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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště na překládání hlav vysokotlakých čerpadel 

z palet do rámů ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Nejdříve je uvedeno seznámení s firmou, 

jejími výrobky a dále je přiblížena hlava vysokotlakého čerpadla, se kterou se manipuluje. 

Následně je vypracován průzkum současného trhu v oblasti automatizace, robotiky a 

průmyslového zabezpečení. Dále je sepsána analýza současného pracoviště a popsána typovost 

jednotlivých komponent. Následuje návrh variant možných řešení realizace a jejich popis. 

K výběru nejvhodnější varianty je využito multikriteriální metody. K vítězné variantě je 

následně vypracován podrobný konstrukční koncept pracoviště, který je na závěr zhodnocen 

z technického a ekonomického hlediska. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with a workplace design for rearrangement of high-pressure pump 

heads from pallets to frames at Bosch Diesel s.r.o. in Jihlava. Firstly, the introduction of the 

company with its products is mentioned and a closer look at the handled head of the high-

pressure pump is given afterwards. This is followed by a research of a current market in the 

field of automation, robotics and industrial safety systems. Furthermore, there is a compiled 

analysis of the current workplace and the description of type spectrum of individual 

components. The followings are designs of possible implementation solutions and their 

description. A multicriteria method is used to select the most suitable variant. For the winning 

variant, a detailed design concept of the workplace is developed, and this is finally evaluated 

from a technical and economic point of view. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Robotické pracoviště, multikriteriální metoda, depaletizace, hlava vysokotlakého čerpadla 
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1 ÚVOD 

Žijeme v dobách, kdy se život kolem nás stále zrychluje a každý kdo chce v těchto dobách 

přežít a zároveň vyčnívat, tak nesmí v žádném případě zůstat pozadu. Totéž platí ve světě 

průmyslu. Zákazníci požadují stále nižší nákupní cenu, vyšší kvalitu a zvýšenou produkci. 

S dobou roste i naše ekonomika a z hlediska celosvětových měřítek, pomalu, ale jistě naše země 

přestane být levnou pracovní silou. A kvůli tomuto není možné do budoucna splnit veškeré 

požadavky zákazníků, pokud se nezmění postup výroby. To je důvod proč na řadu přichází 

automatizace a robotizace. 

Zároveň tomu velice napomáhá i fakt, že je momentálně nízká nezaměstnanost a lidé si 

mohou práci vybírat. Tím je v mnoha případech problém najít pracovní sílu. Spousta aktuálních 

zaměstnanců v průmyslu přijela do Čech za prací z východní Evropy. Tento nedostatek se právě 

často řeší také zavedením robotů do výroby. Nejčastěji se začíná na pracovištích, kde je práce 

monotónní a náročná. 

S dobou chce udržet i krok firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě, s níž ve spolupráci vnikla 

tato bakalářská práce. Ve firmě jsou si vědomi toho, že pracoviště, jež nejsou zaměstnancům 

atraktivní, na nichž je kladena na zaměstnance příliš velká zátěž nebo je potřeba zvýšit 

produkci, tak připadá v úvahu případná automatizace procesu. Proto se zde zaměstnanci 

z oddělení TEF2 zaměřují na studii jednotlivých pracovišť vhodných k automatizaci. A právě 

jedno z nich mi bylo nabídnuto k rozpracování jako téma na bakalářskou práci. Důvodem 

k automatizaci je právě poměrně velká zátěž a špatná ergonomie práce pro zaměstnance a snaha 

využít případně ušetřeného pracovníka pro jinou činnost.  

Práce se zabývá navržením pracoviště pro překládání hlav čerpadel CP4, CP4E a CPN6 

z palet do rámů. Jedná se zhruba o 25 % celkového množství, které pak putuje na jednotlivé 

obráběcí linky. Cílem je zanalyzovat stávající pracoviště, navrhnout možná řešení realizace a 

nejvhodnější variantu rozpracovat. Pokud možno, tak využít některý z vyřazených strojů a 

nových trendů v oblasti robotiky.
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2 MOTIVACE 

Už od základní školy mě to vedlo k technice, matematika a fyzika byly přesně moje předměty. 

Proto má cesta následovala na strojní průmyslovou školu, kde jsem se v tom utvrdil. Naučili 

nás asi jednu z nejdůležitějších věcí, že jako technik se nestačí učit pouze teorii a vzorce, ale 

velmi důležité je si vše osvojit i v praxi. Přesně tento důvod a zvědavost mě dostali po střední 

škole na pozici praktikanta na oddělení TEF2 do firmy Bosch Diesel s.r.o., kde i nakonec píšu 

svou bakalářskou práci. 

Praxe je dnes nedílnou podmínkou většiny nabídek zaměstnání. Z toho důvodu je dobré, 

již během vysoké školy pracovat v oboru a ověřovat si získané znalosti z univerzity. Během 

mých studií jsem vypomáhal konstruktérům a pracoval na menších projektech. Ale vždy mě to 

táhlo více k trošku modernějším technologiím a svou cestu jsem viděl spíše v oblasti robotiky 

a automatizace. V tom přišla vidina ve spojení této praxe s mou nadcházející bakalářskou prací.  

Spolu s kolegou, specialistou na roboty, z oddělení jsme se dohodli na tomto tématu na 

projekt depaletizace. Je skvělé pracovat na něčem, kde reálně vidíte jednotlivé produkty, sháníte 

nabídky, vše konzultujete a domlouváte s jednotlivými lidmi ve firmě.  A kdo ví, třeba jednoho 

dne půjdu halou a řeknu si, tohle je má práce. 
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3 O FIRMĚ BOSCH 

3.1 Představení firmy 

Firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě patří do společnosti Robert Bosch GmbH založené roku 

1886 v Německu. Společnost se skládá z více než 280 vedlejších firem, dodávajících díly a 

zařízení pro automobilový průmysl, elektrické nářadí, bezpečnostní systémy, domácí 

spotřebiče, tepelnou a průmyslovou techniku. K roku 2018 se může pyšnit počtem zaměstnanců 

400 100 po celém světě. [1] 

Společnost je v česku aktivní od roku 1991 a sídlí zde několik na sobě nezávislých 

dceřiných společností Robert Bosch GmbH Stuttgart. Pobočky jsou na 7 lokalitách, z toho jsou 

4 výrobní závody, 1 opravárenské centrum, 1 prodejní sklad a obchodní zastoupení. Výrobní 

závody sídlí v Českých Budějovicích, Brně, Jihlavě a Mikulově. Výroba se zaměřuje na 

automobilní průmysl, průmyslovou techniku, spotřební zboží, energetiku a techniku budov. 

K dnešnímu datu společnost Bosch má v České republice roční prodeje v hodnotě 22 mld. Kč 

a 8 674 zaměstnanců. [1] 

3.2 Výroba v Jihlavě 

V Jihlavě se Bosch usídlil až roku 1993 a tím započala výroba dílů pro vznětové motory. Jsou 

zde celkem 3 výrobní závody. Jihlavská pobočka (obr. 1) je jedním z největších výrobních 

závodů v rámci celosvětové skupiny Bosch Powertrain Solutions, což je nově vzniklé označení, 

které propojuje automobily, užitková vozidla a elektromobilitu. Se svými více než 4 tisíci 

zaměstnanci se také řadí k největším zaměstnavatelům v kraji Vysočina. [2] 

Jihlavská pobočka se zabývá především vývojem a výrobou dieselových vstřikovacích 

systémů Common Rail a všechny jednotlivé komponenty se zde vyrábějí. Tento systém se 

převážně skládá ze 4 hlavních komponent, kterými jsou dieselové vysokotlaké vstřikovací 

čerpadlo, vysokotlaký zásobník (tzv. rail), tlakový regulační ventil a vstřikovače. [2] 

 

Obr. 1) Výrobní závod na Pávově [1] 
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3.3 Představení výrobků 

Common rail systém se tedy sestává z mnoha komponent. Největší část výroby, která je na 

závodě III na Pávově, tvoří vysokotlaká čerpadla. Momentálně se vyrábí 4 typy čerpadel, těmi 

jsou CP3, CP4, CPN5 a novým přírůstkem je typ čerpadla CPN6. Druhou největší částí výroby 

jsou vysokotlaké zásobníky (raily), regulační ventily DRV a hraniční vysokotlaké ventily PLV 

nacházející se na závodě II na Dolech. Na posledním závodě I na ulici Humpolecká se vyrábí 

komponenty pro zpětné vedení paliva (FRL). [2] 

3.3.1 Common rail systém 

Dnes jsou prakticky všechny vznětové motory vybavovány systémy vstřikování Common Rail 

(obr. 2). Tyto systémy mají jednu významnou vlastnost odlišující je od ostatních systémů. 

Tvorba tlaku paliva není závislá na otáčkách motoru a velikosti vstřikované dávky. Tlak paliva 

je důležitým parametrem, který ovlivňuje rozprášení a tím pádem i hoření. Tím je možné 

optimalizovat spalovací proces neboli zvyšovat výkon motoru a snižovat spotřebu paliva, a tak 

plnit stále přísnější emisní předpisy. Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě je jediným závodem v 

rámci firmy Bosch, který je schopen dodat všechny prvky Common Rail systému.[2] 

 

Obr. 2) Common rail systém CRSN pro užitková vozidla [3] 

A) Vysokotlaký zásobník (rail)  

B) Tlakový regulační ventil DRV  

C) Elektrická ovládací jednotka  

D) Vstřikovač  

E) Vysokotlaké čerpadlo CPN6  

F) Senzor tlaku v railu 

Vysoký tlak 

Nízký tlak 

Elektrické propojení 

Palivo 
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3.3.2 Vysokotlaké dieselové čerpadlo CP4 (Common Rail Pump) 

Výroba čerpadel CP4 (obr. 3) je v Jihlavě od roku 2008 a jedná se o modernější typ čerpadla 

jeho předchůdce CP3.  Čerpadlo CP3 se stále také vyrábí a Jihlava je jediným výrobcem tohoto 

typu ve společnosti Bosch. U starších generací byl možný pouze jeden podávací zdvih na jednu 

otáčku čerpadla, dnes mohou s jednou otáčkou vykonat dva podávací zdvihy, což dělá čerpadlo 

CP4 jedinečným. Jako další inovace je u CP4 to, že převodový poměr mezi otáčkami čerpadla 

a motoru může být až 1:1. Do té doby byly většinou převodové poměry pouze v poměru 1:2 a 

2:3, kdy se čerpadlo otáčelo pomaleji než motor. [4] 

CP4 je převážně určeno pro osobní automobily nebo užitkové vozy s maximálním 

výkonem 350 kW. Vyrábí se dvě varianty tohoto čerpadla. První je typ CP4.1 s jednou 

vysokotlakou hlavou válce a druhý CP4.2 se dvěma hlavami. Pro CP4 je charakteristický pohon 

vačkovou hřídelí a díky důmyslné modulární konstrukci se oba základní typy liší pouze tělesem. 

Čerpadlo dokáže poskytnout tlak až 2 000 barů. V dnešní době je výroba nastavena přibližně 

na 9 500 čerpadel za jeden den. [2][4] 

 

Obr. 3) Vysokotlaké čerpadlo CP4/CP4N [3] 

3.3.3 Vysokotlaké dieselové čerpadlo CPN6 

Čerpadlo CPN6 (obr. 4) je poměrně novým přírůstkem výroby v Jihlavě. Je to nová vylepšená 

verze již dlouhodobě vyráběné CPN5. Od tohoto roku poběží zcela nová automatizovaná linka 

na výrobu těles CPN6 od firmy Chiron. Tyto čerpadla jsou určená pro náročné aplikace a pracují 

s tlaky od 1 800 do 2 500 barů. Výkony motoru se pohybují až do 850 kW. [3] 

 

Obr. 4) Vysokotlaké čerpadlo CPN6 pro užitková vozidla [3] 
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3.3.4 Rail 

Rail neboli vysokotlaký zásobník (obr. 5) je určen k rozvádění paliva k jednotlivým 

vstřikovačům. V Jihlavě se vyrábí již od roku 2001 a momentálně se dodává asi 50 zákazníkům. 

Jsou 2 hlavní typy railu a to obráběný (HFR) a svařovaný (LWR). Dohromady jihlavský závod 

vyrábí přes 200 různých typů a celková roční výroba je přibližně 2,5 milionu kusů. [4] 

 

 

Obr. 5) Vysokotlaký rail [3] 

 

3.3.5 Tlakový regulační ventil DRV 

Tlakový regulační ventil DRV (obr. 6) zajišťuje regulaci paliva mezi čerpadlem a motorem. 

Výroba započala roku 2003 a od roku 2008 je jihlavský závod jediným, který DRV vyrábí. 

Aktuálně jsou 3 generace DRV a okolo 80 různých typů. Denní produkce je v průměru 16 tisíc 

kusů a přibližně 55 % putuje dále na montážní linky railů v Jihlavě, zbytek se expeduje externím 

zákazníkům. [4] 

 

 

Obr. 6) Tlakový regulační ventil DRV [3] 
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3.3.6 Hraniční tlakový ventil PLV 

Hraniční tlakový ventil PLV (obr. 7) je součástí výroby jihlavského závodu od roku 2010 a 

jedná se o 5. generaci výrobku. Ventil je přídavnou komponentou motoru nákladních vozidel, 

kde plní důležitou funkci. Preventivně zajišťuje rail při příliš vysokém tlaku motorové nafty a 

zajišťuje nouzový režim v případě výpadku elekroniky. Pokud se elektronika nákladního auta 

poruší a čerpadlo stále dodává palivo stejným výkonem, pak ventil začne regulovat tlak v railu. 

Tím pádem je možné ujet pár kilometrů navíc a pak automobil odstavit. [4] 

  

 

Obr. 7) Hraniční tlakový ventil PLV [3] 

 

3.3.7 Vstřikovač CRI (Common Rail Injector) 

Vstřikovače (obr. 8) jsou v Jihlavě od roku 2016. Vstřikovače se zde však sériově nevyrábí, 

nýbrž se pouze repasují. Na každém válci motoru je vždy namontován vstřikovač, který je 

spojen s railem krátkým vysokotlakým vedením. Ovládání zajištuje elektronika EDC 

(Electronic Diesel Control). [2][4] 

 

 

Obr. 8) Vstřikovač CRI [3] 
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3.3.8 FRL (Fuel return line) 

Na konec zde jsou hadičky zpětného vedení paliva FRL (obr. 9), které vedou přebytečné palivo 

ze vstřikovače zpět do nádrže. Výroba FRL je v Jihlavě od roku 2017, kdy se přestěhovala 

z Českých Budějovic a prošla velkou modernizací. FRL krom Jihlavy se vyrábí také v malém 

množství v Mexiku. Za rok se zvládne vyrobit 6,9 milionů kusů. [4] 

 

Obr. 9) Zpětné vedení paliva FRL [3] 

3.4 Vysokotlaké čerpadlo 

Tato bakalářská práce se zabývá přerovnáváním komponenty vysokotlakých čerpadel a tou je 

hlava čerpadla. Přes toto pracoviště projdou díly čerpadel CP4, CP4E a CPN6. Dále bude 

v jednoduchosti popsána funkce a stavba čerpadla a přiblížen pojem hlava čerpadla. Jako 

příklad je uvedeno čerpadlo typu CP4. 

 CP4 je tedy vysokotlaké radiální čerpadlo s 1 nebo 2 písty. Slouží k vytvoření 

systémového tlaku, který Common Rail systém vyžaduje, a to pro všechny provozní podmínky 

motoru. Pro ukázku základních částí čerpadla je zde řez čerpadlem CP4 (obr. 10). [2] 

 

Obr. 10) Řez čerpadlem CP4 [2]  
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1. Těleso a příruba  

2. Pohonné ústrojí: 

• Vačková hřídel 

• Kladka (Laufrolle) 

• Zvedák 

• Pružina 

• Píst 

3. Hlava válce: 

• Sací nízkotlaký ventil 

• Zpětný vysokotlaký ventil 

4. Regulační prvky: 

• Přepouštěcí ventil (ÜV) 

• Dávkovací jednotka (ZME) 

3.4.1 Hlava čerpadla 

Hlava čerpadla se nachází nad vačkovým mechanismem na pozici 3 (obr. 10). Jak je na obrázku 

(obr. 11, 12) vidět, tak hlava čerpadla je určena pro uložení nízkotlakého sacího a 

vysokotlakého zpětného ventilu. 

 

Obr. 11) Sestava hlavy válce se zvedákem [2] 

1 – Hlava válce, 2 – Zátka sacího ventilu, 3 – Vysokotlaký vývod, 

4 – Upevňovací šroub hlavy (4x), 5 – Kladka, 6 – Botka (kladky), 7 – Těleso zvedáku 

 

Obr. 12) Řez hlavou válce [2] 

1 – Sací ventil, 2 – Zpětný ventil 
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4 PŘEHLED EXISTUJÍCÍCH OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ 

Tato část se zabývá průzkumem trhu především s paletizační technikou. Popsány jsou vybrané 

manipulační, uchopovací a bezpečnostní zařízení. Dále jsou rozebrány obdobná řešení 

paletizace, či depaletizace různých firem. 

4.1 Roboty a manipulátory 

Hlavním prvkem překládacího pracoviště bude muset být průmyslový robot (obr. 13b) nebo 

manipulátor (obr. 13a). Na trhu je velmi široké spektrum výběru manipulačních zařízení pro 

paletizaci. Při práci s paletami bude potřeba dostatečný dosah.  

 

Obr. 13) a) Paletizační manipulátor [7], b) Průmyslový robot Staübli RX160 [8] 

Pro tento projekt je vhodnější použití průmyslového robotu, jelikož je potřeba 

složitějších pohybů. Manipulátor má také další nevýhodu, že svou konstrukcí zabírá více místa. 

V případě možnosti by se dalo využít také kolaborativního robotu. 

4.2 Uchopování 

Způsoby uchopování, které by se daly pro návrh překládacího pracoviště využít, jsou 

mechanické (obr. 14a) a vakuové systémy (obr. 14b). 

         

Obr. 14) a) Paralelní chapadlo SCHUNK [9], b) Vakuový uchopovač SCHMALZ [10] 
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4.3 Bezpečnost 

V bezpečnosti se v těchto dobách krom oplocení využívá také modernějších řešení, jak 

pracoviště zabezpečit. Tím jsou například světelné mříže (obr. 15a) a laserové skenery (obr. 

15b), které zamezují vstupu zaměstnanců do pracovního prostoru během spuštěného pracoviště. 

 

Obr. 15) a) Světelné mříže SICK, b) laserový skener SICK [11] 

4.4 Robotická paletizace a depaletizace 

V této části je vyobrazeno několik praktických příkladů využití moderních řešení v oblasti 

paletizační a depaletizační techniky. 

Na obrázku níže (obr. 16) je znázorněno pracoviště pro paletizaci krabic z dopravníku 

pomocí vakuového uchopovače a průmyslového robotu. Do pracovního prostoru jsou naváženy 

palety pomocí elektrického vysokozdvižného vozíku. Pracoviště je z velké části oploceno a 

přední část je zabezpečena světelnými mřížemi a laserovým skenerem firmy SICK. 

 

Obr. 16) Pracoviště se zabezpečením firmy SICK [11] 
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Na dalším obrázku (obr. 17) je vyobrazeno další paletizační pracoviště zabezpečené 

bezpečnostními prvky firmy SICK. Laserový skener hlídá dvě robotická pracoviště najednou. 

Na skeneru je tedy možnost hlídat a zároveň ovládat více zón nezávisle na sobě. 

 

Obr. 17) Zdvojené pracoviště se zabezpečením firmy SICK [11] 

Další obrázek (obr. 18) zobrazuje řešení paletizace od firmy West Pharmaservices za 

pomoci kolaborativního robotu. Obsluha zaváží pomocí paletového vozíku palety na pozice 

k robotu, který přerovnává jednotlivé krabice vakuovým uchopovačem z dopravníku. Díky 

kolaborativnímu robotu je možno mít pracoviště otevřené a stále dostatečně zabezpečené. 

 

Obr. 18) Paletizace West Pharmaservices [12] 
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Posledním obrázkem (obr. 19) je příklad paletizačního pracoviště s využitím 

válečkového dopravníku na palety. Toto pracoviště je určeno zejména pro manipulaci s většími 

a těžšími objekty. Robot přerovnává jednotlivé krabice opět za využití vakuového uchopovače. 

Palety jsou uloženy v zásobníku, odkud poté pokračují do pozice k robotu, kde dochází 

k přesnějšímu vymezení její polohy.  

 

Obr. 19) Paletizace s válečkovým dopravníkem [13] 
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5 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VÝROBY 

5.1 Současný způsob a ergonomie 

V současné době na pracovišti není žádný složitý způsob přerovnávání. Vždy když je potřeba 

mít nějaké kusy připravené v rámech, tak si vždy pracovník několik skejtů s rámy přeskládá 

ručně. Na tento úkol není vyhrazen ani žádný pracovník, který by se věnoval čistě této činnosti, 

ale postupně se tam střídají pracovníci z okolních pracovišť, kteří jsou z některé z obráběcích 

linek, nebo pracovník co díly přiváží. 

Dále je důležité říct, že na zaměstnance je zde poměrně vysoká denní zátěž, která se blíží 

ke stanovenému hmotnostnímu maximu. Stále je to však v povolené hranici a není to pro 

pracovníky zdraví ohrožující. Problémem je však to, jakým způsobem to pracovníci 

přerovnávají. Jelikož ke spodním rámům a blistrům se musí dosti ohýbat, tak zde není moc 

pozitivní ergonomie práce. Sice jsou zde pro tyto účely určené zvedáky, ale jak to všichni znají. 

Každý si chce práci co nejvíce urychlit a pokud to člověka nijak nebude omezovat, tak to udělá 

nejrychlejším a nejjednodušším způsobem. Takže zvedáky se zde příliš nepoužívají a jelikož 

tabulkově práce není nijak zdraví ohrožující, tak jejich použití není ani žádným způsobem 

nakázáno. Vše je tedy v rámci mezí, ale nejpříjemnější práce to určitě není. 

5.2 Pracoviště na přerovnávání hlav a tok materiálu 

Pracoviště, kterým se tato bakalářská práce zabývá je tedy pracoviště pro přerovnávání hlav 

čerpadel CP4, CP4E a CPN6. Pracoviště se nachází na závodě III na hale 350 u obrábění hlav. 

Na výstupu pracoviště musí odcházet hlavy narovnané v rámech po 12 kusech. Dále se vždy 

naskládají na skejty po deseti rámech na sebe (Obr. 20). Poté putují do stroje, kam se takto na 

skejtu pouze zavezou. 

 

Obr. 20) Rámy na výstupu pracoviště naskládané na skejtu 

Na pracoviště jsou přiváženy hlavy čerpadel vícero způsoby a z více míst. Prvním 

způsobem je dovážení hlav narovnaných již v rámech, které odcházejí z kalírny rovnou na toto 

pracoviště. Jsou však narovnány na skejtech ve dvou sloupcích a následně se tedy musí rámy 

ještě přerovnat na skejty v jednom sloupci. Toto není pro obsluhu nějak časově náročné. 
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Druhým způsobem návozu kusů je z centrálního skladu. Tyto hlavy jsou přiváženy z 

Německa, to tedy znamená, že se nekalí v jihlavském závodě.  Hlavy jsou narovnány v blistrech 

po 24 kusech. Tyto blistry jsou pak naskládány na euro paletách ve 4 sloupcích a 10 vrstvách. 

(Obr. 21). Na každé paletě leží papír s označením typu hlav, takže v návrhu pracoviště bude 

potřeba před začátkem spuštění pracoviště vždy naskenovat kód, aby robot věděl, kterým 

programem se řídit. Na každé paletě jsou také vždy rozdílné dvě šarže hlav. Jednotlivé šarže 

jsou pokaždé umístěny v sousedních sloupcích blistrů, takže připadá vhod přerovnávat po dvou 

sloupcích. 

 

Obr. 21) Hlavy čerpadel narovnané na paletách v blistrech 

5.2.1 Výběr činnosti k automatizaci 

Pro možnost automatizace přerovnávání byly vybrány pouze hlavy, které se dovážejí na 

paletách, jelikož zde tráví pracovník většinu času. Jak je vidět na obrázku (Obr. 21), tak palety 

jsou dováženy ještě na vozíkách. Do budoucna však není jistotou, že tomu tak zůstane. Již 

nějakou dobu je v plánu převážet pouze samostatné palety za pomoci autonomního 

vysokozdvižného vozíku, který by palety navážel do zásobovacích válečkových drah. Takže po 

dohodě s logistikou může pro tento projekt být použita paleta s i bez vozíku. Návoz palet by se 

případně přizpůsobil. 

5.3 Typy hlav čerpadel 

Dále bylo zapotřebí zjistit, s jakými typy hlav se na pracovišti pracuje. Od střediska, které má 

tuto výrobu na starosti, byl vyžádán seznam čísel modelů, podle kterých je možné v systému 

vyhledat jednotlivé výkresy a modely hlav čerpadel. Modely poslouží především pro návrh 

univerzálního uchopení hlav robotem. Pracuje se zde s 29 typy hlav čerpadel první generace 

neboli staré generace, a 8 typy druhé generace, jinými slovy nové generace, což je tedy celkově 

37 typů hlav (Obr. 22). Do první generace patří hlavy čerpadla CP4 a do druhé hlavy CP4E a 

CPN6. Hlavním rozdílem těchto dvou generací je, že nová generace má elektronicky ovládaný 

sací ventil. 
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Obr. 22) Příklady modelu hlavy čerpadla 

1 - 1. generace, 2 - 2. generace 

5.4 Typy blistrů 

Typovost byla potřeba prověřit také u plastových blistrů, ve kterých jsou hlavy na paletě 

dováženy na pracoviště. Opět bylo vyžádáno od střediska pověřeného touto činností. Typy 

blistrů jsou zde celkově dva. Jeden se využívá pouze pro typy hlav CP4 a druhý je určen pro 

zbylé typy CP4E, a navíc i na hlavy čerpadla CPN6. Jinými slovy je jeden určen pro starou a 

druhý pro novou generaci hlav. (Obr. 23).  

 

 

Obr. 23) Typy blistru 

1- pro CP4, 2 - pro CP4E a CPN6 

5.5 Typy rámů 

Jako poslední je zapotřebí znát typovost rámů, do kterých se hlavy přerovnávají. U rámů jsou 

3 typy. První typ je určen pro hlavy čerpadla CP4 1. generace (Obr. 24). Druhý je pro CP4 2. 

generace hlav. Poslední typ je používán pro hlavy CPN6. 



 

34 

 

 

Obr. 24) Příklad rámu určeného pro hlavy CP4 1. generace 

5.5.1 Otáčení hlav 

Hlavy jsou v blistrech založeny opačně než v rámu. Bude tedy nutné hlavy před založením do 

rámu ještě nějakým způsobem otáčet. Pravděpodobně se bude nabízet otočná jednotka, do které 

by robot hlavu vždy založil a po otočení by ji opět vyjmul. 

5.6 Nutný takt pracoviště 

Jelikož si tento projekt nevyžádalo výrobní středisko, a tudíž k němu není sepsaná žádná 

zakázka, je třeba si některé potřebné parametry, které má pracoviště splňovat, zjistit, stanovit a 

prodiskutovat s výrobou. Asi nejdůležitějším parametrem pracoviště je čas na přerovnání 

jednoho kusu, dále jako takt.  

Pro takt pracoviště se nejdříve musí určit, jaká je denní výroba hlav, tedy kolik kusů 

musíme každý den dodat do obráběcích linek, které jsou v procesu výroby jako další krok. 

Momentálně jsou zde 3 obráběcí linky se starou generací, tedy 1. generací hlav CP4, kdy každá 

z nich je nastavena na takt 12,8 vteřiny. Dále jsou zde 2 obráběcí linky s novou generací, tedy 

2. generací hlav pro CP4 a CPN6 a obě jsou nastaveny na takt 24 sekund. Je zde ještě přistavena 

i třetí obráběcí linka s novou generací, která by se měla brzy spustit se stejným taktem. Do 

výpočtu jsou tedy zahrnuty 3 staré a 3 nové obráběcí linky.  

Pří maximálním výkonu všech obráběcích linek se za den vyrobí 31 050 kusů hlav 

čerpadel. Ve výpočtu bylo počítáno bez přerušení výroby s celými 24 hodinami. To však ještě 

neřekne, kolik kusů je vlastně potřeba přerovnat. Společně s výrobním střediskem byla snaha 

pokusit se odhadnout, jaký je denní poměr hlav, co přijdou na pracoviště již v rámech a kolik 

na paletách. Není žádný oficiálně spočítaný poměr, jelikož se tento poměr často mění.  

Dohodnuto bylo, že pracoviště bude navrhnuto na 25 % denní výroby kusů, což by se mělo co 

nejvíce blížit realitě. 

Naším cílem bude tedy přerovnat přibližně 8 000 hlav za jeden den při třísměnném 

provozu. Jelikož robot může během přestávek obsluhy pracovat samostatně, nebudou se do 

taktu započítávat přestávky na svačinu, oběd či večeři. V případě že by byla šance, že robot 

během přestávky zastaví a bude čekat na splnění úkolu obsluhy, bude potřeba určitá časová 

rezerva. S určitou časovou rezervou bude také potřeba počítat v případě, že obsluha nebude 

schopna svůj úkol splnit v daný požadovaný okamžik. 

Při jednoduchém výpočtu, kdy je potřeba přeskládat 8 000 hlav za 24 hodin, vyjde 

minimální potřebný takt pracoviště 10,8 sekund.
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6 NÁVRHY PRACOVIŠTĚ 

6.1 Použití vyřazeného stroje 

Součástí zadání této práce je zvážení možného použití některého z vyřazených strojů.  Na 

obráběcích linkách hlav, které jsou přímo u prostoru pro přerovnávání, je součástí linky tzv. 

paletizace rámů od firmy Baumann. Jsou to v podstatě stroje, do kterých se zaveze skejt 

s plnými rámy a prázdný skejt do pozic vedle sebe. Automatický mechanismus poté bere 

postupně plné rámy, vyveze je nahoru do polohy k robotu, poté přesune o pozici vedle a spustí 

prázdný rám na druhý skejt. Pak obsluha skejty vymění a cyklus se opakuje. Přesně toto by se 

hodilo i pro tento návrh pracoviště akorát s opačnou funkcí, kdy by se rámy plnily, místo 

vyprazdňovaly. 

Naštěstí ve skladě vyřazených strojů jsou právě celé tyto dvě pracoviště vyřazené. Tento 

překladač je však pouze částí stroje. Celý stroj je konstruován modulárně, takže překladač by 

nebylo až tak složité vyndat. Horší by to bylo s použitými elektrickými částmi. Proto byla 

svolána schůze s konstruktéry, elektrikáři a programátory, aby se dohodlo, zda by byla možnost 

požití tohoto stroje. Výsledkem schůze bylo, že použití možné je akorát by se veškerá elektrika 

a software museli udělat nově. 

Nejisté je pouze použití tohoto překladače z právního hlediska. Dle zjištěných 

informací, by stroj být použit mohl, ale případné náhradní díly by se objednávali od firmy 

Baumann. Toto však není úplná jistota, takže z toho důvodu bude navržena ještě jedna varianta 

s použitím překladače, který byl již konstruován na oddělení TEF 2 v Boschi. Ten je však určen 

pro paletizaci plastových blistrů, ale byla by možnost jej konstrukčně upravit. Dokonce tento 

překladač dokáže zastoupit funkci dvou překladačů Baumann zároveň, jelikož se do překladače 

zaváží 3 skejty najednou a při výměně skejtu není nutno celý stroj zastavit, jakož je tomu u 

těchto starších vyřazených strojů od firmy Baumann.  

6.2 Návrhy možných řešení 

Na základě zadání má být vypracováno více variant možného řešení automatizace. Veškeré 

varianty jsou navrženy s ohledem na univerzálnost a modularitu.  

Základním prvkem všech variant je robot, překládající jednotlivé hlavy a blistry. Do 

všech variant byl prozatím použit robot Staübli RX-160L, případně TX-90L pouze pro 

překládání hlav, jelikož jejich rameno dosáhne do všech potřebných poloh. Byly navrženy 3 

základní skupiny variant lišící se způsobem založení palety a překládáním blistrů. Dále všechny 

3 skupiny variant jsou rozděleny na varianty, které se liší způsobem překládání rámů.   

V náčrtech je také zakreslen dostupný prostor, aby bylo možné vyhodnotit, zda se 

varianta bude na požadované místo vejít. Veškeré rozměry byly kresleny v reálném měřítku. 

Všechny náčrty jsou nakresleny v programu AutoCAD.  
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6.3 Varianta 1 

Varianta 1 je navržena tak, aby jediným úkolem obsluhy bylo zavážení a vyvážení skejtů 

z pracoviště. Z toho důvodu je zde využito dopravníku, na který by vozil palety autonomní 

vysokozdvižný vozík a prázdnou paletu by opět odvezl do skladu. Dopravník by zajistil plynulý 

chod pracoviště a ušetřil místo, na kterém jsou momentálně postaveny plné palety do zásoby, 

jelikož by se zásoba palet tvořila na dopravníku. 

U těchto variant bude využito kamery pro snímání polohy hlav založených v blistru. 

Důvodem je nepřesné ustavení blistrů na paletě. 

6.3.1 Dopravník na palety 

Jako dopravník byl vybrán poháněný řetězový dopravník. Výběr dopravníku byl jednoduchý, 

jelikož jiný typ nepřipadá v úvahu. Autonomní vysokozdvižný vozík musí palety zavážet 

z uličky, která je na všech schématech dole pod pracovištěm. Vozík vždy naváží paletu ve 

směru, v jakém jsou na dopravníku umístěny. Takto orientovaný řetězový dopravník má ještě 

tu výhodu, že nezabere tolik místa na délku, která je zde omezená. 

6.3.2 Varianta 1.1 

 

Obr. 25) Schéma varianty 1.1 

U této varianty (Obr. 25) autonomní vysokozdvižný vozík zaveze paletu na dopravník, kde 

bude zásoba alespoň dvou palet. Poté se paleta posune o pozici doprava do pracovního prostoru 

robotu. Robot by začal přendávat hlavy do otočné jednotky a následně umisťoval do rámu, který 

je umístěn v překladači od firmy Baumann. Jakmile se přeskládá celý blistr, vymění robot 

chapadlo a přendá prázdný blistr na vedlejší paletu. Toto se opakuje, dokud robot nepřeskládá 

celou paletu. Pak opět dopravník posune palety o jednu pozici doprava a vysokozdvižný vozík 

odveze paletu s prázdnými blistry zpět do skladu. Během tohoto procesu chodí obsluha 

pravidelně vyměňovat skejty s rámy v překladačích. Překladače jsou použity dva, kvůli 

plynulejšímu chodu celého pracoviště. 
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6.3.3 Varianta 1.2 

 

Obr. 26) Schéma varianty 1.2 

Varianta 1.2 (obr. 26) se liší od předchozí 1.1 pouze způsobem, jakým je manipulováno s rámy. 

V tomto případě obsluha doveze prázdné rámy k malému dopravníku Rexroth TS 2, který se 

pro tyto účely ve firmě Bosch používá. Rámy se naskládají na dopravník a pokračují do prostoru 

robotu, kde se plní hlavami. Rám dále pokračuje a obsluha jej z dopravníku odebere zpět na 

skejt. U této varianty ušetříme obsluze hlavní část překládání hlav, ale stále zůstane část práce 

s překládáním rámů. 

6.3.4 Varianta 1.3 

 

Obr. 27) Schéma varianty 1.3 
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Tato varianta (obr. 27) je velmi podobná variantě 1.1. Je zde pouze místo dvou překladačů již 

zmíněný překladač od firmy Bosch, který zastoupí přesně tutéž práci. Hlavním rozhodovacím 

kritériem mezi těmito dvěma možnostmi bude cena. 

6.3.5 Varianta 1.4 

 

Obr. 28) Schéma varianty 1.4 

Tato varianta (obr. 28) se od předchozích možností varianty 1 liší opět pouze v manipulaci 

s rámy. V tomto případě obsluha zaveze rámy do pozice k robotu, kde si je bude robot 

přerovnávat sám pomocí chapadla. Přibývá zde tedy práce pro robot navíc a tím zhoršení času 

taktu, ale výraznému snížení ceny. 

6.4 Varianta 2 

Druhá skupina variant je modifikací skupiny variant první, ale je navržena pro mnohem vyšší 

takt pracoviště. Základem následujících variant bude opět poháněný řetězový dopravník na 

palety, ale tentokrát budou roboty dva. První je Staübli RX-160L, který bude překládat blistry 

do pozice k robotu menšímu. Jako tento menší robot je použit Staübli TX-90L, ten je určen 

k překládání hlav do rámů. Pro plynulý chod by mezi roboty byl použit dopravník pro převoz 

blistrů. Aby se ušetřil prostor, tak je dopravník ve dvou patrech a při dopravě blistru zpět je 

spuštěn výtahem dolů. Dopravník by byl opět Rexroth TS 2 a výtah byl již na oddělení 

konstrukce jihlavského závodu Bosch pro tento dopravník vyráběn. Jednotlivé varianty se liší 

opět pouze manipulací s rámy, jakož tomu bylo u variant 1. 

Jelikož robot, který přerovnává hlavy má určitě časově náročnější činnost, byla by 

možnost přidat další malý robot pro zvýšení taktu pracoviště, případně i dalších překladačů 

rámů. 
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6.4.1 Varianta 2.1 

 

Obr. 29) Schéma varianty 2.1 

U této varianty (obr. 29) opět autonomní vysokozdvižný vozík doveze z centrálního skladu 

plnou paletu s hlavami na poháněný řetězový dopravník. Na dopravníku je zásoba alespoň 

dvou palet jak na začátku, tak i na konci. Dopravník paletu posune o pozici doprava do 

pracovního prostoru robotu. Větší robot přendá plný blistr na menší dopravník TS 2. Blistr 

dojede do pracovní pozice robotu menšího a ten začne přendávat hlavy do otočné jednotky a 

následně do rámu. Jakmile přerovná celý blistr, tak dopravník doveze blistr do výtahu. 

Výtahem se spustí do spodního patra dopravníku a jede zpět k velkému robotu, který jej 

přendá na prázdnou paletu. Když se všechny blistry přerovnají, tak všechny palety jsou 

posunuty o pozici doprava a vysokozdvižný vozík odveze paletu zpět do skladu. 

 Jednotlivé rámy v tomto případě přerovnávají dva překladače od firmy Baumann. 

Malý robot spolu s překladači tvoří samostatný modul, tudíž by bylo možné malý dopravník 

ještě prodloužit a přidat navíc jednu tuto část pracoviště pro zvýšení taktu. 
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6.4.2 Varianta 2.2 

 

Obr. 30) Schéma varianty 2.2 

Tato varianta (obr. 30) se liší od předchozí varianty 2.1 pouze způsobem překládání rámů. 

Překládání rámů je zde řešeno stejně jako u varianty 1.2. Je zde dopravník TS 2, na který 

obsluha vyskládá prázdné rámy. Ty postupně přijedou do pozice k robotu. Robot přerovná 

hlavy a plný rám odjede na konec dopravníku, kde jej přeloží obsluha zpět na skejt.  

 Zde je možnost pro zvýšení taktu přidat navíc pouze malý robot, jelikož oba malé 

dopravníky by se pouze prodloužily. 

6.4.3 Varianta 2.3 

 

Obr. 31) Schéma varianty 2.3 

V této variantě (obr. 31) je překládání rámů řešeno stejně jako u varianty 1.3, tedy nahrazení 

dvou překladačů firmy Baumann jedním překladačem od firmy Bosch. Ten zastoupí funkci 

obou těchto překladačů. 
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 Pro zvýšení taktu je zde možnost přidat ještě jeden překladač a k tomu malý robot, 

s tím že by se prodloužil malý dopravník. 

6.4.4 Varianta 2.4 

 

Obr. 32) Schéma varianty 2.4 

U této varianty (obr. 32) je překládání rámů řešeno stejně jako u varianty 1.4. Jednotlivé rámy 

si přerovnává sám robot. Robot by musel přerovnávat rámy vždy prázdné, jelikož tento menší 

robot nemá dostatečnou nosnost. 

 Pro zvýšení taktu je možno prodloužit malý dopravník, přidat malý robot a další dvě 

pozice pro zavážení skejtů. 

6.5 Varianta 3 

Varianta 3 je navržena jako nejjednodušší a nejlevnější z těchto tří skupin. Tím se zhorší takt 

pracoviště, ale pracoviště zabere mnohem méně prostoru.  

U této skupiny variant je navážení palet řešeno tak, že palety si bude brát obsluha ze 

stávající zásoby, která je umístěna poblíž prostoru tohoto případného budoucího pracoviště. 

Obsluha zaveze plnou paletu do pozice k robotu a z druhé strany robotu bude paleta prázdná. 

Blistry si robot vždy přerovná z plné palety na prázdnou a obsluha je následně vymění. 

Jednotlivé varianty se liší opět pouze způsobem přerovnávání rámů a počtem pozic pro 

palety. Pracoviště jsou navržena buď pro dvě, nebo čtyři palety s tím, že u pracovišť s dvěma 

paletami by byla použita bezpečnostní laserová kamera od firmy SICK, která hlídá určitou 

oblast před vstupem personálu do pracovního prostoru.  Tím je možnost mít pracoviště z části 

otevřené, ale stále zabezpečené. U variant se čtyřmi paletami by již nestačilo mít kameru pouze 

jednu a vzhledem k její ceně je bezpečnost místo toho řešena světelnými závorami a 

bezpečnostními dveřmi. 

U těchto variant bude také využito kamery pro snímání polohy hlav založených 

v blistru, z důvodu nepřesného ustavení blistrů na paletě. 
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6.5.1 Varianta 3.1 

 

Obr. 33) Schéma varianty 3.1 

Varianta 3.1 (Obr. 33) je navržena nejjednodušším možným způsobem. Je zde užito 

bezpečnostní kamery od firmy SICK, tudíž je prostor kolem palet otevřen.  

Obsluha si vezme plnou paletu ze zásoby umístěné vedle pracoviště a zaveze ji na 

pozici k robotu. Z druhé strany je připravena paleta prázdná pro prázdné blistry. Obsluha 

odejde z pracovního prostoru a zapne pracoviště. Robot začne přerovnávat jednotlivé hlavy do 

otočné jednotky a následně do rámů. Překládání rámu je zde řešeno překladačem firmy 

Baumann. U této varianty je překladač pouze jeden, aby bylo později vidět, jak moc velký 

rozdíl bude v taktu v porovnání s variantou s dvěma těmito překladači. S jedním překladačem 

je totiž potřeba po přerovnání deseti rámů pozastavit celé pracoviště, dokud obsluha 

v překladači nevymění skejty. Po vyprázdnění blistru si jej robot vždy přendá na vedlejší 

paletu. Po přerovnání celé palety se pracoviště vypne a obsluha musí vyměnit palety.  

6.5.2 Varianta 3.2 

 

Obr. 34) Schéma varianty 3.2 
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Varianta 3.2 (obr. 34) se od předchozí liší pouze způsobem přerovnávání rámů. Je zde užito 

malého dopravníku stejně jako u varianty 1.2. Bude zde více práce obsluhy, jelikož místo pouhé 

výměny skejtů musí prázdné rámy naskládat na dopravník a následně plné rámy přerovnat zpět 

na skejt. 

6.5.3 Varianta 3.3 

 

Obr. 35) Schéma varianty 3.3 

Tato varianta (obr. 35) je řešena za pomoci překladače firmy Bosch. Je téměř totožná jako 

varianta 3.1, jen při přerovnání 10 rámů není třeba pracoviště zastavovat.  

6.5.4 Varianta 3.4 

 

Obr. 36) Schéma pracoviště 3.4 

Překládání rámů u varianty 3.4 (obr. 36) je řešeno tak, že jednotlivé rámy si přerovnává sám 

robot, tety totožně jako u varianty 1.4. Obsluha vždy zaveze skejty do pozic v pracovním 

prostoru robotu. Pozice na rámy jsou čtyři pro zajištění plynulejšího chodu pracoviště. 
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6.5.5 Varianta 3.5 

 

Obr. 37) Schéma varianty 3.5 

Varianta 3.5 (obr. 37) je téměř totožná jako varianta 3.1, jsou zde ale dva překladače firmy 

Baumann. Právě mezi těmito dvěma variantami bude vidět rozdíl v taktu, když se po 

přerovnání každých deseti rámu pracoviště pozastaví. 

6.5.6 Varianta 3.6 

 

Obr. 38) Schéma varianty 3.6 
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V této variantě (obr. 38) jsou čtyři pozice pro zavezení palety a dva překladače od firmy 

Baumann. Takže u této varianty není potřeba pozastavit celé pracoviště jak během výměny 

skejtů v překladači, tak ani při výměně palet.  

U této varianty by nebyla bezpečností kamera od firmy SICK, jelikož by kamery 

museli být dvě. Navíc by nestačilo mít pouze tyto kamery, protože když by robot jednu stranu 

přeskládal a začal by na té druhé, tak někdo by mohl skrze jednu stranu, kde je kamera zrovna 

vypnutá, prolézt na stranu druhou, kde robot pracuje. Tudíž by museli být z vnitřní strany 

ještě bezpečnostní dveře. Místo toho by byly použity světelné závory z venku a bezpečnostní 

dveře nebo také světelné závory nad paletami. 

6.5.7 Varianta 3.7 

 

Obr. 39) Schéma varianty 3.7 

Tato varianta (obr. 39) je obdobou varianty 3.6, jen je opět místo překladačů firmy Baumann 

překladač firmy Bosch. Jsou zde opět pozice pro čtyři palety a není zde použita bezpečnostní 

kamera SICK. 
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7 VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY 

Tato část bakalářské práce se věnuje posouzení jednotlivých navržených variant a výběru té 

nejvhodnější pro finální návrh robotizovaného pracoviště. 

7.1 Odhad taktu pracoviště 

Nejdříve byl vypracován odhad časů obsluhy, jako je manipulace s paletami nebo s rámy, na 

základě časů ze současného pracoviště a vzdáleností, které byly změřeny z layoutu pracoviště.  

 Dále proběhl odhad taktu robotu. Zde se vycházelo především ze zkušenosti 

programátorů, rychlostních možností robotu, rozměrů z layoutu navržených pracovišť, 

vytvořených 3D modelů sestav čtyř pracovišť a jednoduché simulace jedné z těchto sestav. 

 Nakonec bylo potřeba zjistit, popřípadě změřit, zbylé strojní časy. Jako strojní čas je 

například brán posuv velkého a malého dopravníku nebo také přejezd rámu v překladači firmy 

Baumann a Bosch. 

 Následně se časy obsluhy, robotu a ostatních strojních časů shrnuli do odhadu taktu 

jednotlivých navržených variant pracoviště.  

7.1.1 Odhad časů obsluhy 

Níže v tabulce (Tab. 1) jsou uvedeny zjištěné časy potřebné pro odhad taktu jednotlivých 

návrhů pracovišť. Časy, jako je rozbalování palety a manipulace s ní, byly naměřeny na 

současném pracovišti přerovnávání hlav. Časy výměny skejtů byly změřeny na pracovišti 

obrábění hlav tomuto pracovišti přilehlému. U převozu palet a skejtů z místa na místo byla 

zohledněna také vzdálenost z layoutu pracoviště. 

Tab 1)  Odhadnuté a změřené časy operací obsluhy 

Časy ze současného pracoviště přerovnávání hlav 

Č. op. Popis operace Čas [s] 

1 
Odvézt prázdnou paletu z dopravníku, el. paletový vozík, 

manipulační prostor 4 m  
59,2 

2 
Navézt plnou paletu na dopravník, el. paletový vozík, včetně 

rozbalení palety (20 s), manipulační prostor 4 m  
81,2 

3 
Odvézt z překladače Baumann plné rámy (1x skejt), včetně 

dokumentace (bez 5,2s), manipulační prostor 4 m 
18,2 

4 
Přivézt do překladače rámy prázdné (1x skejt), není započítána 

výměna skejtů v překladači (29,9s), manipulační prostor 4 m 
8,8 

Časy pro varianty 1.4, 2.4, 3.4 (dopravník na rámy) 

5 
Přivézt 2 skejty s prázdnými rámy, včetně přípravy dokumentace 

ke skejtům (průvodka, kanban), manipulační prostor 6 m 
29 

6 Přeskládat rámy na dopravník 27 

7 
Přejet s prázdnými skejty na druhý konec dopravníku, 

manipulační prostor 4 m 
7,9 

8 Vyskládat z dopravníku plné rámy 31,3 

9 
Odvézt 2 skejty s plnými rámy, včetně vložení dokumentace ke 

skejtům (průvodka, kanban), manipulační prostor 3 m 
28,6 
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7.1.2 Odhad časů robotu 

Další nezbytnou věcí pro stanovení odhadu taktu jednotlivých variant je odhadnutí časů robotu. 

Jednotlivé časy byly stanoveny dle rychlostních možností robotu, vzdáleností změřených 

z layoutu a zjednodušeného 3D modelu variant (obr. 40). Dále bylo využito také vytvořené 

jednoduché simulace. Časy robotu byly rozděleny do tří skupin dle podobnosti variant. První 

odhad je pro varianty 1 a 3, druhý pro varianty 2 a poslední je pro varianty s dopravníkem na 

rámy, tedy varianty x.4. 

 

Obr. 40) Zjednodušený 3D model varianty 3.5 

Přerovnávání hlav a blistru po jednom 

Nejprve byl odhad časů robotu proveden pro přendávání hlav po jednom kusu. U variant 1 a 3 

je počítáno s tím, že robot vždy přerovná hlavy v jednom blistru a ten následně přendá na 

druhou paletu. Při přendávání blistru bude robot muset vždy vyměnit chapadlo. U těchto variant 

bylo také počítáno s pořízením a zpracováním fotografie hlav uložených v blistru. Fotografie 

bude pořízena vždy jedna na 4 hlavy. 

U variant 2 je robot větší, který stále přendává blistry po jednom na malý dopravník, a 

robot menší, přerovnávajíc hlavy také po jedné.  

Pro varianty x.4 byl proveden odhad času pro přendání rámu. V tomto případě by robot 

měl univerzální chapadlo na hlavy, kterým by zároveň mohl přendat i rám, jelikož by zde jinak 

musela výměna chapadla probíhat příliš často. 
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Tab 2)  Celkové časy pro varianty 1 a 3 

Varianta 1 a 3 

Celkový čas přerovnání jedné hlavy 15,3 s 

Celkový čas výměny a přendání jednoho blistru 24,6 s 

Tab 3)  Celkové časy pro varianty 2 

Varianta 2 

Celkový čas RX160L 18,2 s 

Celkový čas TX90L 12,2 s 

Tab 4)  Celkový finální čas pro varianty x.4 

Varianty x.4 

Č. op. Název operace Cyklická/Ne Doba operace [s] Vzdálenost [m] 

Přendání prázdného rámu na druhý skejt 

1 Přesunutí robotu pro prázdný skejt C 1,1 0,8 

2 Prodleva C 0,4   

3 Najetí do polohy pro uchopení C 1,5 0,3 

4 Prodleva C 0,4   

5 Aktivace chapadla C 0,5   

6 Prodleva C 0,4   

7 Přendání na druhý skejt C 1,2 0,8 

8 Prodleva C 0,4   

9 Deaktivace chapadla C 0,5   

10 Prodleva C 0,4   

11 Vyjetí z polohy pro uchopení C 1,5 0,3 

12 Prodleva C 0,4   

  Celkový čas přendání rámu na druhý skejt 8,7 s 

  

Po těchto odhadnutých časech bylo ve výpočtu taktu jednotlivých variant zjištěno, že 

takt pracoviště nevyhovuje ani u jedné z navržených variant. Tudíž bylo potřeba udělat změnu 

a největší vliv na takt pracoviště má rychlost překládání hlav.  

Odhad taktu pro překládání rámů u variant x.4 zůstane tak, jak je uvedeno výše (tab. 4), 

jelikož zde čas už zredukovat příliš nejde. Celé tabulky jsou uváděny pouze pro finální verze. 

Všechny tabulky jsou uvedeny v příloze (příloha A). 

 

Přerovnávání hlav a blistru po dvou 

Pro zvýšení taktu pracoviště byl odhad časů robotu proveden pro překládání dvou hlav zároveň. 

Toto je možné díky počtu pozic v rámu a blistru. Blistr má 24 pozic, což je přesně dvojnásobek 

počtu pozic v rámu. Robot bude hlavy z pozic vybírat a zakládat postupně. Bude užito také 

dvou otočných jednotek. 

Počítáno je u variant 1 a 3 také s tím, že robot nejdříve přerovná hlavy ze dvou blistrů 

stejné šarže a následně tyto dva blistry přendá na vedlejší paletu. 
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Tab 5)  Celkový čas pro varianty 1 a 3 

Varianta 1 a 3 

Celkový čas přerovnání dvou hlav najednou 23,3 s 

Celkový čas výměny a přendání dvou blistrů 32,8 s 

Tab 6)  Celkový čas pro varianty 2 

Varianta 2 

Celkový čas RX160L 18,2 s 

Celkový čas TX90L se zdvojeným chapadlem 20,4 s 

 

 Výpočet taktu navržených variant s časy robotu se zdvojeným chapadlem již u variant 

2 vyšel, ale stále by se překládání hlav nějakým způsobem mohlo zrychlit. Přendání blistrů u 

variant 1 a 3 po dvou blistrech stejné šarže uspořilo hodně času a už se jen těžce najde způsob, 

jakým by se přeložení blistru urychlilo. 

 U tohoto způsobu přendávání hlav po dvou kusech je hlavním problémem to, že robot 

musí vykonat mnoho krátkých pohybů navíc, které výrazně zhoršují takt pracoviště. Bylo tedy 

potřeba provést další změnu. 

 

Přerovnávání hlav po dvou kusech s výklopným chapadlem 

U dalšího a posledního způsobu přendávání hlav bylo užito výklopného chapadla. Robot bude 

pro hlavy založené v blistrech najíždět po jednom. To je z důvodu, že hlavy nemají v blistru 

dokonale přesnou pozici a natočení. Čas se ušetří tak, že se dvě překládané hlavy budou 

zakládat do otočných jednotek a rámu obě zároveň. Současně budou otočné jednotky mít 

stejnou rozteč, jako je rozteč pozic v rámu. 

K tomuto by napomohla otočná jednotka na chapadle robotu, která by vždy při najíždění 

k blistru vyklopila jedno z chapadel. Při odjezdu robotu k otočným jednotkám by se opět 

sklopila na rozteč otočných jednotek a pozic rámu. To ušetří krátké pohyby robotu, které u 

předchozího odhadu se zdvojeným chapadlem zhoršovali takt pracoviště. 

Tab 7)  Celkový finální čas pro varianty 1 a 3 

Varianta 1 a 3 

Č. op. Název operace Cyklická/Ne Doba operace [s] Vzdálenost [m] 

Přendání dvou hlav zároveň s výklopným chapadlem 

1 
Přesunutí robotu z HOME na kus a 

vyklopení jednoho chapadla 
C 2,2 1,2 

2 Prodleva C 0,4   

3 Sevření chapadla C 0,5   

4 Prodleva C 0,4   

5 Najetí druhým chapadlem C 0,8 0,3 

6 Prodleva C 0,4   

7 Sevření chapadla C 0,5   

8 Prodleva C 0,4   
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9 
Přesun kusů do systému pro otočení 

a sklopení jednoho chapadla zpět 
C 2,7 1,8 

10 Prodleva C 0,4   

11 Uvolnění chapadla C 0,5   

12 Prodleva C 0,4   

13 Oddálení robotu C 0,5 0,2 

14 Prodleva C 0,4   

15 Otočení kusu C 0,5   

16 Prodleva C 0,4   

17 Najetí zpět na kus C 0,5 0,2 

18 Prodleva C 0,4   

19 Sevření chapadla C 0,5   

20 Prodleva C 0,4   

21 Přesun kusů do rámu C 1,3 1,1 

22 Prodleva C 0,4   

23 Uvolnění chapadla C 0,5   

24 Prodleva C 0,4   

25 Odjezd robotu do pozice HOME C 1,9 1,8 

26 Prodleva N (1x/4ks) 0,4   

27 Pořízení fotografie a její zpracování N (1x/4ks) 0,8   

28 Prodleva N (1x/4ks) 0,4   

Výměna a přendání dvou blistrů zároveň 

29 Přejezd do pozice výměny chapadel C 2,7 3,1 

30 Prodleva C 0,4   

31 Uvolnit C 0,5   

32 Prodleva C 0,4   

33 Přejezd pro jiné chapadlo C 1,8 0,5 

34 Prodleva C 0,4   

35 Uchopení C 0,5   

36 Prodleva C 0,4   

37 Odjezd pro blistr C 2,3 1,7 

38 Prodleva C 0,4   

39 Aktivace savek C 0,5   

40 Prodleva C 0,4   

41 Přendání blistru C 2,8 3 

42 Prodleva C 0,4   

43 Deaktivace savek C 0,5   

44 Prodleva C 0,4   

45 Přejezd pro druhý blistr C 2,8 3 

46 Prodleva C 0,4   

47 Aktivace savek C 0,5   

48 Prodleva C 0,4   

49 Přendání blistru  C 2,8 3 

50 Prodleva C 0,4   

51 Deaktivace savek C 0,5   

52 Prodleva C 0,4   

53 Přejezd zpět do pozice výměny C 2,1 1,7 
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54 Prodleva C 0,4   

55 Uvolnit chapadlo C 0,5   

56 Prodleva C 0,4   

57 Přejezd pro jiné chapadlo C 1,8 0,5 

58 Prodleva C 0,4   

59 Sevření C 0,5   

60 Prodleva C 0,4   

61 Odjezd zpět do pozice HOME C 3,3 3,5 

  
Celkový čas přerovnání dvou hlav najednou s 

výklopným chapadlem 
18,5 s 

  Celkový čas výměny a přendání dvou blistrů 32,8 s 

Tab 8)  Celkový finální čas pro varianty 2 

Varianta 2 

Č. op. Název operace Cyklická/Ne Doba operace [s] Vzdálenost [m] 

Robot RX160L 

1 Z HOME na prázdný blistr C 2 1,05 

2 Prodleva C 0,4   

3 Aktivace savek C 0,5   

4 Prodleva C 0,4   

5 Přendání na paletu C 3,5 2,1 

6 Prodleva C 0,4   

7 Deaktivace savek C 0,5   

8 Prodleva C 0,4   

9 Odjezd pro plný blistr C 2 1 

10 Prodleva C 0,4   

11 Aktivace savek C 0,5   

12 Prodleva C 0,4   

13 Přendání blistru na pás C 3,5 2,1 

14 Prodleva C 0,4   

15 Deaktivace savek C 0,5   

16 Prodleva C 0,4   

17 Odjezd zpět do pozice HOME C 2 1,05 

TX90L přendání dvou hlav zároveň s výklopným chapadlem 

18 
Přesunutí robotu z HOME na kus a 

vyklopení jednoho chapadla 
C 1,5 0,8 

19 Prodleva C 0,4   

20 Sevření chapadla C 0,5   

21 Prodleva C 0,4   

22 Najetí druhým chapadlem C 0,8 0,3 

23 Prodleva C 0,4   

24 Sevření chapadla C 0,5   

25 Prodleva C 0,4   

26 
Přesun kusů do systému pro otočení 

a sklopení jednoho chapadla zpět 
C 2,2 1,4 

27 Prodleva C 0,4   
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28 Uvolnění chapadla C 0,5   

29 Prodleva C 0,4   

30 Oddálení robotu C 0,5 0,2 

31 Prodleva C 0,4   

32 Otočení kusů C 0,5   

33 Prodleva C 0,4   

34 Najetí zpět na kus C 0,5 0,2 

35 Prodleva C 0,4   

36 Sevření chapadla C 0,5   

37 Prodleva C 0,4   

38 Přesun kusů do rámu C 1 0,4 

39 Prodleva C 0,4   

40 Uvolnění chapadla C 0,5   

41 Prodleva C 0,4   

42 Odjezd robotu do pozice HOME C 1 0,8 

  Celkový čas RX160L   18,2 s 

  
Celkový čas přerovnání dvou hlav 

najednou s výklopným chapadlem 
  15,3 s 

 

Při překládání dvou hlav zároveň s výklopným chapadlem již takt pracoviště téměř 

všech variant vychází.  

7.1.3 Odhad strojních časů 

Strojní časy pro odhad taktu pracoviště jsou časy posuvu palety a blistru na dopravníku, přejezd 

výtahu a posuv rámu v překladači Baumann a Bosch. 

 Čas přejezdu překladače byl změřen z překladače firmy Baumann, který je již na 

obráběcích linkách hlav. Posuvy dopravníků byly změřeny na základě videí. 

Tab 9)  Strojní časy 

Strojní časy 

Č. op. Operace Čas [s] 

1 Posunutí palety na dopravníku o jednu pozici 8 

2 Posunutí blistru na dopravníku o jednu pozici 7 

3 Posunutí rámu na dopravníku o jednu pozici 5 

4 Přesunutí rámu v překladači na druhou pozici 7 

5 Přejezd výtahu dolu a nahoru 15 

7.1.4 Odhad taktu jednotlivých variant 

Z důvodu velkého počtu variant je uvedena celá tabulka pouze pro variantu, která vyjde 

z vyhodnocení jako vítězná. Kompletní tabulky jsou uvedeny v příloze (příloha B). 

Tab 10)  Takt varianty 3.3 a 3.5 

Varianta 3.3, 3.5 

Č. kroku Krok Čas [s] Opakovat ?x C. čas [s] 

Čas přerovnání kusů 
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1 
Přendat hlavy ze dvou blistrů (24 hlav/1 blistr) 

po dvou 
18,5 24 444 

2 Změna chapadla na přísavky 

- 

1 

32,8 3 Přendat blistr (dva) 2 

4 Změna chapadla 1 

5 Opakovat (10 vrstev na paletě) 476,8 9 4291,2 

6 
Přendat hlavy ze dvou blistrů ve dvou zbylých 

sloupcích 
18,5 24 444 

7 Změna chapadla na přísavky 

- 

1 

32,8 8 Přendat blistr (dva) 2 

9 Změna chapadla 1 

10 Opakovat (10 vrstev na paletě) 476,8 9 4291,2 

Strojní časy 

1 Přesunutí rámu na druhou pozici 7 80 560 

Časy obsluhy 

1 Přivézt do překladače rámy prázdné (1x skejt) 8,8 8 70,4 

2 Výměna rámů v překladači Baumann 19,9 8 159,2 

3 
Odvézt z překladače plné rámy, včetně 

dokumentace 
18,2 8 145,6 

4 Odvézt paletu s prázdnými blistry 64 1 64 

5 Přesunout prázdnou paletu o pozici vedle 51 1 51 

6 Přivézt plnou paletu do pracovní pozice 81,2 1 81,2 

  Celkový čas na jednu paletu   9732,2 

  Čas na přerovnání jedné hlavy   10,13770833 

Legenda: 

Proces nezasahující do taktu pracoviště Proces zasahující do taktu pracoviště 

Tab 11)  Shrnutí taktu všech variant pracoviště 

Varianta Čas na jednu hlavu [s] 

1.1 9,93 

1.2 9,93 

1.3 9,93 

1.4 10,66 

2.1 7,65 

2.2 7,65 

2.3 7,65 

2.4 8,43 

3.1 10,3 

3.2 10,14 

3.3 10,14 

3.4 10,91 

3.5 10,14 

3.6 9,93 

3.7 9,93 
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 Jak je vidět, tak téměř všechny varianty splňují takt pod 10,8 s. Naopak některé varianty 

jsou pro tento projekt zbytečně až příliš rychlé. 

7.2 Finanční náklady 

V této části jsou vypsané pořizovací náklady na jednotlivé varianty pracoviště. Některé ceny 

jsou jako kvalifikovaný odhad za pomoci osoby s touto činností zkušenou. Další ceny, jako 

poháněný řetězový dopravník na palety, jsou vzaty z nabídek, které byly vyžádány od externí 

firmy. Posledními zdroji informací pro zjištění cen byly interní zdroje, jelikož spousta výrobků 

se objednává opakovaně, internetové stránky výrobců a katalogy. 

Ceny jsou vzhledem k interním tajemstvím firmy Bosch zveřejněny lehce poupraveny 

tak, aby vyjadřovali přibližně skutečnost. Doba práce a hodinové sazby jsou záměrně skryty. 

Tabulka s cenami je opět kompletní pouze pro vítěznou variantu z důvodu velkého 

počtu variant. Kompletní seznam cen všech variant je uveden v příloze (příloha C). Pro 

porovnání je uvedena také varianta s překladačem Bosch namísto překladače Baumann, jelikož 

varianty jsou až na cenu téměř totožné. 

Tab 12)  Odhad ceny pro variantu 3.3 

Varianta 3.3 

Č. pol. Položka ks, hod Cena/ks [Euro] Celk. [Euro] 

Robot, chapadla, … 

1 Robot RX160L 1 46000 46000 

2 Stojan pod robot 1 2530 2530 

3 COGNEX kamera + světla + držák 1 11500 11500 

4 
SCHUNK výměník SWS 76 (3x SWA, 

1x SWK) 
1 5900 5900 

5 Uchopovací systém na hlavy 1 2400 2400 

6 Vakuový uchopovač na blistry 2 1720 3440 

7 Držák na chapadla (pro výměnu) 1 3450 3450 

Palety, blistry 

8 Box pro pozicování palety 2 500 1000 

9 Čtečka na lístky 1 2300 2300 

Rámy a otočná jednotka 

10 Bosch překladač 1 20500 20500 

11 Otočná jednotka 2 3450 6900 

Bezpečnost 

12 1 metr klece 5 140 700 

13 SICK kamera 1 5800 5800 

Ostatní 

14 Pneumatika 1 4600 4600 

15 Rozvaděč 1 3450 3450 

16 Propojovací kabely a kontrolní světla 1 2300 2300 

17 PLC 1 7450 7450 

18 Rezerva 1 9200 9200 

Práce 
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19 Konstrukce mechanické části     23000 

20 Konstrukce elektrické části     16100 

21 Montáž mechanické části     11000 

22 Montáž elektrické části     9350 

23 CE + el. revize + EMC     1380 

24 Projektové vedení     5300 

25 Software     32200 

26 Analýza rizik     11500 

  Celkem [Euro]   249250 

Tab 13)  Odhad ceny pro variantu 3.5 

Varianta 3.5 

Č. pol. Položka ks, hod Cena/ks [Euro] Celk. [Euro] 

Robot, chapadla, … 

1 Robot RX160L 1 46000 46000 

2 Stojan pod robot 1 2530 2530 

3 COGNEX kamera + světla + držák 1 11500 11500 

4 
SCHUNK výměník SWS 76 (3x SWA, 

1x SWK) 
1 5900 5900 

5 Uchopovací systém na hlavy 1 2400 2400 

6 Vakuový uchopovač na blistry 2 1720 3440 

7 Držák na chapadla (pro výměnu) 1 3450 3450 

Palety, blistry 

8 Box pro pozicování palety 2 500 1000 

9 Čtečka na lístky 1 2300 2300 

Rámy a otočná jednotka 

10 Překladač Baumann 2 4600 9200 

11 Otočná jednotka 2 3450 6900 

Bezpečnost 

12 1 metr klece 5 140 700 

13 SICK kamera 1 5800 5800 

Ostatní 

14 Pneumatika 1 4600 4600 

15 Rozvaděč 1 3450 3450 

16 Propojovací kabely a kontrolní světla 1 2300 2300 

17 PLC 1 7450 7450 

18 Rezerva 1 9200 9200 

Práce 

19 Konstrukce mechanické části     16900 

20 Konstrukce elektrické části     19800 

21 Montáž mechanické části     10900 

22 Montáž elektrické části     9400 

23 CE + el. revize + EMC     1380 

24 Projektové vedení     5300 
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25 Software     32200 

26 Analýza rizik     11500 

  Celkem [Euro]   235500 

Tab 14)  Shrnutí odhadu cen všech variant 

Varianta Celková cena [EURO] 

1.1 278470 

1.2 268560 

1.3 292910 

1.4 261215 

2.1 349060 

2.2 339630 

2.3 360950 

2.4 328795 

3.1 228750 

3.2 227370 

3.3 249250 

3.4 215150 

3.5 235500 

3.6 229650 

3.7 242850 

 

 Z tabulky shrnutí cen (Tab. 14) je patrné že zpravidla se zvyšujícím taktem pracoviště 

se významně zvedají i finanční náklady na pořízení. 

7.3 Layout 

Automatizované pracoviště na přerovnávání hlav by mělo stát před obráběcími linkami na 

závodě III na Pávově, přesněji na hale 350. Od pověřeného střediska byl vyžádán layout haly 

(obr. 41) pro zjištění dostupného prostoru. 

 

Obr. 41) Výřez haly 350 
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Na layoutu haly je vidět prostor mezi uličkou a obráběcími linkami hlav. Příliš prostoru 

tam není, ale v případě, že by tam bylo automatizované pracoviště pro přerovnávání hlav, část 

zásoby palet v daném prostoru by ubyla. 

V layoutu je červeně vyznačena zóna, která by se dala pro tento návrh pracoviště využít. 

Zóna je dlouhá přibližně 14 metrů a široká 4,5 metrů. Tato zóna byla již také součástí schémat 

jednotlivých variant, ze kterých bylo patrné, že by se do zóny vešly varianty všechny. Pouze u 

variant 2, by zbylo mezi překládacím pracovištěm a obráběcími linkami poměrně málo místa 

pro pohyb zaměstnanců. 

7.4 Vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty 

K výběru nejvhodnější varianty pro návrh finálního pracoviště bylo využito multikriteriální 

metody, která by měla zajistit objektivní výběr dle zvolených parametrů. 

7.4.1 Metoda multikriteriálního hodnocení 

Při výběru nového zařízení, výrobku či obecně technického objektu, stojíme často před otázkou, 

který zvolit ze široké nabídky trhu a následně zda jsme zvolili správně. K tomuto problému 

můžeme přistupovat buď subjektivně (nadřazená restrikce naznačí, „kdo by měl vyhrát“ po 

vyhlášení hospodářské soutěže a ukončení výběru dodavatele) nebo si necháme zpracovat 

expertní posudky od nezávislých odborníků. Ovšem jako seriózní se jeví skutečnost, že užijeme 

systematických a racionálních metod práce využívající objektivizující matematický aparát. V 

našem případě využijeme poslední možnost, kdy za využití metod systémového přístupu 

můžeme paralelně srovnávat například několik nabídkových projektů na dodávku výrobku 

(stroje, zařízení apod.), nebo provádět výběr z množství několika variantních řešení (například 

projekty). [5] 

Cílem hodnocení například nabídkových projektů je souhrnně vyjádřit technicko-

ekonomickou (dále je TE) úroveň jednotlivých návrhů a určit pořadí jejich výhodnosti. 

Porovnání TE úrovně technických objektů (nejen výrobků ale i technologických procesů, 

racionalizačních návrhů hodnotové analýzy ap.). Je obtížné proto, že TE úroveň je popisována 

soustavou TE parametrů, o různých jednotkách. Problém přímé nesčitatelnosti hodnot 

parametrů se musí řešit různými způsoby agregace těchto hodnot tak, aby bylo možné vyjádřit 

TE úroveň jedinou hodnotou. K tomuto účelu bylo vypracováno několik postupů, souhrnně 

označovaných jako metody multikriteriálního hodnocení. [5] 

 

Každý předkládaný projekt má obvykle dvě stránky: 

• Technickou, která vyjadřuje funkční vlastnosti projektu a její úroveň je 

definována stupněm plnění všech funkcí projektu S°Fj. 

• Ekonomickou, která vyjadřuje náklady na zabezpečení těchto funkcí. N 

 

Zatímco náklady A lze poměrně snadno zjistit, neboť jednotlivé nákladové položky mají 

stejné jednotky a jsou tedy sčitatelné, stupeň plnění funkcí je třeba určit právě pomocí některé 

metody multikriteriálního hodnocení. Pak teprve lze určit poměrnou efektivní hodnotu (PEH) 

každého projektu a podle klesající hodnoty PEH projekty seřadit. [5] 

PEH = S°Fj/A 
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Nejužívanější metody multikriteriálního hodnocení jsou: 

• bazická bodovací metoda 

• metoda pořadí 

• metoda PATTERN 

 

Bazická bodovací metoda 

Protože se obvykle předkládané varianty posuzují na základě většího počtu různých kritérií, 

patří tato metoda mezi metody multikriteriálního hodnocení. Hodnocená hlediska jsou 

vyčíslitelná, a to významně zjednodušuje proces hodnocení. Použitím bazické bodovací metody 

se porovnává hodnocená varianta se vzorovým řešením – vzorovým etalonem – bází. [5] 

Hodnocení konkrétní varianty probíhá jak po stránce technické (označení τ), tak i po 

ekonomické (označení ξ). Technická i ekonomická hodnota varianty se posléze umisťuje do 

roviny hodnotícího diagramu (ξ = f(τ)), kde je její výhodnost patrná ze vztahu k jiným, rovněž 

zaneseným variantám. [5] 

Stručnou podstatu metody a postup při aplikaci lze uvést v následujících bodech: 

• nejprve je třeba provést reprezentativní výběr parametrů (vlastností). Je třeba 

vyloučit vzájemně závislé parametry. Jejich počet by měl být omezen na 

podstatné a spolehlivě zjistitelné. 

• stanoví se bodovací stupnice, která hodnotí buď kvalitativní, nebo kvantitativní 

hodnoty parametrů. 

• určí se významnost (váha) parametrů. 

• provede se hodnocení 

Technická hodnota τ 

A) Při identifikaci varianty se hodí celá řada faktorů, parametrů a vlastností, které 

označíme jako T1, T2, ….,Tn, tj. T (1,……, n) 

kde: n = maximální počet faktorů, parametrů, vlastností 

n = obvykle (1-100) 

B) Hodnotu každého faktoru, parametru a technické vlastnosti vyjádříme pomocí 

třídníku t1, t2 ….., tj se stanovenou (zvolenou) stupnicí, tj. : t (1,.....,j)  

kde: t1 = maximální hodnota faktoru, parametru, vlastnosti 

tj = maximální hodnota 

s kvantifikací a se slovním hodnocením: t1 = 0 = nevyhovující (min) 

t2 = 1 = velmi slabé 

t3 = 2 = vyhovující 

t4 = 3 = dobré 

t5 = 4 = velmi dobré 

t6 = 5 = výborné (tj. vzorové, ideální, 100%), (max.) 

Doporučený rozsah stupnice třídníku: t (1, 6) nebo t (1, 10) atd. I když je hodnocení faktorů 

subjektivní je však podloženo objektivně zjistitelnými parametry a vlastnostmi. [5] 
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C) Hodnocený faktor, parametr, vlastnost lze vyjádřit i procentuálně: 

𝑝𝜏 =
100

𝑡𝑗

[%] (1)  

D) Relativní technická hodnota n-tého faktoru, parametru, vlastnosti je pak: 

𝑇𝑛 ∗ 𝑡𝑗 (2)  

E) Význam (váhu) jednotlivých faktorů, parametrů, vlastností pak dle důležitosti 

rozlišíme koeficienty gn (≤1), tedy: 

0 ≤ 𝑔𝑛 ≤ 1 (3)  

F) Technický stav hodnocené varianty dle a různých hledisek je pak: 

(𝜏1, 𝜏1, … … , 𝜏𝑗 , … 𝜏𝑛) = (𝑔1 ∗ 𝑡1, 𝑔2 ∗ 𝑡2, … … 𝑔𝑗 ∗ 𝑡𝑗 , … … 𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑛) (4)  

G) Konečná technická hodnota varianty je pak vyjádřena: 

𝜏 =
∑ (𝑔𝑗 ∗ 𝑡𝑗)𝑛

𝑗=1

∑ 𝑔𝑗 ∗ 𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑛
𝑗=1

=
𝑔1 ∗ 𝑡1 + 𝑔2 ∗ 𝑡2+. . . . . . +𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑛

(𝑔1 + 𝑔2+. . +𝑔𝑛) ∗ 𝑡𝑗
≤ 1 (5)  

kde: gj = koeficient rozlišující významnost hodnocených faktorů, parametrů, vlastností 

tj = hodnota i-tého faktoru, parametru, vlastnosti 

n = počet hodnocených faktorů, parametrů, vlastností 

V procentuálním vyjádření: τ ≤ 100 % 

Konečná technická hodnota (např. zcela nového, továrně vyrobeného  

produktu) činí: τ = 100 %. [5] 

7.4.2 Výběr konstrukční varianty 

Posuzované vlastnosti: 

T1) Takt cyklu 

T2) Finanční náklady na pořízení 

T3) Prostor (layout) 

T4) Stupeň automatizace  

T5) Ergonomie 

T6) Plynulost 

T7) Jednoduchost 

T8) Inovace 

T9) Univerzálnost 

Rozsah bodovací stupnice je 1 až 5. 

• T1 – Takt cyklu: Hodnotí takt pracoviště neboli za jak dlouho se přerovná jeden kus. 

Potřebný takt je 10,8 sekundy s tím, že je potřeba uvažovat určitou rezervu. V taktu 

jsou zohledněny také procesy, které takt zpomalují. V taktu není zohledněna pouze 

situace, že obsluha nemusí vykonat svou činnost v daném potřebném okamžiku. 

Z toho důvodu se počítá s danou rezervou. Koeficient významnosti je u tohoto kritéria 

roven 1. 
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• T2 – Finanční náklady: Toto kritérium zohledňuje finanční náklady na pořízení 

pracoviště, tedy celkovou počáteční investici. Koeficient významnosti pro toto 

kritérium je 0,9. 

• T3 – Prostor: Kritérium hodnotí, jaký prostor daná varianta pracoviště zabírá 

vzhledem k dostupnému prostoru před obráběcími linkami. Koeficient významnosti 

kritéria je 0,8.  

• T4 – Stupeň automatizace: Toto kritérium hodnotí, kolik činností dané varianty je 

automatizováno. Koeficient významnosti je 0,7. 

• T5 – Ergonomie: Zde se zohledňuje ergonomie práce obsluhy. Ergonomie je jedna 

z příčin, proč by se toto pracoviště mělo automatizovat. Koeficient významnosti pro 

toto kritérium je 0,6. 

• T6 – Plynulost: Určuje, jak moc celé pracoviště pracuje plynule. Zohledňuje procesy, 

kvůli kterým je potřeba pracoviště pozastavit. Koeficient významnosti kritéria je 0,5. 

• T7 – Jednoduchost: Udává složitost návrhu jednotlivých variant a jejich komponent. 

Bere v potaz také složitost zabezpečení celého pracoviště. Koeficient významnosti 

kritéria je 0,4. 

• T8 – Inovace: Toto kritérium hodnotí, zda je v navržené variantě inovativní věc, se 

kterou v jihlavském závodě Bosch nemají zkušenosti. Příkladem je bezpečnostní 

laserový skener firmy SICK, který je součástí některých variant. Koeficient 

významnosti kritéria je 0,3. 

• T9 – Univerzálnost: Kritérium hodnotí univerzálnost variant a také zohledňuje jejich 

případnou modulární konstrukci. Koeficient významnosti kritéria je 0,2. 

 

Tab 15)  Hodnocení jednotlivých variant 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Vlastnost OZN T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

v
a

ri
a

n
ta

 

1
.1

 

tj 4 2 3 5 5 5 2 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 50,0 33,3 20,0 20,0 20,0 50,0 33,3 25,0 

tn 4 1,8 2,4 3,5 3 2,5 0,8 0,9 0,8 

v
a

ri
a
n

ta
 

1
.2

 

tj 4 3 2 3 2 5 3 2 3 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 33,3 50,0 33,3 50,0 20,0 33,3 50,0 33,3 

tn 3,6 2,4 1,4 1,8 1 2 0,9 0,4 0,3 

v
a

ri
a
n

ta
 

1
.3

 

tj 4 2 3 5 5 5 3 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 50,0 33,3 20,0 20,0 20,0 33,3 33,3 25,0 

tn 3,6 1,6 2,1 3 2,5 2 0,9 0,6 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

1
.4

 

tj 1 3 3 5 5 4 3 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 100,0 33,3 33,3 20,0 20,0 25,0 33,3 33,3 25,0 

tn 0,9 2,4 2,1 3 2,5 1,6 0,9 0,6 0,4 
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v
a

ri
a

n
ta

 

2
.1

 
tj 5 2 2 5 5 5 1 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 20,0 50,0 50,0 20,0 20,0 20,0 100,0 33,3 25,0 

tn 4,5 1,6 1,4 3 2,5 2 0,3 0,6 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

2
.2

 

tj 5 2 1 3 2 5 2 2 3 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 20,0 50,0 100,0 33,3 50,0 20,0 50,0 50,0 33,3 

tn 4,5 1,6 0,7 1,8 1 2 0,6 0,4 0,3 

v
a

ri
a

n
ta

 

2
.3

 

tj 5 1 2 5 5 5 2 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 20,0 100,0 50,0 20,0 20,0 20,0 50,0 33,3 25,0 

tn 4,5 0,8 1,4 3 2,5 2 0,6 0,6 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

2
.4

 

tj 4 2 2 5 5 4 2 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 50,0 50,0 20,0 20,0 25,0 50,0 33,3 25,0 

tn 3,6 1,6 1,4 3 2,5 1,6 0,6 0,6 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

3
.1

 

tj 3 5 5 4 5 1 5 5 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 33,3 20,0 20,0 25,0 20,0 100,0 20,0 20,0 25,0 

tn 2,7 4 3,5 2,4 2,5 0,4 1,5 1 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

3
.2

 

tj 4 5 4 1 2 4 4 4 3 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 20,0 25,0 100,0 50,0 25,0 25,0 25,0 33,3 

tn 3,6 4 2,8 0,6 1 1,6 1,2 0,8 0,3 

v
a

ri
a

n
ta

 

3
.3

 

tj 4 4 5 4 5 4 5 5 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 25,0 20,0 25,0 20,0 25,0 20,0 20,0 25,0 

tn 3,6 3,2 3,5 2,4 2,5 1,6 1,5 1 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

3
.4

 

tj 1 5 5 4 5 4 5 5 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 100,0 20,0 20,0 25,0 20,0 25,0 20,0 20,0 25,0 

tn 0,9 4 3,5 2,4 2,5 1,6 1,5 1 0,4 

v
a

ri
a

n
ta

 

3
.5

 

tj 4 5 5 4 5 4 4 5 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 20,0 20,0 25,0 20,0 25,0 25,0 20,0 25,0 

tn 3,6 4 3,5 2,4 2,5 1,6 1,2 1 0,4 

v
a

ri
a
n

ta
 

3
.6

 

tj 4 5 4 4 5 5 3 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 20,0 25,0 25,0 20,0 20,0 33,3 33,3 25,0 

tn 3,6 4 2,8 2,4 2,5 2 0,9 0,6 0,4 

v
a

ri
a
n

ta
 

3
.7

 

tj 4 4 4 4 5 5 4 3 4 

gn 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

pT 25,0 25,0 25,0 25,0 20,0 20,0 25,0 33,3 25,0 

tn 3,6 3,2 2,8 2,4 2,5 2 1,2 0,6 0,4 
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Tab 16)  Závěrečné vyhodnocení 

Varianta τ 

1.1 0,510740741 

1.2 0,441851852 

1.3 0,516666667 

1.4 0,426296296 

2.1 0,518148148 

2.2 0,419259259 

2.3 0,494074074 

2.4 0,477777778 

3.1 0,58037037 

3.2 0,516296296 

3.3 0,615185185 

3.4 0,534074074 

3.5 0,639259259 

3.6 0,612222222 

3.7 0,588148148 

7.4.3 Závěr a hodnocení 

Z multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější, a tedy i vítěznou variantou je varianta 

3.5 s použitím dvou překladačů Baumann. Jako druhá varianta se umístila varianta 3.3, ve které 

je pouze využit místo těchto překladačů překladač firmy Bosch. Tato varianta by byla vhodnou 

v případě, že by nebylo možno využít těchto vyřazených strojů firmy Baumann. 
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8 ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉ VARIANTY 

8.1 Konstrukce pracoviště 

Při konstrukčním navrhování vítězné varianty se především vycházelo z průzkumu trhu 

v oblasti robotiky a automatizace, z internetu a katalogů firem. Vše bylo konzultováno 

s konstruktéry a zaměstnanci věnujícími se robotickým pracovištím ve firmě Bosch. U 

jednotlivých konstrukčních řešení využívajících díly či služby externích firem, byly poptány 

cenové nabídky a probrány možnosti správné aplikace daných komponent. 

8.2 Koncept vybrané varianty 

Na obrázku níže (obr. 42) je zobrazeno schéma konstrukčního řešení robotizovaného pracoviště 

s odkazy k jednotlivým částem. Podrobněji je pracoviště zpracováno ve formě výkresu layoutu 

v příloze (příloha D). 

 

Obr. 42) Schéma konstrukčního řešení pracoviště (pohled shora) 

Funkce pracoviště je následující. Obsluha nejdříve zaveze paletu s plnými blistry do 

levé pozice a prázdnou paletu připraví do pozice pravé (obr. 43). Poté odejde z pracoviště mimo 

vyznačenou bezpečnostní zónu, ujistí se, že nikdo není uvnitř prostoru pracoviště, a stiskne 

tlačítko pro zapnutí cyklu. 
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Obr. 43) Pohled na pracoviště zepředu 

Robot následně zahájí svou práci a začne překládat hlavy čerpadel. Před vyndáním hlav 

z blistru pořídí kamera snímek pozic uložení hlav a zpracuje jej. Snímek se pořizuje vždy jeden 

na určení polohy 4 hlav. Kamera určí jak pozici hlavy v blistru, tak i její natočení. Robot 

vyndává hlavy z blistru po jednom, jelikož hlavy nejsou v blistru natočeny vždy úplně přesně. 

Je zde určitá vůle. Z toho důvodu je jedno z chapadel otočné o 90 stupňů. Následně jsou hlavy 

přesunuty do otočných jednotek, kam se zakládají obě najednou. Z otočných jednotek přesune 

robot hlavy opět naráz do rámu. Jakmile robot přeskládá dva celé blistry, tak vymění 

uchopovací systém a přesune prázdné blistry na vedlejší prázdnou paletu. 

Mezitím překladač Baumann překládá ze skejtu prázdné rámy do pozice k robotu a 

následně plné rámy přeloží opět zpět na druhý skejt. Jakmile se zaplní v jednom překladači 

všechny rámy, musí obsluha přijít a skejty vyměnit dříve, než se zaplní rámy v druhém 

překladači a celé pracoviště by se muselo zastavit. Pro přístup do překladačů jsou v oplocení 

dveře zajištěny bezpečnostním zámkem (obr. 44). 
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Obr. 44) Pohled na pracoviště zezadu 

Jednou za čas je zde zapotřebí zásahu obsluhy k vyměnění skejtů a palet. Palety je třeba 

přesunout vždy po 960 kusech, což je 2 hodiny a 40 minut a čas potřebný na výměnu je přibližně 

3 minuty 20 sekund. Skejty v překladači je optimální vyměnit vždy po 120 kusech, tedy 20 

minutách. Výměna skejtů zabere obsluze přibližně 50 vteřin. U překladačů je vždy časový 

prostor skejty vyměnit do doby, než se zaplní rámy v překladači druhém. 

8.3 Robot 

Hlavní částí pracoviště je samotný robot. Nejdůležitějšími parametry při výběru byla délka 

ramene, dostatečná nosnost robotu a cena. Jelikož byla snaha využití moderních technologií 

v oblasti zabezpečení pracoviště, bylo nutno vybrat robot, který spolupráci s těmito prvky 

zabezpečení je schopen spolupracovat. Z těchto důvodů byl vybrán robot firmy Staübli. 

Konkrétní typ robotu je TX-160L s prodlouženým ramenem, který má přijít na trh až 

roku 2021. Parametry tohoto robotu by měli být velice podobné současnému typu RX-160L, 

proto se vycházelo prozatím právě z jeho specifikací. Nová řada by měla přinést jednu důležitou 

funkci pro toto konstrukční řešení, kterou je podpora virtuální klece a tím tedy možnost 

spolupráce s laserovými skenery. 

Základní parametry robotu:  

▪ Maximální nosnost:  20 kg 

▪ Délka ramene:   2010 mm 

▪ Počet os:    6 

▪ Hmotnost:    250 kg 
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▪ Přesnost opakování polohy: ± 0,05 mm 

▪ Rychlosti jednotlivých os: 

• Osa 1 - 200°/s 

• Osa 2 - 200°/s 

• Osa 3 - 255°/s 

• Osa 4 - 315°/s 

• Osa 5 - 360°/s 

• Osa 6 - 870°/s 

 

Obr. 45) Robot Staübli RX-160L [8] 

8.4 Podstavec pod robot 

Aby robot dosáhl na spodní vrstvu blistrů a zároveň do rámu v překladači, je zapotřebí jej 

zvednout výše nad podlahu. K tomuto nám poslouží podstavec pod robot zkonstruován jako 

svařenec z ocelových desek (obr. 46). Pro seřízení vodorovné polohy jsou v rozích umístěný 

polohovací nohy se závitem. 

 

Obr. 46) Podstavec pod robot 
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8.5 Kamera pro zjištění poloh a natočení hlav 

Kamera použitá pro snímání polohy je In-Sight 8000 od firmy Cognex, která se pro tyto 

aplikace běžně využívá. Uchycena je z boku na rameni robotu v blízkosti příruby (obr. 47). 

Spolu s kamerou jsou zde uchyceny také 4 bodová světla firmy Smartview. Kamera je umístěna 

na pravé straně ramene při pohledu od osy základny robotu, aby nedocházelo ke kolizi s blistry. 

Kamera je na robotu pro určení středové pozice a natočení hlavy v blistru. Natočení hlavy se 

určuje za pomoci zjištění středu hlavy a středu identifikačního kódu vyraženého na vrchním 

povrchu hlavy. Natočení hlavy nám určuje spojnice těchto dvou středů.   

 

Obr. 47) Kamera s bodovými světly 

8.6 Uchopovací systémy 

8.6.1 Uchopování blistrů 

Pro hlavy čerpadel se zde používají dva typy blistrů. Konstrukce uchopovače je navržena na 

principu vakua, kdy se blistr přichytí pomocí savek na několika místech. Blistry si nejsou 

velmi podobné a jen velmi těžce by se hledaly společné plochy, za které by bylo možno 

uchopit blistry na stejných roztečích savek. Z toho důvodu byly navrženy dva samostatné 

vakuové uchopovače (obr. 48). Na vakuové uchopovače jsou použity drobné dílce, jako jsou 

přísavky a spojky, od firmy Schmalz. Pneumatické prvky jsou zvoleny tak, aby s rezervou 

unesli prázdný blistr. Prázdné blistry mají hmotnost 1,55 a 0,73 kg. 

 

Obr. 48) Konstrukce vakuových uchopovačů 
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8.6.2 Uchopování hlav čerpadel 

Nejdříve bylo zapotřebí projít modely a výkresy všech používaných hlav na tomto pracovišti a 

určit plochy, za které by byla možnost hlavy chytat robotem a otočnou jednotkou. Uchopovací 

plochy byly určeny následovně. Při odebírání hlavy z blistru, bude robot hlavu uchopovat za 

vrchní vnější průměr (obr. 49 – poz.1).  Dále se hlavy při zakládání do otočné jednotky budou 

uchytávat za vnější průměr spodní v blízkosti střední části těla hlavy (obr. 49 – poz.2). Při 

odebírání z otočné jednotky uchytí robot hlavu za spodní vnější průměr (obr. 49 – poz.3).  

Pouze hlava s označovacím číslem f00n210860 se při odebírání uchytává za vrchní 

průměr vnitřní. To je z důvodu, že vnější průměr tohoto typu je mnohem větší než u ostatních, 

a bylo by zapotřebí použití většího chapadla, které by naráželo při odebírání z krajní pozice do 

vedlejšího blistru.  

Rozsah velikostí uchopovacích průměrů: 

▪ Vnější 15 až 30 mm 

▪ Vnitřní 39 mm 

 

Obr. 49) Uchopovací plochy na hlavě čerpadla 

Dle zjištěných uchopovacích průměrů se zvolil zdvih chapadla. Zdvih byl zvolen 10 mm 

na jednu čelist, tak aby byla určitá rezerva. S přihlédnutím k uchopovací síle, kdy má chapadlo 

unést přibližně 450 g, bylo zvoleno tříprsté chapadlo od firmy Schunk s označením PZN-plus 

100, které si osu hlavy vycentruje. 

Dále je zapotřebí, aby jedno z chapadel bylo otočné, z důvodu najíždění do blistru po 

jednom kuse. Pro tento účel byla zvolena otočná jednotka SRH-plus 20-S-CB firmy Schunk, 

která chapadlo vyklopí o 90 stupňů. 

Poslední důležitou vlastností tohoto uchopovacího systému musí být najíždění do 

otočných jednotek a rámů s dvěma kusy najednou. Při nahlédnutí do výkresové dokumentace 

rámů bylo zjištěno, že ani jeden z rámů nemá stejnou rozteč mezi jednotlivými kusy jako ten 

další. Tudíž je potřeba mít možnost nastavit chapadla na 3 rozteče. Zároveň jsou hlavy v rámu 

umístěny velmi blízko sebe, proto se budou zakládat hlavy vždy ob jednu pozici. Což znamená 

že se v jedné řadě bude zakládat zároveň první a třetí hlava.  

Rozteče hlav rámu: 

▪ Rám pro CP4 GEN1 ET 549 P:  130 mm 

▪ Rám pro CPN6:    156 mm 

▪ Rám pro CP4 GEN2:   160 mm 

Pro změnu roztečí byla zvolena lineární jednotka LM 100 - H050 firmy Schunk se 

zdvihem 50 mm a dostatečnou maximální zatěžovací silou 233 N na konci vysunutého válce. 
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Lineární jednotka umožňuje pouze 2 pozice, proto je využito ještě takzvaného vyjíždějícího 

mezi polohového palce LMZAW 100 pro získání polohy třetí.  

Prsty umístěné na chapadlech jsou konstruovány jak pro uchycení vnějšího průměru, 

tak také průměru vnitřního. 

Konstrukce celého uchopovacího systému (obr. 50) je navržena tak, aby nedocházelo 

ke kolizi jednotlivých komponent ani samotného uchopovacího systému s ostatními částmi 

pracoviště, jakož jsou například blistry. 

 

Obr. 50) Uchopovací systém na hlavy čerpadla 

8.6.3 Držák na výměnná chapadla 

Jelikož jsou tři druhy uchopovacích systémů (dva vakuové a jeden pro překládání hlav) je 

potřeba je mít někde připraveny k výměně. Pro skladování chapadel je zkonstruován stojan 

(obr. 51), který je umístěn v blízkosti robotu. Vymezení přesné pozice umístění uchopovacího 

systému ve stojanu je vyřešeno za pomocí 3 horizontálně umístěných kolíku pootočených vůči 

sobě o 120 stupňů na každém z uchopovačů, které zapadají do válcových drážek ve stojanu. 

Konstrukce stojanu je převážně z profilů a spojovacích prvků firmy Rexroth. 
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Obr. 51) Stojan na uchopovací systémy 

8.6.4 Výměnný systém 

Na výměnu je použit automatický výměnný systém od firmy Schunk, ovládaný pneumaticky. 

Označení typu je SWK-040Q-000-000-SG s maximální manipulační hmotností 50 kg. 

8.7 Otočná jednotka 

Pro otočení hlav je využito výrobků firmy Schunk. Otočná jednotka (obr. 52) se skládá 

z profilové konstrukce, rotační jednotky SRM 25-H-180-3, umožňující otočení o 180 stupňů, a 

paralelního dvouprstého chapadla PGN-plus 100. Otočné jednotky jsou umístěny na stole před 

překladači tak, aby chapadla byla od sebe na rozteči jednoho z rámů. 

 

Obr. 52) Otočné jednotky 
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8.8 Umístění palet 

Pro vymezení polohy palet je zkonstruována jednoduchá rámová konstrukce (obr. 53) 

připevněna k podlaze. 

 

Obr. 53) Pozice pro paletu 

8.9 Zabezpečení 

Pro zabezpečení pracoviště je využito tří hlavních bezpečnostních prvků, těmi jsou 

bezpečnostní zámky, oplocení a laserový skener.  

8.9.1 Oplocení 

Téměř kolem celého pracoviště je bezpečnostní oplocení (obr. 54) konstruováno z jednotlivých 

výrobků od firmy Rexroth. Oplocení je umístěno tak, aby zamezilo jakémukoliv kontaktu 

robotu s člověkem. Mezi to je počítáno i s případným prostrčením prstu člověka skrze mříž 

v oplocení. Plot je vysoký 2,2 metru a veškeré hrany či plochy, kde je možnost poranění člověka 

jsou opatřeny krytem. 

 Oplocení je také využito ve snížené verzi v přední části pracoviště před stojanem na 

uchopovací systémy. To je zde, aby obsluha nenarazila do tohoto stojanu při výměně palet. 

 

Obr. 54) Bezpečnostní oplocení 
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8.9.2 Bezpečnostní zámky 

U pracoviště je zapotřebí mít přístup k překladačům rámů. Z toho důvodu jsou v plotě umístěny 

dveře, které jsou zabezpečeny bezpečnostním zámkem Euchner (obr. 55). Typ zámku je 

MGBS-P-L1HE-AR-U-R-SH-160520. 

 

Obr. 55) Dveře s bezpečnostním zámkem Euchner 

8.9.3 Laserový skener 

Pro zabezpečení přední části, kam vstupuje obsluha kvůli výměně palet, je použit laserový 

skener firmy SICK. Označení modelu je nanoScan3, který je schopen snímat 275 stupňů kolem 

sebe do vzdálenosti 3 m. Je zde možnost vytvoření až 8 bezpečnostních polí.  

Pro návrh tohoto pracoviště bude využito polí dvou (obr. 56). Jedno vyznačeno žlutou 

páskou pro zpomalení pohybu robotu a druhé páskou červenou pro zastavení pracoviště. Žlutá 

zóna je zde z důvodu, aby se pracoviště hned nevypínalo, když by nějaký kolemjdoucí do 

prostoru omylem vlezl. Slepým místem pro tento skener je ukončení bezpečnostního plotu, kdy 

by člověk mohl zpoza plotu natáhnout ruku do prostoru robotu, z toho důvodu je plot 

prodloužen o dostatečnou vzdálenost. Laserový skener je připevněn na ochranný plot před 

stojanem na uchopovací systémy. 
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Obr. 56) Zabezpečení laserovým skenerem 

8.10 Rozvaděč 

Po konzultaci s konstruktéry se dohodlo, že pro toto pracoviště by měl stačit rozvaděč o 

rozměrech 1200x800x300 mm. Do rozvaděče by se také schovalo veškeré řízení. Odhad ceny 

zahrnuje také vybavení, jako jsou jističe, bezpečnostní relé a podobně. 
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9 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Navržené pracoviště má takt 10,14 vteřiny. Odhad taktu robotu byl mírně naddimenzován, tudíž 

by pracoviště mohlo mít reálně takt o něco rychlejší. Takt pracoviště především závisí na 

pravidelné spolupráci obsluhy. Tento takt je vypočítán při optimálním čase výměny skejtů 

v překladačích a palet s blistry. 

 Při optimálním načasování by obsluha měla vyměnit palety jednou za 2 hodiny a 40 

minut (960 kusů) a skejty v překladači firmy Baumann jednou za 20 minut (120 kusů) s tím, že 

na výměnu skejtů je čas, dokud se nezaplní rámy v druhém překladači. Nemělo by docházet 

k tomu, že robot nebude moci překládat alespoň do jednoho z překladačů. 

 Pracoviště i s bezpečnostní zónou, vymezenou páskou, zabírá prostor o velikosti 5,5x4,1 

m. Takže do prostoru na hale 350 před obráběcími linkami by se vešlo i s prostorem na uličku 

pro procházení, případně projetí se skejty. 

 Finanční náklady na pořízení jsou 235000 euro. Při směnovém režimu 20s a úspoře 

jednoho pracovníka by bylo k dispozici na investici 240000 euro s návratností do dvou let. 

Návratnost investice 2 roky je také ve firmě Bosch takovou hranicí realizovatelnosti pro menší 

projekty. Na tomto pracovišti však není pracovník po celou dobu směny a každý den se také 

tento čas práce mění. Ani samotné výrobní oddělení nedokáže říct, zda by se nějaký 

zaměstnanec v tomto výrobník úseku ušetřil. Z toho důvodu není počítána doba návratnosti. 

Tento odhad zůstává na oddělení pro tuto činnost způsobilým, jelikož činnosti zaměstnanců 

v tomto úseku by se museli nějakým způsobem přeházet. 

 Hlavní příčinnou, proč byla tato bakalářská práce vypracována, byla ergonomie práce, 

která se blížila maximální přípustné hranici. A toto bylo splněno. Koncept této práce lze 

případně aplikovat i na další pracoviště ve výrobním závodě Bosch v Jihlavě.  
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10 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl návrh pracoviště na překládaní hlav čerpadel z blistrů do rámů. 

Hlavním podnětem pro zhotovení této práce bylo zlepšení ergonomie práce zaměstnanců a 

případné využití ušetřeného pracovníka na jinou činnost. Pracoviště bylo navrhováno na takt 

8000 kusů za směnu (8 hodin). Práce byla vyhotovena ve spolupráci s firmou Bosch Diesel 

s.r.o. v Jihlavě. 

Na úvod je seznámení s firmou Bosch jak celosvětově, tak také s výrobním závodem 

v Jihlavě a produkty, které se zde vyrábějí. Cílem je následně čtenáři přiblížit systém Common 

Rail, vysokotlaké čerpadlo a samotnou hlavu čerpadla, se kterou je na tomto pracovišti 

manipulováno. 

V další kapitole došlo k průzkumu dnešního trhu v oblasti automatizace a robotiky, což 

pro aplikaci na tuto práci jsou především paletizační a depaletizační systémy a jejich 

bezpečnost. Průzkum trhu posloužil především jako inspirace pro pozdější návrhy pracoviště a 

případné využití moderních technologií. 

Následně byla sepsána analýza současného stavu pracoviště, kdy bylo zapotřebí zjistit 

typový rozsah všech používaných hlav, rámů a blistrů. Popsán současný způsob překládání hlav 

a zároveň stanoven potřebný takt budoucího automatizovaného pracoviště. 

V následující kapitole je popsána možnost využití vyřazených strojů pro realizaci 

budoucího pracoviště. Také byly vypracovány návrhy možných řešení v dostatečném množství 

a jejich podrobný popis. 

Pro výběr nejvhodnější varianty bylo využito multikriteriální metody, kde hlavními 

body byla velikost pracoviště, takt pracoviště a finanční náklady na pořízení. Byl stanoven 

dostupný prostor pro pracoviště před obráběcími linkami na hale 350, kde se hlavy momentálně 

přerovnávají. Takt pracoviště byl počítán na základě dostupných časů operací obsluhy a 

odhadnutého času práce robotu. Tuto část bylo zapotřebí několikrát optimalizovat, aby bylo 

možné splnit požadovaný takt pracoviště. K optimalizaci došlo například tím, že z překládání 

hlav po jednom se přešlo ke zdvojenému chapadlu a následně se využilo i výklopného 

posuvného chapadla. Dále byly spočítány ceny nakupovaných dílů a odhadnuta cena práce pro 

každou z navržených variant. Všechna kritéria se následně u všech variant obodovala a 

vyhodnotila se bazickou bodovací metodou. Nejlépe z této metody vyšla varianta označena jako 

3.5, kde jsou využity právě již zmiňované vyřazené stroje. Takt pracoviště vyšel na 10,14 

vteřiny, s tím že hodnoty přejezdů robotu jsou mírně nadsazeny a ve výsledku by takt mohl být 

i lepší. Cena i s veškerou prací a rezervou je 235000 euro. 

Pak již mohlo dojít k samotnému návrhu koncepce vybrané varianty. Hlavní částí 

vybrané varianty měl být robot. Robot se zvolil od firmy Staübli, konkrétně model TX-160L, 

který splňoval veškeré požadavky, a především disponuje podporou virtuální klece. Pro 

překládání rámů ze skejtu na skejt je v koncepci využito dvou překladačů firmy Baumann 

z vyřazených strojů. Na překladačích by bylo zapotřebí udělat znovu téměř celou elektriku a 

dostat je do provozu. To by bylo případně úkolem konstrukčního oddělení. Robot bude 

disponovat kamerou pro určení přesné polohy a natočení hlav v blistru. Dále byly 

zkonstruovány uchopovací systémy pro hlavy a blistry. Uchopování hlav bylo navrženo 

především využitím výrobků firmy Schunk. Jednotlivé uchopovače si robot bude měnit 

automatickým výměníkem. Pro uskladnění uchopovacích systémů byl navržen stojan umístěný 
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poblíž robotu s vycentrováním přesné pozice. Nakonec se k zabezpečení pracoviště využilo 

oplocení s bezpečnostními zámky na dveřích, které umožňují přístup do překladačů kvůli 

výměně skejtů. V prostoru, kde bude obsluha manipulovat s paletami je použit laserový skener 

k hlídání otevřené oblasti proti vstupu pracovníka během spuštěného pracoviště. 

Na závěr byl koncept pracoviště zhodnocen z hlediska technického a ekonomického. 

Koncepce pracoviště splňuje veškeré požadavky kladené společností Bosch Diesel s.r.o. 

v Jihlavě. Pro realizaci tohoto projektu je stěžejní pouze doba návratnosti investice, která téměř 

určitě nebude méně jak dva roky, a současná situace, která nepodporuje realizaci investic do 

nových projektů.  

Jelikož se jedná pouze o návrh změny pracoviště, kterou doposud nebylo v plánu 

poptávat ani realizovat, není možné projekt více rozpracovat.  Je zde však velký potenciál 

usnadnit nepříjemnou práci zaměstnancům, případně i uspořit pracovníka pro jinou činnost. 

Koncepce pracoviště může být i inspirací pro automatizaci jiných mnoha pracovišť 

v jihlavském závodě, která jsou založena na podobné pracovní činnosti.  
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12 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

12.1 Seznam zkratek a symbolů 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung (česky - s.r.o.) 
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CP4  Vysokotlaké čerpadlo čtvrté generace 

CPN5  Vysokotlaké čerpadlo páté generace 

CPN6  Vysokotlaké čerpadlo šesté generace 

DRV  Tlakový regulační ventil 

PLV  Hraniční tlakový ventil 

CRI  Vstřikovač 

EDC  Elektronická regulace paliva  

FRL  Zpětný odvod paliva    

EMC  Elektromagnetická kompatibilita 

PLC  Programovatelný logický automat 

20s  Směnový model 

TE  Technicko-ekonomická 

PEH  Poměrná efektivní hodnota 

τ   Technická hodnota  

ξ   Ekonomická hodnota  

Tn   Faktory, parametry, vlastnosti  

n   Počet hodnocených faktorů, parametrů, vlastností  

tj   Hodnota i-tého faktoru, parametru, vlastnosti  

gn   Koeficient významnosti hodnocených faktorů, parametrů, vlastností  

pT   Procentuální vyjádření tj 
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