáže. 

 Na ľavej strane stanice je umiestnená kamera SR-1000. Kamera je umiestnená na 

otočnom a naklápacom stojane, aby bolo možné nastaviť správny snímací uhol. Kamera sníma 

2D kód, ktorý je vytlačený na motorčeku tankovacieho hrdla, čím overuje, či je v tele 

tankovacieho hrdla osadená správna verzia motorčeka.  

Vedľa kamery sú umiestnené tri optické snímače BOS01M4. Snímač č.1 kontroluje, či 

sa rameno tankovacieho hrdla po skončení montážneho cyklu zaklopí do správnej polohy. 

Snímač č.2 kontroluje, či bol do tela tankovacieho hrdla obsluhou osadený uzatvárací motorček. 

Snímač č.3 taktiež kontroluje správnu verziu motorčeka podľa dĺžky jeho konektora 

a porovnáva zistenú hodnotu s 2D kódom vytlačeným na tele motorčeka. Reflexné odrazky 

k týmto snímačom sú umiestnené v stanici horný upínač (viď kapitola 3.2.1). Snímače 

BOS01M4 sú zvolené z dôvodu vyhovujúceho snímacieho rozsahu, kolimovaného laserového 

lúču pre snímanie malých objektov na väčšiu vzdialenosť a vhodného spôsobu montáže 

senzoru. 

3.6.2 Výpočet potrebného tlaku ADNM valca pre lisovania osky 

Redukčný ventil pre druhý zdvih trojpolohového valca ADNM-25-A-P-A-90Z1-100Z2 je 

napájaný prevádzkovým tlakom PP=600000 Pa (6bar). Túto hodnotu tlaku musí ventil 

zredukovať tak, aby bolo lisovanie vykonávané silou Fl=200N. Výpočet potrebného tlaku pre 

lisovanie osky ADNM valcom s prierezom piestu SADNM[mm2] a priemerom piestu dADNM [mm] 

silou Pl [Pa] je znázornený nižšie (viď rovnica 20). 

 

Výpočet potrebného tlaku pre zalisovanie osky: 

𝑃𝑙 =
𝐹𝑙

𝑆𝐴𝐷𝑁𝑀
=

𝐹𝑙

𝜋 ∗ 𝑑𝐴𝐷𝑁𝑀
2

4

=
200

𝜋 ∗ (25 ∗ 10−3)2

4

= 408163𝑃𝑎 ≅ 4𝑏𝑎𝑟 
 

(20) 

 

 Na redukčnom ventile je potrebné nastaviť hodnotu tlaku Pl=4bar. 
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3.6.3 Použité komponenty 

Spomínané komponenty, použité v stanici signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva, sú 

spolu so základnými technickými údajmi a grafickým zobrazením zhrnuté v tabuľke č.8. 

Tab 8)  Použité komponenty v stanici signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva 

Komponent Špecifikácia 

BOS01M4 

 

Optoelektronický snímač -reflexná svetelná závora  

-rozhranie   PNP spínací/rozpínací kontakt 

       (NO/NC) 

-rozmer   12 × 41,5 × 21,6 mm 

-dosah    0–4 m 

-konektor:    M8x1 (4 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC 

-druh svetla:    laserové červené svetlo 

-charakteristika lúča:  kolimovaný [18] 

BES00EC 

 

Indukčný senzor 

-rozhranie:   PNP  rozpínací kontakt (NC) 

-rozmer:   Ø 12 x 45 mm 

-dosah:    4 mm 

-konektor:    M12 x 1 (4 pólový) 

-prevádzkové napätie UB: 10–30 V DC [25] 

MS4-LR-1/8-D7-RG-AS 

 

Redukčný ventil 

-pripojenie pneumatiky:  1/8 vnútorný závit G1/8 

-rozsah tlaku:    0,5-12bar 

-ovládanie:    ručné 

-uzamykateľnosť:   uzamykateľný pomocou  

    príslušenstva 

-manometer:    integrovaný manometer,  

    červeno-zelená stupnica [26] 

SPAN-B2R-R18M-PN-

PN-L1 

 

Tlakový senzor 

-rozsah meraného tlaku:  0-1bar 

-pripojenie pneumatiky:  R1/8 

-elektrický výstup 1:   PN PNP alebo NPN 

-elektrický výstup 2:   PN PNP alebo NPN 

-elektrické pripojenie:  L1 konektor [27] 

 

SR-1000 

 

Čítačka 1D a 2D kódov 

-snímací rozsah:   110-1000 mm 

-automatické zaostrovanie 

-automatické nastavenie 

-automatický polarizačný filter 

-automatické prispôsobenie zmene podmienok [28] 
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3.7 Stanica rozvádzača a napájania 

3.7.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

V stanici sú zapojené všetky zariadenia pre vykonávanie kontrol, zariadenia vykonávajúce 

montážne a pomocné úkony a v zostave je taktiež riešené pripojenie montážneho zariadenia 

k multikonektorom základnej stanice. Navrhnuté konštrukčné usporiadanie stanice 

a jednotlivých komponentov je znázornené na Obr. 51. 

Celá stanica s rozvádzačom a multikonektormi je umiestnená pod základnou doskou 

montážneho zariadenia. Všetky snímače použité v jednotlivých staniciach nad základnou 

doskou sú káblami zvedené cez otvory v základnej doske a zapojené do rozvádzača. Rozvádzač 

montážneho zariadenia s riadiacim rozvádzačovým I/O systémom SIMATIC ET200Pro je 

potom cez elektrickú časť multikonektora, obsahujúcu pripojenie k priemyslovej komunikačnej 

zbernici Profinet, pripojený k rozvádzaču základnej stanice. Rozvádzač základnej stanice je 

následne prepojený s PLC základnej stanice. Voľba typu rozvádzača bola prevedená 

programátorom na základe zaužívaných štandardov firmy Mechatronis Design & Solutions 

s.r.o. a typu a počte konektorov pripájaných zariadení. Pneumatické valce montážneho 

zariadenia sú taktiež hadičkami pre prívod stlačeného vzduchu zvedené cez otvory v základnej 

doske a zapojené do multikonektorov. Stlačený vzduch z centrálneho rozvodu výrobnej haly je 

pripojený na úpravňu vzduchu základnej stanice. Z úpravne vzduchu je stlačený vzduch 

rozvedený do viacerých ventilových terminálov základnej stanice a jedným z nich je ventilový 

terminál pre výmenné montážne zariadenie. Z tohto ventilového terminálu prúdi vzduch do 

multikonektorov montážneho zariadenia a následne do jednotlivých pneumatických valcov. 

Štruktúra multikonektorov je bližšie popísaná a znázornená v kapitole 2.1.4.  

V stanici sú ďalej umiestnené aj jednotlivé zosilňovače optických senzorov pre snímacie 

optické hlavy a taktiež je tu upevnený aj ADN valec stanice upnutia ramena (viď kapitola 

3.3.1). Z prednej strany je priestor s káblami snímačov a hadičkami so vzduchom zakrytovaný 

uzamykacími vyklápacími dvierkami z plexiskla, aby k ním nemali prístup neoprávnené osoby. 

Z pravej a ľavej strany sa ku káblom a hadičkám nie je možné dostať, pretože je montážne 

zariadenie osadené v základnej stanici.  

 

Obr. 51) Spodná časť montážneho zariadenia s otvorenými vyklápacími dvierkami 

Multikonektory 
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3.8 Upínač manipulátora 

3.8.1 Popis konštrukčného riešenia stanice 

Úlohou stanice je uchytenie tela tankovacieho hrdla po jeho zmontovaní v montážnom 

zariadení, ktoré je následne odobraté manipulátorom základnej stanice mimo pracovný priestor 

montážneho zariadenia na dopravník základnej stanice. Na Obr. 52 je znázornený len koncový 

efektor manipulátora základnej stanice tvorený pneumatickým chápadlom, ktorý je spojený 

s manipulátorom základnej stanice. Vrchná časť zostavy s pneumatickým chápadlom je 

univerzálna a je súčasťou manipulátora základnej stanice. Na pneumatické chápadlo sa  

pomocou indexovacích kolíkov pripevňujú navrhované odnímateľné čeľuste. Po privedení 

vzduchu do pneumatického chápadla dôjde k jeho zasunutiu, a tým k zatvoreniu čeľustí 

a upnutiu zmontovaného výrobku. Čeľuste sú individuálne pre každé výmenné montážne 

zariadenie a sú vytvarované presne podľa dosadacích plôch konkrétneho skladaného 

tankovacieho hrdla. Pri výmene montážneho zariadenia v základnej stanici za druhé montážne 

zariadenie je preto potrebná taktiež aj výmena čeľustí koncového efektora základnej stanice. 

Pokiaľ nie sú čeľuste príslušného montážneho zariadenia odobraté zo stojana čelustí v stanici 

signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva, nie je možné spustiť montážny proces, čo slúži 

ako poistka, že došlo k výmene čeľustí. Pre vyhotovenie časti odnímateľných čeľustí, ktorá 

prichádza pri uchopovaní do kontaktu s telom tankovacieho hrdla (červené diely v návrhu), je 

zvolený pevný plastový materiál POM-C z dôvodu jeho jednoduchšej úpravy priamo na dielni 

v prípade, že by telo tankovacieho hrdla v čeľustiach nesedelo dobre. Súčasťou odnímateľných 

čeľustí sú aj nastaviteľné kolíky, ktoré pri uchopení zmontovaného výrobku zapadnú do 

montážnych otvorov tela tankovacieho hrdla, čím zabraňujú pohybu uchopeného výrobku vo 

vertikálnom smere.  

     

Obr. 52) Koncový efektor manipulátora: a) otvorené čeluste, b) zatvorené čeluste 

3.8.2 Stanovenie pracovného času manipulátora základnej stanice 

Jednotlivé osy manipulátora základnej stanice sú znázornené na Obr. 53. Aby sa manipulátor 

dostal do pozície, v ktorej uchopí zmontovaný výrobok na montážnom zariadení, musí prejsť 

zo svojho východzieho bodu v smere osy X dráhu du(x)=500mm a v smere osy Z dráhu 
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du(z)=500mm. Potom nasleduje upnutie zmontovaného výrobku  koncovým efektorom 

manipulátora za čas te[s]. Pri premiestňovaní uchyteného výrobku na dopravník základnej 

stanice prejde manipulátor v smere osy X dráhu   do(x)=900mm a v smere osy Y dráhu 

do(y)=300mm. Následne je výrobok upnutý v koncovom efektore otočený okolo osy U o 90° 

a priblížený k dopravníku posunutím v smere osy Z  o dráhu do(z)=600mm a uvoľnený 

pneumatickým chápadlom za čas te[s]. Po uvoľnení výrobku sa manipulátor vráti do svojho 

východzieho bodu po rovnakej trajektórii.  

Pre odhad času upnutia výrobku tu [s] (viď rovnica 21) a odobratia výrobku a návratu 

do východzej polohy to [s] (viď rovnica 22) pre jednotlivé trajektórie pohybu sú použité 

parametre manipulátora z tabuľky č. 9. Z dôvodu, že sa jedná len o odhad času, neuvažujeme 

akceleráciu manipulátora.  

Odhad času upnutia výrobku: 

𝑡𝑢 =
𝑑𝑢(𝑥)

𝑣(𝑥)
+

𝑑𝑢(𝑧)

𝑣(𝑧)
+ 𝑡𝑒 =

500

900
+

500

470
+ 0,3 = 1,9𝑠 

 

(21) 

Odhad času odobratia výrobku a návratu do východzej polohy: 

𝑡𝑜 =
𝑑𝑜(𝑥)

𝑣(𝑥)
+

𝑑𝑜(𝑦)

𝑣(y)
+

𝑑𝑜(𝑧)

𝑣(z)
+

𝑛𝑜

𝑛(u)
+ 𝑡𝑒 

𝑡𝑜 =
900 + 400

900
+

2 ∗ 300

900
+

2 ∗ 600

470
+

2 ∗ 0,25

4,7
+ 0,3 = 5,1𝑠 

 

 

 

(22) 

Tab 9)  Parametre manipulátora základnej stanice 

Rýchlosť v ose X- v(x) 900 mm/s 

Rýchlosť v ose Y - v(y) 900 mm/s 

Rýchlosť v ose Z - v(z) 470 mm/s 

Rýchlosť v ose U - n(u) 4,7 ot/s 

Čas upnutia/uvoľnenia koncového efektora - te 0,3s 

 

Obr. 53) Manipulátor základnej stanice 
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4 KOMPLETIZÁCIA MONTÁŽNEHO ZARIADENIA 

Jednotlivé navrhnuté stanice montážneho zariadenia, popisované v predchádzajúcej kapitole 3 

,sú na základnej doske rozmiestnené podľa zvoleného dispozičného riešenia variantu A (viď 

kapitola 2.4.1). Kompletný konštrukčný návrh montážneho zariadenia s jednotlivými stanicami 

je znázornený pri náhľade spredu na Obr. 54 a pri náhľade zozadu na Obr. 55.    

Zoznam staníc montážneho zariadenia: 1.Stanica osadenia tela tankovacieho hrdla, 

2.Stanica horný upínač, 3.Stanica upnutia ramena, 4.Stanica odvedenia drenážnej hadičky, 

5.Stanica lisovania osky, 6.Stanica signalizačného panela a ďalšieho príslušenstva, 7. Stanica 

rozvádzača a napájania 

 

Obr. 54) Kompletný konštrukčný návrh montážneho zariadenia (pohľad spredu) 

 

Obr. 55) Kompletný konštrukčný návrh montážneho zariadenia (pohľad zozadu) 
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4.1 Postup výroby montážneho zariadenia 

Po zhotovení 3D modelu kompletnej zostavy montážneho zariadenia a odsúhlasení všetkých 

konštrukčných riešení zákazníkom boli vytvorené výkresy zostáv jednotlivých staníc 

montážneho zariadenia spolu s výkresmi všetkých vyrábaných dielov a kusovníkmi všetkých 

nakupovaných a vyrábaných dielov. Následne bol zoznam všetkých nakupovaných dielov 

odoslaný na nákupné oddelenie firmy, ktoré všetky diely objednalo na dielňu. Vyrábané diely 

boli rozdelené do skupín podľa technológie výroby a materiálu a zaslané do jednotlivých 

nástrojární. Okrem pár v práci spomínaných dielov, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu 

s montovaným výrobkom, vyrábaných z tvrdeného plastu POM-C, je väčšina dielov vyrobená 

z duralu. Pár dielov, ktoré sú vystavené väčšiemu zaťaženiu, sú vyrobené z nehrdzavejúcej 

ocele. Hliníkové profily od firmy BOSH, použité v jednotlivých staniciach montážneho 

zariadenia, boli na mieru narezané na dielni. Po vyrobení a objednaní všetkých dielov bolo celé 

montážne zariadenie poskladané montážnymi pracovníkmi na dielni firmy a následne 

naprogramované programátormi. Poskladané montážne zariadenie, osadené v skúšobnom 

zariadení na dielni, je znázornené na Obr. 56. Jediná zmena oproti navrhnutému 3D modelu, 

ktorá bola na dielni na montážnom zariadení prevedená, je umiestnenie škatule pre osadenie 

riadiacej karty krokového motora z dôvodu jej bližšieho umiestnenia ku stanici s krokovým 

motorom. Na fotke sú taktiež niektoré držiaky snímačov dočasne nahradené vytlačenými dielmi 

na 3D tlačiarni, pretože ich v nástrojárni zabudli vyrobiť a programátori už potrebovali 

montážne zariadenie spojazdniť. Tieto diely boli po dodaní pôvodných dielov z nástrojárne  

pred odovzdaním zákazníkovi vymenené. Základné technické parametre montážneho 

zariadenia sú zhrnuté v tabuľke č.10. 

Kompletný 3D model montážneho zariadenia vo formáte STEP, spolu s výkresom 

zostavy stanice upnutia ramena, kusovníkom vyrábaných a nakupovaných súčiastok a výkresmi 

jednotlivých dielov tejto stanice je k dispozícii v prílohe tejto práce. 

Tab 10)  Základné parametre montážneho zariadenia 

Šírka 664 mm 

Hĺbka 550 mm 

Celková výška 739 mm 

Výška nad základnou doskou montážneho zariadenia 530 mm 

Výška pod základnou doskou montážneho zariadenia 197 mm 

Hmotnosť 55 kg 

Pneumatický systém 6 bar 

Napájanie riadiacej jednotky 24V DC 

Čas jedného cyklu vrátane zakladania dielov 36 s 

Sila a tlak pri lisovaní osky 200N (4 bar) 

Sila napínania pružinky na montážny uhol 188 N 

Moment sily pri montáži uzatváracieho kolíka 1,6 Nm 
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Obr. 56) Poskladané montážne zariadenie osadené v testovacom zariadení na dielni 
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4.2 Montážne zariadenie osadené v základnej stanici 

Na Obr. 57 je znázornené montážne zariadenie po jeho založení do základnej stanice spolu 

s popisom hlavných častí. 

 

Obr. 57) Montážne zariadenie v základnej stanici  
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4.3 Rozmerový náčrt montážneho zariadenia 

Montážne zariadenie v náryse, bokoryse a pôdoryse je spolu so základnými rozmermi 

znázornené na Obr. 58. 

 

Obr. 58) Rozmerový náčrt montážneho zariadenia





 

81 

 

5 VIZUALIZÁCIA MONTÁŽNEHO PROCESU 

Poradie a princíp jednotlivých montážnych a pomocných úkonov boli už popísané v kapitole 

navrhnutého automatizovaného montážneho cyklu (viď kapitola 2.3.1) a v popisoch 

konštrukčných riešení jednotlivých staníc montážneho zariadenia. Pre zvýšenie prehľadnosti 

poradia jednotlivých montážnych úkonov a lepšie pochopenie zostrojeného časového rozvrhu 

montážneho procesu v nasledujúcej kapitole 6. Časový rozvrh pracovného cyklu, je v tejto 

kapitole stručne a chronologicky zhrnutý celý montážny proces spolu s grafickým zobrazením. 

Obsluha ako prvé osádza do tela tankovacieho hrdla uzatvárací motorček a drenážnu 

hadičku a následne vloží koniec drenážnej hadičky do otvoru mechanizmu s krokovým 

motorom SM, ktorý zasunie drenážnu hadičku do plastovej trubky mimo montážny priestor aby 

nezavadzala pri montážnom procese (viď Obr. 59). 

 

Obr. 59) Montážne zariadenie pred osadením dielov 

Po vysunutí drenážnej hadičky mimo pracovný priestor zakladá obsluha všetky montované 

komponenty do montážneho zariadenia, kde automaticky prebieha kontrola ich prítomnosti: 

telo tankovacieho hrdla, rameno, drenážna hadička, motorček, oska, pružinka, uzamykací kolík 

a prachovka (viď Obr. 60). Pri príslušných dieloch je vykonávaná aj kontrola verzie a rozmerov. 

 

Obr. 60) Montážne zariadenie po osadení všetkých montovaných dielov  

Otvor pre zasunutie drenážnej hadičky 

SM 
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Po založení všetkých dielov skontroluje obsluha prítomnosť komponentov na signalizačnom 

paneli a spustí montážny proces. Po spustení procesu dôjde k súčasnému upnutiu všetkých 

dielov. Vrch tela tankovacieho hrdla je upnutý ramenom upínacieho valca V1 (viď Obr. 61). 

Rameno tankovacieho hrdla je spolu s uzatváracím kolíkom a prachovkou upnuté upínacím 

valcom V2 (viď Obr. 62). Oska osadená v podtlakovom lôžku je zaistená dielom z plechu 

vysunutím pneumatického valca V3 (viď Obr. 63). 

   

Obr. 61) Upnutie hornej časti tela tankovacieho hrdla: a) pred upnutím, b) po upnutí 

   

Obr. 62) Upnutie ramena tankovacieho hrdla: a) pred upnutím, b) po upnutí 

   

Obr. 63) Zaistenie osky v podtlakovom lôžku: a) pred zaistením, b) po zaistení 
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Po upnutí všetkých dielov prebehne kontrola správneho osadenia uzatváracieho motorčeka v  

tele tankovacieho hrdla vysunutím kontrolného mechanizmu umiestneného na pneumatickom 

valci V4 (viď Obr. 64). Po kontrole je mechanizmus zasunutý do východzej polohy. 

   

Obr. 64) Kontrola správneho osadenia motorčeka: a )pred kontrolou, b) počas kontroly 

Ak prebehne kontrola v poriadku, nasleduje namontovanie uzatváracieho kolíka s prachovkou 

do ramena tankovacieho hrdla. Uzatvárací kolík je pri montáži zhora istený nadstavcom na 

ramene upínacieho valca V2 (viď Obr. 62). Otočením otočného pneumatického valca V5 spolu 

s tisíchranovým bitom o 90°  je uzatvárací kolík zamontovaný do ramena tankovacieho hrdla 

(viď Obr. 65).   

 

Obr. 65) Montáž uzamykacieho kolíka s prachovkou (obrázok v reze) 
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Súčasne s montážou uzamykacieho kolíka prebieha odsunutie senzoru kontroly prítomnosti 

pružinky, ktorý je umiestnený na pneumatickom valci V6 (viď Obr. 66). Odsunutie z kontrolnej 

pozície je nutné, pretože by senzor zavadzal pri montovaní pružinky s oskou do tela 

tankovacieho hrdla. 

   

Obr. 66) Odsunutie senzoru kontroly prítomnosti pružinky: a) počas kontroly, b) po 

odsunutí 

Za súčasného zasúvania senzoru kontroly pružinky dôjde k prvému vysunutiu trojpolohového 

pneumatického valca V7, ktorý posúva celú zostavu s uloženou oskou, osadenú na lineárnom 

vedení, čím dôjde k čiastočnému zasunutiu osky do otvoru v tele tankovacieho hrdla (viď Obr. 

67) 

 

 

Obr. 67) Čiastočné zasunutie osky do otvoru tela tankovacieho hrdla a) pred zasunutím, b) 

po zasunutí  
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Po čiastočnom zasunutí osky do tela tankovacieho hrdla je pružinka, osadená v magnetickom 

lôžku, vysunutím kruhového pneumatického valca V8 napnutá na montážny uhol (viď Obr. 68) 

   

Obr. 68 Napnutie pružinky: a) pred napnutím, b) po napnutí 

Po napnutí pružinky na montážny uhol dôjde k druhému vysunutiu trojpolohového 

pneumatického valca V7, čím je oska zalisovaná cez otvor v tele tankovacieho hrdla do ramena 

tankovacieho hrdla, kde je zaistená zacvaknutím do protikusu (viď Obr. 69). Oska je po osadení 

v tankovacom hrdle uvoľnená v podtlakovom lôžku vypnutím podtlaku a vysunutím 

pneumatického valca V3. 

     

Obr. 69) Zamontovanie osky s pružinkou: a)pred lisovaním, b) počas lisovania)  

Zasunutím kruhového pneumatického valca V8 do východzej polohy je pružinka uvoľnená, čím 

jej voľný koniec zapadne na svoje miesto v tele tankovacieho hrdla a celá stanica osadenia osky 

s pružinkou je zasunutím pneumatického valca V7 vrátená do východzej polohy. Týmto 

krokom je montáž dielov ukončená. 

  

V8 

V7 V8 V3 

a) b) 

a) b) 
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Správna pozícia pružinky po zmontovaní je overená senzorom, ktorý je do kontrolnej polohy 

vysunutý pneumatickým valcom V9(viď Obr. 70) 

   

Obr. 70) Kontrola správneho namontovania pružinky a) pred kontrolou, b) počas kontroly 

Po ukončení montáže je zmontovaný výrobok uchytený koncovým efektorom manipulátora 

základnej stanice a následne sú zmontované diely v montážnom zariadení uvoľnené. Po 

uvoľnení dielov je stanica horného upínača odsunutá pneumatickým valcom V10 dozadu, čím 

uvoľní miesto, aby mohol byť zmontovaný výrobok manipulátorom odobratý (viď Obr. 71). 

     

Obr. 71) Uchytenie tela tankovacieho hrdla čeľusťami manipulátora a zasunutie DGSL 

valca: a) pred zasunutím, b) po zasunutí 
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Po odsunutí hornej stanice je pneumatickým valcom V11 zaklopené rameno tankovacieho hrdla 

do tela tankovacieho hrdla (viď Obr. 72 a)). Správne zaklopenie ramena je overené pomocou 

senzora. Následne je zmontovaný výrobok za súčasného vyťahovania drenážnej hadičky 

z plastovej trubky opačným chodom krokového motora SM odobratý z montážneho zariadenia 

na dopravník základnej stanice (viď Obr. 72 b)). 

   

Obr. 72) a) zaklopenie ramena ADN valcom b) odobratie zmontovaného tankovacieho 

hrdla manipulátorom 

V11 

a) b) 

SM 





 

89 

 

6 ČASOVÝ ROZVRH PRACOVNÉHO CYKLU 

Pre stanovenie časového rozvrhu postupnosti jednotlivých operácií sú použité hodnoty 

pracovných časov jednotlivých komponentov, získané výpočtami a odhadmi v kapitole 3. 

Všetky tieto časy sú podľa chronologického poradia, ktoré je graficky znázornené 

v predchádzajúcej kapitole 4.2, zhrnuté v tabuľke na Obr. 73. Odhadnutie času, potrebného pre 

založenie všetkých montovaných komponentov, je obtiažne, pretože závisí od viacerých 

ľudských faktorov, ako sú: zručnosť obsluhy, nálada a energia obsluhy a taktiež od počtu 

odrobených hodín obsluhy pri danom úkone. V praxi platí, že keď obsluha vykonáva dlhšiu 

dobu rovnaký úkon, časom sa jej proces „zautomatizuje“ a ide jej rýchlejšie. Čas založenia 

všetkých dielov (tela tankovacieho hrdla, ramena, osky a pružinky) je v tabuľke odhadnutý na 

15s a môže sa líšiť v závislosti od obsluhy. Do času zakladania dielov sa nepočíta osadenie 

drenážnej hadičky a uzatváracieho motorčeka do tela tankovacieho hrdla, pretože tento úkon 

obsluha vykonáva vždy počas spusteného predchádzajúceho automatizovaného montážneho 

cyklu a v čase, keď cyklus končí, má už tieto diely obsluha pripravené. 

Tento časový rozvrh je vhodnou pomôckou pre programátora, ktorý zostavuje program 

pre montážne zariadenie. V tabuľke je ku každému zariadeniu priradené označenie, pomocou 

ktorého vie rýchlo zistiť, o ktorý komponent montážneho zariadenia sa jedná. Komponenty na 

vyrobenom montážnom zariadení sú označené štítkami s rovnakým označením. Časových 

hodnôt v tabuľke sa programátor nedrží striktne a škrtenie jednotlivých ventilov 

pneumatických valcov nastavuje podľa vlastného uváženia tak, aby bol dodržaný čas celého 

cyklu požadovaný zákazníkom, ktorý činí 40s. Zhotovením časového rozvrhu je odhadnutá 

celková dĺžka pracovného cyklu na približne 27,5s, čo je dostatočná rezerva oproti 

požadovanému času zákazníka. 

 

Obr. 73) Časový rozvrh celého pracovného cyklu 
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6.1 Ganttove diagramy pracovného procesu montážneho zariadenia 

Podľa zhotoveného časového rozvrhu sú pre lepšiu prehľadnosť poradia a dĺžky trvania 

jednotlivých úkonov graficky spracované 2 Ganttove diagramy. Prvý diagram, Ganttov 

diagram celého pracovného cyklu  (viď Obr. 74), znázorňuje celý pracovný cyklus od založenia 

drenážnej hadičky až po odobratie zmontovaného výrobku manipulátorom základnej stanice. 

V tomto diagrame sú jednotlivé dielčie úkony montážneho cyklu z dôvodu veľmi krátkych 

časov trvania oproti časom trvania ostatných úkonov zhrnuté do jedného celku tak, ako je to 

graficky vyznačené aj v tabuľke časového rozvrhu. Samotný montážny proces je pre vyššiu 

prehľadnosť znázornený v Ganttovom diagrame montážneho cyklu (viď Obr. 75).  

 

Obr. 74) Ganttov diagram celého pracovného cyklu 

 

Obr. 75) Ganttov diagram montážneho procesu
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7 ZHODNOTENIE A ODPORÚČANIA PRE PRAX 

7.1 Zhodnotenie navrhnutého montážneho zariadenia 

Pri zavádzaní montážneho zariadenia do prevádzky nevznikli žiadne vážne komplikácie 

a nebolo nutné prevádzať žiadne dodatočné konštrukčné úpravy. Po uvedení zariadenia do 

funkčného stavu bolo prevedených viacero meraní dĺžky celého pracovného cyklu a jeho 

priemerná hodnota sa pohybuje na čase 36s. Dôvodom kolísania dĺžky pracovného cyklu je 

rozdielna dĺžka zakladania dielov obsluhou pri jednotlivých cykloch, spôsobená vplyvom 

ľudského faktoru. Čas zakladania dielov sa na začiatku merania pohyboval na hodnote 20s. 

Táto hodnota však po určitom čase, keď sa obsluhe táto činnosť „zautomatizovala“, klesla na 

približne 16s a je pravdepodobné, že časom môže byť ešte nižšia. Celková priemerná doba 

pracovného cyklu sa líši od odhadovanej dĺžky pracovného cyklu zistenej v časovom rozvrhu, 

ale stále je v požadovanom rozmedzí stanovenom zákazníkom, ktorý je 40s. Dôvodom rozdielu 

medzi vypočítanou dĺžkou pracovného cyklu 27,5s a reálnou dĺžkou cyklu je spomínaný 

kolísajúci čas zakladania dielov a odlišné nastavenie škrtiacich ventilov a manipulátora 

základnej stanice programátorom, ktorý montážne zariadenie nastavoval.  

Jediný technický nedostatok, ktorý sa vyskytuje pri prevádzke montážneho zariadenia  

je, že pri zasúvaní drenážnej hadičky do plastovej trubky krokovým motorom sa občas drenážna 

hadička zasekne o steny plastovej trubky a proces zavedenia hadičky do mechanizmu 

s krokovým motorom treba opakovať. Tento problém sa vyskytuje veľmi zriedkavo a bolo by 

ho možné napraviť použitím krokového motora s vyšším krútiacim momentom. Za úvahu by 

taktiež stálo privádzať do plastovej trubky počas zasúvania hadičky stlačený vzduch, ktorý by 

oddeľoval hadičku od stien plastovej trubky, čím by uľahčoval jej zasúvanie. Tento variant by 

bol zároveň finančne menej náročný ako výmena krokového motora, ale nie je isté, či by aj 

fungoval a riešenie problému by bolo založené na systéme pokus-omyl. Zákazník však 

napravenie tohto nedostatku nepožaduje. 

Celkový čas pre navrhnutie konštrukčného riešenia vrátane nutných technických 

výpočtov, štúdie katalógov a technických dokumentácií použitých komponentov a tvorby celej 

výkresovej dokumentácie montážneho zariadenia činí približne 450 hodín. Dĺžka návrhu je 

ovplyvnená postupným oboznamovaním sa s konštrukčným softvérom CREO Parametric 4.0, 

malými skúsenosťami s konštruovaním jednoúčelových strojov tohto typu a taktiež štúdiou 

použitých komponentov. Skúsenému konštruktérovi s dlhoročnou praxou v danej oblasti by 

návrh tohto zariadenia zabral menej času.  

Montážne zariadenie celkovo pozostáva zo 143 vyrábaných dielov,  11 pneumatických 

valcov, 42 senzorov (14 optických, 4 indukčné, 1 tlakový, 23 magnetických senzorov polohy 

piestu pneumatických valcov), 1 krokového motora, 1čítačky 2D kódu a ďalších nakupovaných 

súčiastok: rozvádzač, zosilňovače optických senzorov, škrtiace ventily, redukčný ventil, 

nástrčné vzduchové spojky, samomazné púzdra, ložiská, úchyty pneumatických valcov, 

reflexné odrazky, silentbloky, hliníkové profily, pánty, perá, multikonektory, spojovací 

materiál a ďalšie. 
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7.2 Odporúčania pre prax 

Pri jednoúčelovom montážnom zariadení tohto typu nie je zisk tvorený počtom predaných 

kusov ako je to pri veľkosériovej výrobe, ale jednorázovo (prípadne pár vyrábaných kusov), 

jedinečnosťou navrhnutého riešenia presne podľa špecifikovaných požiadaviek zákazníka. 

Z tohto dôvodu sa líšia aj požiadavky na konštrukciu takéhoto zariadenia oproti veľkosériovej 

výrobe. Pri veľkosériovej výrobe prechádza výsledný produkt pred uvedením na trh radou 

optimalizácií, a to najmä kvôli navrhnutiu čo najekonomickejšieho riešenia. Jednotlivé 

súčiastky a materiály sú navrhované podľa rady analýz a výpočtov tak, aby boli vyrobené čo 

najlacnejšie pri splnení požadovanej bezpečnosti a životnosti. Hotové zariadenia sú následne 

po zmontovaní podrobované testom spoľahlivosti a postupne sú odlaďované prípadné vady. 

Spravidla to teda znamená, že čas na vývoj takéhoto produktu od základu v porovnaní 

s konštrukčne podobne rozsiahlym a náročným jednoúčelovým strojom je podstatne dlhší. 

Pokiaľ nemá firma vyrábajúca dané zariadenie už podpísané zmluvy s termínmi na jeho 

dodávku, konštruktér nie je až tak tlačený časom vývoja produktu a čas uvedenia produktu na 

trh si určuje firma sama po splnení všetkých svojich požiadaviek na výsledný produkt. 

 Pri návrhu jednoúčelového zariadenia je konštruktér od začiatku vývoja tlačený časom, 

aby splnil záväzný termín dohodnutý so zákazníkom. Omeškanie termínu znamená penalizácie, 

a to obzvlášť pri automobilovom priemysle, kde musia automobilky produkovať veľké 

množstvá vozidiel v stanovených termínoch a každé omeškanie spôsobuje vysoké straty. Pri 

návrhu jednoúčelového stroja je prvoradé, aby konštruktér navrhol funkčné zariadenie ideálne 

na prvý krát bez nutnosti jeho dodatočných úprav, pričom nájdenie najekonomickejšieho 

riešenia jednotlivých častí a súčiastok zariadenia nie je na prvom mieste. Samozrejme aj pri 

návrhu jednoúčelového zariadenia sa konštruktér snaží hľadať najekonomickejšie riešenia. 

Musí však dbať na to, aby čas strávený optimalizáciou riešenia nevyšiel vo výsledku drahšie 

ako výber spočiatku drahšieho, ale konštrukčne jednoduchšieho a rýchlejšieho  riešenia. Pri 

jednotlivých dieloch taktiež nie je čas na optimalizáciu každej jednej súčiastky tak, aby bola 

vyrobená čo najekonomickejšie. Čas konštruktéra strávený takouto optimalizáciou, by totiž 

vyšiel drahšie ako ušetrené náklady na súčiastku po optimalizácii. Pri veľkosériovej výrobe, 

kde sa uvažuje, že sa konkrétne zariadenie bude predávať v obrovských počtoch, je takáto 

optimalizácia na mieste a náklady na optimalizáciu každej súčiastky sa vo výsledku 

mnohonásobne vrátia.  Pri návrhu jednoúčelového zariadenia tohto typu konštruktér volí radšej 

mierne naddimenzované súčiastky a komponenty podľa vlastných skúseností a uváženia, 

pretože čas komplikovanej optimalizácie jednotlivých konštrukčných riešení a pevnostných 

výpočtov súčiastok by vo výsledku nebol zaplatený. Pri návrhu zariadenia sú preto počítané iba 

nutné konštrukčné výpočty, ktoré majú vplyv na požadovanú funkčnosť zariadenia. 

Od počtu vyrábaných kusov záleží aj zvolená technológia výroby jednotlivých dielov. 

Pri veľkých počtoch vyrábaných kusov je ekonomicky výhodná technológia výroby odlievaním 

a vstrekovaním do foriem. Pri tejto technológii je však nutná výroba formy na odliatie výrobku, 

ktorej náklady sa pri výrobe jedného či pár kusov nevrátia. Preto je pri pár vyrábaných kusoch 

ekonomicky výhodnejšia metóda výroby súčiastok trieskovým obrábaním na sústruhoch, 

frézach, či obrábacích CNC centrách. Pri tejto technológii vzniká veľa odpadu a čas pre 

zhotovenie jedného kusu  výrobku je podstatne dlhší (ak nepočítame čas na návrh a výrobu 

formy). Vo výsledku je však cena napriek veľkému množstvu odpadu a jednorázovému 

naprogramovaniu stroja podstatne nižšia ako cena pri výrobe jedného kusu výrobku 

technológiou odlievania. Ekonomicky veľmi výhodná je taktiež metóda výroby súčiastok 

laserovým rezaním plechu. Pri tejto technológii stačí do laserovej rezačky nahrať súbor 
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definujúci 2D tvary vyrábanej súčiastky. Vypálený diel je následne na ohýbačke plechov 

vytvarovaný do požadovaného tvaru, prípadne sú zabrúsené ostré hrany a výrobok je hotový. 

Pred začatím tvorby konštrukčného návrhu si konštruktér musí taktiež čo najlepšie 

premyslieť, či je ním uvažované konštrukčné riešenie aj realizovateľné, pretože sa môže ľahko 

stať, že po určitom čase strávenom návrhom a tvorbou 3D modelu zistí, že navrhnuté riešenie 

nebude fungovať a musí začať od začiatku, pričom sa dá na takéto zistenie častokrát prísť oveľa 

skôr.  

Ďalšie veľké množstvo času a financií pri tvorbe konštrukčného návrhu môže 

konštruktér ušetriť pri konzultácii daného konštrukčného problému s kolegami s väčšou 

praxou. Kolegovia môžu mať s riešením podobného problému skúsenosti a častokrát vedia 

poskytnúť veľmi cenné rady, prípadne dokonca kompletné hotové návrhy, ktoré už len stačí 

prispôsobiť a doladiť na daný typ problému. Okrem komunikácie s kolegami je ešte dôležitejšia 

komunikácia so zákazníkom, ktorý tak môže jednotlivé riešenia a vzniknuté problémy doladiť 

podľa svojich požiadaviek. 

Základom pri konštrukcii jednoúčelového stroja je, aby konštruktér navrhol zariadenie 

tak, aby fungovalo a plnilo všetky požiadavky zákazníka (ideálne na prvý raz bez nutnosti 

dodatočných konštrukčných úprav), navrhol ho v čo najkratšom čase, aby bol splnený časový 

termín dodania zariadenia zákazníkovi a najmä, aby neprekročil finančný strop stanovený pri 

tvorbe cenovej ponuky pre zákazníka. Uvedené poznatky z konštrukcie tohto typu 

jednoúčelového zariadenia nemusia platiť pri každom jednoúčelovom zariadení. Častokrát 

konštrukčné firmy riešia aj väčšie množstvo podobných, či dokonca rovnakých typov 

jednoúčelových zariadení, pri ktorých sa optimalizácii jednotlivých konštrukčných riešení 

a súčiastok oplatí venovať viac času. Šetrenie nákladov a času pri návrhu jednoúčelových 

strojov je veľmi obšírna téma a určite by si zaslúžila viac priestoru, ale nie je cieľom tejto práce. 
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8 ZÁVER 

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnutie konštrukčného riešenia poloautomatizovaného 

montážneho zariadenia pre montáž tankovacieho hrdla automobilu,  slúžiaceho ako prestavba 

do základnej stanice, v ktorej prebieha montáž tankovacích hrdiel pre rôzne automobilky. 

V úvode práce je v skratke zhrnutý dôvod zavedenia automatizácie a pásovej výroby 

v automobilovom priemysle, využitie jednoúčelových montážnych strojov v automobilovom 

priemysle a oboznámenie čitateľa so zameraním tejto práce. 

V druhej kapitole práce je bližšie špecifikované zadanie práce a prevedený rozbor 

problematiky z hľadiska zadaných parametrov. Obsahom tejto časti je popis montovaného 

výrobku a základnej stanice, v ktorej má byť umiestnené montážne zariadenie spolu 

s technickými parametrami. Ďalej sú rozpísané jednotlivé požadované automatizované 

montážne úkony a kontroly montážneho zariadenia a rozpísaná problematika montáže 

jednotlivých dielov montovaného výrobku. V kapitole je taktiež  popísaný navrhnutý pracovný 

cyklus spolu s vývojovými diagramami a rozdelenie jednotlivých montážnych a kontrolných 

operácií do ôsmich samostatných konštrukčných celkov (staníc). V závere kapitoly sú rozobraté 

varianty dispozičného riešenia umiestnenia jednotlivých staníc montážneho zariadenia spolu 

s ich výhodami a nevýhodami a odôvodnením výberu konkrétneho dispozičného riešenia. 

Ďalšia kapitola práce sa zaoberá konštrukčným riešením jednotlivých staníc 

montážneho zariadenia a tvorbou 3D modelov v programe PTC CREO Parametric 4.0. Táto 

časť práce je rozdelená na osem samostatných častí, pričom sa každá časť zaoberá jednou zo 

staníc. V jednotlivých častiach sú zobrazené navrhnuté 3D modely, zoznamy hlavných 

nakupovaných komponentov spolu s technickými parametrami a prevedené potrebné 

konštrukčné výpočty a výpočty časov jednotlivých operácií, ktoré sú potrebné pre zostavenie 

časového rozvrhu pracovného cyklu. 

V štvrtej kapitole práce sú zoskupené jednotlivé 3D modely staníc montážneho 

zariadenia do jedného celku, popísaný postup od tvorby výkresovej dokumentácie, cez výrobu 

a nákup jednotlivých dielov, až po finálnu montáž a programovanie zariadenia na dielni. 

V kapitole je taktiež na fotke zachytená podoba vyrobeného zariadenia na dielni. 

V piatej kapitole je pre lepšiu prehľadnosť zhrnutý pracovný cyklus navrhnutého 

zariadenia spolu s grafickým zobrazením jednotlivých operácií v chronologickom poradí. 

V šiestej kapitole je vo forme tabuľky a Ganttových diagramov znázornený navrhnutý 

časový rozvrh operácií montážneho zariadenia, pomocou ktorého je zistené, či je navrhnuté 

montážne zariadenie schopné dodržať požadovaný čas pracovného cyklu stanovený 

zákazníkom. Tento časový rozvrh je taktiež použitý ako pomôcka pre programátora pri 

nastavovaní montážneho zariadenia. 

V poslednej kapitole je zhodnotená konštrukcia a dĺžka pracovného cyklu navrhnutého 

montážneho zariadenia a taktiež sú tu zhrnuté odporúčania pre prax týkajúce sa konštrukcie 

jednoúčelových zariadení. V práci boli dosiahnuté všetky ciele zadania a navrhnuté montážne 

zariadenie sa v súčasnosti už používa vo výrobe, pričom pri zavádzaní zariadenia do prevádzky 

nevznikli žiadne komplikácie a nebolo potrebné realizovať žiadne dodatočné konštrukčné 

úpravy. 

 





 

97 

 

9 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

[1] MENŠÍK, M. Konstrukce navíječky kompozitního izolátoru, Brno, Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství. 2018, 63s.,16příloh. Vedoucí 

diplomové práce Ing. Jiří Tůma, Ph.D. 

[2] BISTRIČAN, Ivo. Nezavřené víko Henryho rakve: O trvanlivosti fordistických 

principů. Britské listy [online]. 2004 [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://legacy.blisty.cz/art/15039.html 

[3] Products for automation. ILME CHI-16LS C-Type Bulkhead Mount Housing [online]. 

[cit. 2019-05-18]. Dostupné z: https://www.productsforautomation.com/ilme-ctype-

bulkhead-housing-7727-chi16ls-p/chi-16ls.htm 

[4] FESTO. Normalizovaný valec DSNU/DSNUP/DSN/ESNU/ESN [online]. 2009 [cit. 

2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/sk_sk/data/doc_sk/PDF/SK/DSNU-ISO_SK.PDF 

[5] BALLUFF. Najpoužívanejsie štandartné indukčné snímače: BES052P [online]. [cit. 

2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0101/product/F01102

/variant/PV170162 

[6] BALLUFF. Optické snímacie hlavy: BOH0009 [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01323

/variant/PV122882 

[7] BALLUFF. Zosilňovače pre optické snímacie hlavy: BAE00N9 [online]. [cit. 2019-05-

18]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01315

/variant/PV123186 

[8] Stevenengineering. Rotary clamp cylinders: series MK/MK2/MK2T [online]. [cit. 2019-

05-18]. Dostupné z: https://stevenengineering.com/Tech_Support/PDFs/70ASPMK.pdf 

[9] FESTO. Minisuporty DGSL [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/sk_sk/data/doc_sk/PDF/SK/DADM-EP_SK.PDF 

[10] FESTO. Valce s vedením DFM/DFM-B [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/sk_sk/data/doc_sk/PDF/SK/DFM_SK.PDF 

[11] Balluff. Optické snímacie hlavy: BOH000E [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01323

/variant/PV122993 

[12] BALLUFF. Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím: BOS017C [online]. [cit. 

2019-05-18]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01340

/variant/PV122469 

[13] FESTO. Lineárny otočný upínač CLR [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/sk_sk/data/doc_sk/PDF/SK/CLR_SK.PDF 

[14] FESTO. Kyvné pohony DRRD, dva písty [online]. 2017 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/DRRD_CZ.PDF 

[15] FESTO. Válce dle norem ADN/AEN [online]. 2013 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/ADN_CZ.PDF 



 

98 

 

[16] BALLUFF. Reflexné svetelné závory: BOS01MW [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné 

z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01318

/variant/PV122024 

[17] BALLUFF. Reflexné svetelné závory: BOS01MU [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné 

z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01318

/variant/PV122026 

[18] BALLUFF. Reflexné svetelné závory: BOS01M4 [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné 

z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01318

/variant/PV120959 

[19] HOMEL. Microcon katalóg [online]. 2006 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

http://homel.vsb.cz/~jur286/mast/tenzometry_files/katalog_2006.pdf 

[20] BALLUFF. Štrbinové optické závory: BGL000R [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné 

z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0103/product/F01325

/variant/PV122650 

[21] FESTO. Kompaktné valce ADNGF [online]. 2012 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/sk_sk/data/doc_sk/PDF/SK/ADNGF_SK.PDF 

[22] FESTO. Viacpolohové valce [online]. 2014 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/sk_sk/data/doc_sk/PDF/SK/ADNM_SK.PDF 

[23] BALLUFF. Najpoužívanejšie štandardné indukčné snímače: BES000Z [online]. [cit. 

2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0101/product/F01102

/variant/PV116141 

[24] FESTO. Vakuové ejektory: VAD [online]. 2006 [cit. 2019-05-19]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/VAD-VAK_CZ.PDF 

[25] BALLUFF. Najpoužívanejšie štandardné indukčné snímače: BES00EC [online]. [cit. 

2019-05-20]. Dostupné z: 

https://www.balluff.com/local/sk/productfinder/#/ca/A0001/cg/G0101/product/F01102

/variant/PV117305 

[26] FESTO. Redukční ventily MS-LR/LRB/LRP/LRPB/LRE, řada MS [online]. 2013 [cit. 

2019-05-20]. Dostupné z: https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/MS-

REGULATORS_CZ.PDF 

[27] FESTO. Tlaková čidla SPAN [online]. 2018 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: 

https://www.festo.com/cat/cs_cz/data/doc_cs/PDF/CZ/SPAN_CZ.PDF 

[28] KEYENCE. Autofocus 1D and 2D Code ReaderSR: 1000 series [online]. [cit. 2019-05-

20]. Dostupné z: https://www.keyence.com/products/vision/barcode/sr-

1000/models/sr-1000/index.jsp 

[29] HIWIN. Linear Guideay: Technical Information [online]. 2018 [cit. 2019-05-23]. 

Dostupné z: https://www.hiwin.com/pdf/linear_guideways.pdf 

[30] MITCalc. Výpočet pružin [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné z: 

http://www.mitcalc.com/doc/springs/help/cz/springs.htm 

[31] MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Praha: MM 

Publishing, 2010. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3.  



 

99 

 

[32] Röhm: driven by technology [online], 2018. [cit. 2018-09-06]. Dostupné z: 

www.roehm.biz 

[33]  GMT: ...in pursuit of perfection [online], 2018 [cit. 2018-09-06]. Dostupné z: 

www.gmt.co.in 

[34] Hainbuch: workholding technology [online], 2018 [cit. 2018-09-06]. Dostupné z: 

www.hainbuch.com 

[35] Kitagawa [online], 2018 [cit. 2018-09-06]. Dostupné z: www.kitagawa.global/en 

[36] BRADÁČ, František. Senzory a snímače. ÚVSSR FSI VUT v Břne, 2018. 

 





 

101 

 

10 ZOZNAM SKRATIEK, SYMBOLOV, OBRÁZKOV A 

TABULIEK 

10.1 Zoznam skratiek 

Skratka Význam  

3D Three Dimensional (trojrozmerný) 

LED Light Emitting Diode (elektroluminiscenčná dióda) 

PLC Programmable Logic Controller (programovateľný logický automat) 

DC Direct Current  (jednosmerný prúd) 

2D Two Dimensional (dvojrozmerný) 

CNC Computer Numerical Control (číslicovo riadený počítač) 

Profinet Process Field Net 

SM Krokový motor SM2317-0800  

STEP Standard for the Exchange of Product model data (dátový formát 3D modelov) 

V1 Pneumatický valec MKB20-10LZ  

V2 Pneumatický valec MKB32-10LZ  

V3 Pneumatický valec zaistenia osky DFM-12-10-P-A-GF 

V4 Pneumatický valec kontroly osadenia motorčeka DFM-12-10-P-A-GF 

V5 Pneumatický valec DRRD-16-180-FH-PA  

V6 Pneumatický valec ADNGF-12-30-P-A  

V7 Pneumatický valec ADNM-25-A-P-A-90Z1-100Z2 

V8 Pneumatický valec DSNU-12-80-PPS-A  

V9 Pneumatický valec DSNU-12-20-P-A-Q  

V10 Pneumatický valec DGSL-20-100-PA  

V11 Pneumatický valec ADN-25-150-A-P-A-Q  

10.2 Zoznam symbolov 

Symbol Význam Jednotka 

I1 Moment zotrvačnosti upínacieho ramena valca MKB20-10LZ [kg*m2] 

I2 Moment zotrvačnosti upínacieho silentbloku valca MKB20-10LZ  [kg*m2] 

Icelk  Celkový moment zotrvačnosti valca MKB20-10LZ  [kg*m2] 

m1, m2 Hmotnosti dielov upínacieho ramena valca MKB20-10LZ [kg] 

A,B,L,S,D Geometrické rozmery upínacieho ramena valca MKB20-10LZ [mm] 

vmaxMKB1 Maximálna rýchlosť piestu valca MKB20-10LZ [mm/s] 

vavMKB1 Priemerná rýchlosť piestu valca MKB20-10LZ  [mm/s] 

hcelkMKB1 Veľkosť celkového zdvihu valca MKB20-10LZ [mm] 

tMKB1  Čas jedného zdvihu valca MKB20-10LZ [s] 
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vmaxMKB1 Maximálna rýchlosť piestu valca MKB32-10LZ [mm/s] 

vavMKB1 Priemerná rýchlosť piestu valca MKB32-10LZ  [mm/s] 

hcelkMKB1 Veľkosť celkového zdvihu valca MKB32-10LZ [mm] 

tMKB1  Čas jedného zdvihu valca MKB32-10LZ  [s] 

MSM Potrebný krútiaci moment krokového motora SM2317-0800 [Nm] 

FSM Odhadnutá sila pre zasúvanie drenážnej hadičky [N] 

rSM Polomer ryhovaného kolieska na krokovom motore SM2317-0800 [mm] 

nSM Uhlová rýchlosť krokového motora  [ot./s] 

tSM Čas zasunutia drenážnej hadičky [s] 

OSM Obvod ryhovaného kolieska na krokovom motore SM2317-0800 [mm] 

DSM Priemer ryhovaného kolieska na krokovom motore SM2317-0800 [mm] 

iSM Počet otáčok krokového motora SM2317-0800 [-] 

lSM Dĺžka drenážnej hadičky [mm] 

αp Uhlová výchylka pracovného ramena torznej pružinky [°] 

Mp Zaťažovací moment torznej pružinky (hodnota z testu zákazníka) [Nmm] 

Fp Sila pre napnutie torznej pružinky na montážny uhol [N] 

Fpv Sila pneumatického valca pre napnutie pružinky na montážny uhol [N] 

lp Dĺžka páky napínania torznej pružinky [mm] 

βpv Uhol pôsobenia pneumatického valca na páku napínania [°] 

PP Prevádzkový tlak [Pa] 

SminDSNU Minimálny prierez piestu valca pre napínanie pružinky [mm2] 

dminDSNU Minimálny priemer piestu valca pre napínanie pružinky [mm] 

FDSNU Teoretická sila pneumatického valca DSNU-20-80-PPS-A [N] 

SDSNU Prierez piestu pneumatického valca DSNU-20-80-PPS-A [mm2] 

dDSNU Priemer piestu pneumatického valca DSNU-20-80-PPS-A [mm] 

Fl Teoretická sila pneumatického valca ADNM pre lisovanie osky [N] 

Pl Prevádzkový tlak valca ADNM pre lisovanie osky [Pa] 

SminADNM Minimálny prierez piestu valca pre lisovanie osky [mm2] 

dminADNM Minimálny priemer piestu valca pre lisovanie osky [mm] 

SADNM Prierez piestu pneumatického valca ADNM pre lisovanie osky [mm2] 

dADNM Priemer piestu pneumatického valca ADNM pre lisovanie osky [mm] 

tu Čas upnutia zmontovaného výrobku manipulátorom [s] 

du(x) Dráha manipulátora pri upínaní výrobku v ose X [mm] 

du(z) Dráha manipulátora pri upínaní výrobku v ose Z [mm] 

to Čas odobratia zmontovaného výrobku manipulátorom [s] 

do(x) Dráha manipulátora pri odoberaní výrobku v ose X [mm] 

do(y) Dráha manipulátora pri odoberaní výrobku v ose Y [mm] 

do(z) Dráha manipulátora pri odoberaní výrobku v ose Z [mm] 

te Čas upnutia/uvolnenia koncového efektora [s] 
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v(x) Rýchlosť manipulátora v ose X [mm/s] 

v(y) Rýchlosť manipulátora v ose Y [mm/s] 

v(z) Rýchlosť manipulátora v ose Z [mm/s] 

n(u) Rýchlosť otáčania manipulátora v ose U [ot/s] 

no Počet otáčok manipulátora [-] 
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11 ZOZNAM PRÍLOH 

3D CAD model kompletného montážneho zariadenia vo formáte STEP 

Výkresová dokumentácia: 

Názov Typ Číslo výkresu 

Stanica upnutia ramena Výkres zostavy 50-191040-00400 

Stanica upnutia ramena-

kusovník  

Kusovník dielov 50-191040-00400-kusovník 

Nastavovacia doska Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00411 

Doska DRRD valca Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00412 

Príruba Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00413 

Kolík krátky Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00414 

Kolík dlhý Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00415 

Držiak snímača ramena Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00416 

Lôžko uzatváracieho kolíka Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00417 

Medzidoska podpery Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00418 

Podpera Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00419 

Podstavec stojny pre snímače Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00421 

Stojna pre snímače Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00422 

Držiak odrazky Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00423 

Držiak snímača osky Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00431 

Medzidoska MKB valca Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00441 

Upínacie ramena 1 Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00442 

Upínacie rameno 2 Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00443 

Fixácia kolíka Výkres vyrábaného dielu 50-191040-00443 

Upravený bit Úprava nakupovaného 

dielu 
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