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ABSTRAKT 

Cílem této bakalá ská práce je podrobná rešerše a konstrukční návrh polohovacího za ízení 
k robotu se dvěma ízenými osami s charakterem kolébky. První část práce se zabývá 
poznáním současného stavu v odvětví polohovacích za ízení a průmyslových robotů 
z obecného hlediska. Dále se práce věnuje možným ešením polohovacího za ízení a zvolené 
konstrukční variantě, jenž je podložená o výpočtovou zprávu. V závěru práce je zhodnocena 

ešená problematika a uvedena praktická doporučení. K práci je p iložen 3D model 

konstruované varianty a výkresová dokumentace vybraných uzlů. 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is a detailed research and structural design of positioning 

device of a robot with two controlled cradle-like axes. The first part of the thesis deals with 

general knowledge of current situation in the field of positioning devices and industrial 

robots. Furthermore, the thesis describes a possible solution of positioning device, selected 

constructional option based on a calculation report. Finally, thesis conclusion presents 

evaluated researched issues and practical recommendations. The thesis is accompanied by a 

3D model of the designed option and a drawing documentation of selected sections. 
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1 ÚVOD 

Současný trend průmyslu zvyšuje požadavky nejen na kvalitu a rychlost práce, ale klade 

důraz i na snižování fyzické náročnosti a míru nebezpečí daného úkonu. V tomto ohledu jsou 

nesmírným pomocníkem robotická pracoviště, která již pat í mezi nepostradatelnou součást 
všech průmyslových odvětví. 

Polohovací za ízení jsou nezbytnými pomocníky pro velké množství průmyslových 

robotů, ať už slouží jako jednoúčelová nebo víceúčelová. Jejich hlavními úkoly, jak již 
z názvu vyplývá, je polohovat výrobky k dosažení pat ičných míst dle aktuálních pot eb. Díky 
těmto za ízením se nejen zvyšuje efektivita, kvalita a rychlost výrobních procesů, ale v mnoha 

p ípadech se redukuje či dokonce odpadá nezbytnost nasazení více robotů pro zhotovení 
všech požadovaných úkonů. 

Náplní bakalá ské práce je navrhnout a konstrukčně zpracovat polohovací za ízení 
k průmyslovému robotu. 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První část práce je rešeršní v oblasti 

automatizace výrobních procesů, průmyslových robotů a polohovacích za ízení. Následuje 
kapitola věnující se možným konstrukčním ešením polohovacího za ízení se dvěma ízenými 
osami a charakterem kolébky. Z variant v p edcházející části je vybrána určitá koncepce a 
upravena o detaily k jednoduššímu a efektivnějšímu využití. Ve výpočtové zprávě jsou 

ově eny základní prvky jako pohony, emenový p evod a ložiskové uložení. Závěr práce se 
věnuje zhodnocení ešené problematiky s doporučením pro praxi.  
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2 MOTIVACE 

Mojí motivací pro tuto bakalá skou práci je prohloubit znalosti v dané problematice 
a možnost zužitkování nabytých informací v dalším kariérním životě. 

Když jsem p ed t emi lety dostal od zaměstnavatele možnost zast ešovat 
programování robotického sva ovacího pracoviště, neváhal jsem p íliš dlouho a nabídku 
p ijal. Prvotním impulsem k akceptování nabídky byla vidina rostoucí poptávky po 
kvalifikovaných zaměstnancích v oblasti automatizace výroby, z důvodu vzkvétání tohoto 
odvětví. Postupem času mne tato práce uchvátila natolik, že se stala i mým koníčkem. 

Automatizace výroby, jako celek, je velmi obsáhlé téma, které vyžaduje neustálé 

zdokonalování se a učení novým věcem. I proto se mi tento směr velice líbí, nenechá člověka 
vydechnout a je pot eba stále držet krok. 
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3 POZNÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Úvod kapitoly je věnován automatizaci výrobního procesu z hlediska požadavků, vhodnosti 

a ekonomické stránky. Následuje důkladné seznámení se s manipulačními za ízeními, 
zejména s průmyslovými roboty a polohovacími za ízeními, kterým je tato práce věnována. 

3.1 Automatizace výrobních proces  

K tomuto kroku se v současné době uchyluje stále více firem různých průmyslových odvětví, 
které by již bez této pomoci nemohly fungovat. Robotizované linky jsou jistotou kvalitní 
a rychle odvedené práce. 

3.1.1 Argumenty robotizace 

Automatizované výrobní procesy lze vystihnout jedním slovem – efektivita. Nutnost vytvá et 
práci rychleji, levněji, bezpečněji a kvalitněji, jsou hlavními argumenty pro uchýlení se 
k robotizované výrobě. Neméně důležitým aspektem k zavádění robotizovaných linek je 

vyvarování člověka často se opakující práci. Rutina vede člověka ke ztrátě koncentrace a tím 
vzniká vyšší pravděpodobnost úrazu či neúmyslného zanedbání prováděného úkonu. 

 

Obr. 1) Robotizovaná balicí linka [1] 

Dalším důvodem hovo ící pro robotizaci je bezpečnost různých úkonů. Za určitých 
p edpokladů může být výkon práce člověka negativně ovlivněn nebo dokonce nebezpečný. 

Z těchto důvodů bývají úkony nahrazovány stroji, na které ztížené okolní podmínky nemají 
vliv, pop ípadě pouze na četnost jejich údržby. 

   
a)                                                                                 b) 

Obr. 2) a) Obsluha tavící pece [2], b) Manipulace s jaderným odpadem [3] 
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3.1.2 Pole p sobnosti robotických pracovišť 

Většina lidí si pod pojmem robotizovaná výrobní linka p edstaví automobilový průmysl, 
chrlící stovky vozidel denně. Tahle p edstava je ale strohá. Časy, kdy byly tyto linky určeny 
jen k produkci velkých sérií, jsou už minulostí. Stále častěji si nacházejí své uplatnění ve 

st ední či menší produkci i mimo zmiňovaný automobilový průmysl. V těchto p ípadech se 
většinou nejedná o tak rozlehlé a sofistikované projekty, jako v p ípadě velkosériových 
zakázek, nicméně i zde již mají své neohrozitelné místo. 

   
a)                                                                                 b) 

Obr. 3) a) Výroba vozidel Tesla Model S [4], b) Malosériové robotické sva ovací 
pracoviště [5] 

O rostoucím uplatnění vypovídá i meziroční nárůst nově instalovaných robotických 
pracovišť. V roce 2018 bylo napočítáno bezmála 2,5 milionu instalovaných robotů, což činí 
15% nárůst oproti roku p edchozímu. Mezi hlavní trhy pat í Čína, Japonsko, USA, Jižní 
Korea a Německo, které ve stejném roce tvo ily 74 % celosvětového odběru nových robotů. 
Nejhustěji robotizovaným kontinentem je Evropa, kde p ipadá 114 robotů na 10000 
zaměstnanců, i p estože nejvíce rozvíjejícím trhem je Asie [6]. 

 

Obr. 4) Meziroční vývoj aplikace nových robotických pracovišť podle kontinentů [6] 
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Robotizace má poměrně dlouho tradici v automobilovém průmyslu, který je největším 
odběratelem robotizovaných pracovišť. Nicméně v posledních letech tento směr natolik 

expandoval v elektronickém průmyslu, že se počítalo s jeho nahrazením na pomyslné první 
p íčce v počtu celosvětově instalovaných robotů. V roce 2017 dosáhl elektronický průmysl 
hodnoty 31 % a zaostával o pouhé o 1 % za automobilovým průmyslem. Avšak v roce 2018 

se rozdíly zase prohloubily, když elektrotechnický průmysl postihl pokles [6]. 

 

Obr. 5) Meziroční vývoj aplikace nových robotických pracovišť podle odvětví průmyslu 

[6] 

3.1.3 Investice do robotického pracovišt  

Produktivita, a ve valném množství i kvalita odvedených výkonů, robotizovaných pracovišť 
v porovnání s lidskou prací je jednoznačná. Zmetkovitost výroby se na základě daných úkonů 
eliminuje na minimální až nulovou hodnotu. Dalším faktorem je nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků na trhu práce, což může mít za následek vyšší výdaje k jejich získání a udržení 
v podniku. I z tohoto důvodu je pro mnoho firem výhodnější aplikovat robotizované linky i na 

malosériové zakázky, díky čemuž odpadá nezbytnost školení pracovníků na danou pozici a 

nákladů s nimi spojenými [7]. 

 

Obr. 6) Očekávaná návratnost investic [7] 
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3.2 Manipulační za ízení 
Mezi hlavní p edstavitele automatizace pat í manipulační za ízení. Jejich cílem je ulehčení či 
nahrazení lidské práce p i materiálové manipulaci. Také zajišťují automatizaci 
technologických procesů, bez které by již nebylo možné v moderním průmyslu existovat [8]. 

Definice manipulačních za ízení podle normy ČSN ISO 8373 zní „Stroj, ve kterém 
mechanismus obvykle sestává ze sady členů (segmentů) navzájem spojených otočnou nebo 
posuvnou vazbou za účelem uchopení a/nebo p emísťování p edmětů (obrobků nebo nástrojů) 
obvykle v několika stupních volnosti“ [9]. 

3.2.1 Rozd lení manipulačních za ízení 
Manipulační za ízení neboli manipulátor, je pojem zahrnující širokou škálu strojů pro 

rozsáhlé spektrum úkolů. 

 

Obr. 7) Rozdělení manipulačních za ízení [8] 

Dnešní stroje byly vytvo eny na základě mechanické ruky a dalších jednoduchých 
manipulačních za ízení, které zmenšovaly námahu, délku výrobních časů a zvyšovaly 

bezpečnost práce. Oproti svým p edchůdcům jsou ale mnohem sofistikovanější a díky 
počítačům programovatelně ízené. Nicméně jejich princip, p ipomínající pohyby lidské ruky, 

zůstal zachován [8]. 

 

Obr. 8) Schéma pohyblivosti lidské ruky [8] 
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3.2.2 P edpoklady manipulačních za ízení 
Z již uvedeného je možno vyhodnotit, že manipulační za ízení musí disponovat většinou 
z těchto vlastností [8]: 

Manipulační schopnost 
Pomocí za ízení lze uchopit, p emístit nebo provádět požadované úkony na daných 

p edmětech. Dále je možné provádět montážní činnost či vykonávat práci s nástroji k tomu 

určenými, to znamená pracovat jako výrobní stroj. 
Univerzálnost 

V p ípadě pot eby je za ízení schopné vykonávat i jiné aktivity, ať už na základě 
změny programu, koncového efektoru či pracoviště. Z toho vyplývá, že stroj není konstruován 
jako jednoúčelový.  
Vazba s prostředím 

Díky čidlům umožňuje vnímat okolní prostor podobně jako člověk. Mezi tyto funkce 

mohou pat it vazby vizuální, akustické, dotekové nebo senzorické. Poslední zmíněná vazba 
umožňuje vyhodnocovat informace, které nedokáže člověk p ijímat. 

Autonomnost chování 
Schopnost samočinně vykonávat komplikovanou posloupnost činností na základě 

určitého programu, který není pevný. Program může být volený člověkem nebo automaticky 
samotným za ízením. 
Prostorová soustředěnost jednotlivých složek 

Sjednocenost složek do jednoho celku. Tento požadavek se netýká ídícího systému, 
který může být ízený bezdrátově, p edevším jde-li o počítač. Vlastnost je výhodná z hlediska 

transportu, nap íklad u mobilních robotů. 
Podobnost vykonávaných úkonů s člověkem 

Ze zmíněných vlastností lze odvodit, že manipulační za ízení jsou mechanismy ízeny 
počítačem a konstruovány tak, aby se podobaly člověku. Ať už svým výkonem práce, ale 
i jejich obratným provedením. 

 

Obr. 9) Kolaborativní robot [10] 
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3.2.3 Pr myslové roboty 

Jak je vidno z obr. 7, průmyslové roboty pat í mezi univerzální programovatelné 
manipulátory s proměnlivými/pružnými programy. Pod tímto pojmem si lze p edstavit stroje, 

které nejsou určeny pouze pro jeden úkon. V závislosti na konfiguraci a požadavcích je 
možnost nasadit je pro vícero typů využití. Aby splnily tyto požadavky, musí disponovat 
schopností p epínat mezi programy [11]. 

 

Obr. 10) Průmyslový robot [12] 

Podle normy ČSN ISO 8373 je průmyslový robot popisován jako „Automaticky ízený 
reprogramovatelný víceúčelový manipulátor programovatelný ve t ech nebo více osách, který 
může být buď pevně umístěný nebo mobilní pro použití v průmyslových aplikacích 
s použitím automatů“ [9]. 

Po konstrukční stránce rozlišujeme průmyslové roboty nejčastěji podle kinematické 
struktury. Ta p ímo definuje konstrukci a pracovní prostor stroje, což jsou hlavní parametry 

p i jeho výběru. Mezi nejpoužívanější kinematické dvojice pat í translační a rotační vazba [8]. 

 

Obr. 11) Kinematická struktura průmyslových robotů [13] 
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3.2.4 Polohovací za ízení 
Polohovací za ízení, též nazývána jako polohovadla, jsou jedním z často 

aplikovaných periferních za ízení k průmyslovým robotům. Jejich účel spočívá v polohování 
daného produktu během opracování a tím i docílení vyšší efektivity práce. Ve spoustě p ípadů 
jsou nenahraditelnými pomocníky, bez kterých by nebylo možné daný úkon uskutečnit 
v požadovaném rozsahu. 

 

Obr. 12) Polohovací za ízení [14] 

Polohovadla existují v mnoha variantách a konfiguracích na základě pot eb zákazníka. 

Nejčastěji jsou rozlišována podle počtu ízených os, které konají zpravidla rotační pohyb. 

Mezi další důležité parametry, pro výběr správného polohovadla, pat í počet pracovních 
prostorů, dovolené zatížení, velikost upínaného výrobku, opakovatelnost, rozsah a rychlost 
pohybu [15]: 

Jednoosá polohovadla 

U těchto polohovadel probíhá rotace pouze v jedné ose, a to buď ve vertikální 
nebo horizontální rovině. V prvně zmíněné možnosti se jedná o otočné stoly, mnohdy též 
označovány jako základnové pohony. Tyto polohovadla mohou být rozděleny na více 

pracovních prostorů. Tím lze dosáhnout vyšší efektivity průmyslového robotu, kde každé 
pracoviště může být obsluhováno nezávisle na sobě. Mezi zástupce varianty s horizontální 
rotací pat í v eteníky, které je možné kombinovat s koníky pro p ípad upnutí rozměrnějších 
p ípravků či výrobků. Jednoosá polohovadla obecně pat í mezi nejjednodušší a nejlevnější 
polohovací za ízení k robotu. 

   
a)                                                                          b) 

Obr. 13) a) Otočný stůl [16], b) V eteník s koníkem [17] 
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Dvouosá polohovadla 

Kombinují natáčení ve vertikální a horizontální rovině pro dosažení co nejoptimálnější 
procesní polohy. Dvouosá polohovadla se vyrábí zejména s charakterem kolébky, jež jsou 
důkladně ešeny v dalších kapitolách práce, nebo jako naklápěcí otočné stoly. Ty konstrukčně 
vycházejí z jednoosých otočných stolů s tím rozdílem, že jejich tělo je kyvně uloženo 
k základně. 

    
a)                                                                      b) 

Obr. 14) a) Dvouosé polohovadlo s charakterem kolébky [18], b) Naklápěcí otočný stůl [19] 

Tří a víceosá polohovadla 

Tato označení by se dala nazvat marketingovým tahem a záleží na pojetí jednotlivých 
výrobců. Ve většině p ípadů se totiž jedná o kombinací dvou a více polohovadel, doplněny 
o centrální osu rotace celého za ízení. Standartní provedení se skládá ze dvou jednoosých 
nebo dvouosých polohovadel, nicméně tato za ízení je možné nakombinovat a vytvo it 
hybridní konfiguraci dle pot eb zákazníka. Výsledný počet ízených os zjistíme součtem 
jednotlivých os polohovadel s centrální osu. Pokud tedy hovo íme o t íosém polohovadle, 
znamená to, že je složeno ze dvou jednoosých polohovadel a zmiňované centrální ose. 

 

Obr. 15) T íosé polohovadlo [20] 

Uvedená modulární ešení se využívají pro vytvo ení vícero pracovních prostorů 
podobně jako u jednoosých otočných stolů. 
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3.2.5 Spolupráce pr myslových robot  a polohovacích za ízení 
Průmyslové roboty jsou omezeny určitým rozsahem, který může být limitující v provedení 
některých úkonů. Z tohoto důvodu tvo í polohovací za ízení a průmyslový robot často 
neodmyslitelnou dvojici pracující společně. Není pravidlem, že jeden robot obsluhuje jedno 
polohovadlo. Častěji se setkáme s ešením vícero robotů obsluhujících menší počet 
polohovadel z důvodu vyšší efektivity práce. 

 

Obr. 16) Spolupráce dvou sva ovacích robotů s jedním polohovadlem [21] 

Polohovadla nepomáhají jen p i dostupnosti daných míst, ale mohou optimalizovat 

i aplikační polohy, což má mimo jiné vliv na kvalitu výrobního procesu. Nap íklad p i 
obloukovém sva ování lze pomocí synchronizovaného pohybu koncového efektoru 

a polohovacího za ízení dosáhnout kontinuálního svaru, který by jinak nebylo možné 
realizovat. Díky tomu je možné minimalizovat počet napojení jednotlivých svarů, jež mohou 
činit problém zejména p i sva ování tlakových nádob. 

 

Obr. 17) Synchronizovaný pohyb robotu s polohovadlem [22] 
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3.2.6 P íklady uplatn ní pr myslových robot  a polohovacích za ízení 
Jak bylo ečeno, jedná se o univerzální stroje. To značí, že pole působnosti je rozsáhle a závisí 
pouze na modifikace v závislosti na požadované úloze. Mezi často realizované aplikace pat í 
zejména obloukové a bodové sva ování. Dále najdou uplatnění v oblastech jako je obrábění, 
ezání, montáž a mnoho dalších. 

 

Obr. 18) Obloukové sva ování [23] 

 

 

Obr. 19) ezání plazmou [24]  
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4 NÁVRH VARIANT EŠENÍ 

Návrh variant ešení má za cíl p edstavit možnosti konstrukce dvouosých polohovacích 

za ízení s charakterem kolébky. V kapitole jsou uvedeny t i nejčastější typy ešení a následně 

je provedeno jejich porovnání. 

4.1 C typ 

První možnost konstrukce je nejméně častým ešením z uvedených variant, nicméně své 
uplatnění najde p edevším pro dlouhé výrobky. Právě kvůli své náročnosti na pracovní 
prostor a tím i menší poptávce, je tento typ nabízen omezeným množstvím firem. Výrobou se 
zabývá nap íklad dodavatel EVS TECH CO., LTD. 

 

Obr. 20) Polohovadlo typu C od výrobce EVS TECH CO., LTD [25] 

4.2 L typ 

Tato varianta pat í k nejobvyklejším ešením. Díky své oblíbenosti je tento typ polohovadla 

v nabídce většiny významných výrobců, jako nap íklad ABB, KUKA AG, Yaskawa Electric 

Corporation a další. 

 

Obr. 21) Polohovadlo typu L od výrobce ABB [26] 



 

30 

 

4.3 U typ 

U typ pat í mezi méně využívanou konstrukci dvouosých polohovacích za ízení. Rovněž jako 
prvně zmíněná možnost, se tato varianta uplatňuje spíše pro rozměrnější výrobky. Četnost 
polohovacího za ízení v praxi se odráží i na omezeném počtu dodavatelů, mezi které se adí 
nap íklad Beijing Kaberry International Trade Co.,Ltd nebo EVS TECH CO., LTD. 

 

Obr. 22) Polohovadlo typu U od výrobce Beijing Kaberry International Trade Co.,Ltd [27] 

4.4 Porovnání jednotlivých možností 
Ke zhodnocení zmíněných variant ešení byla použita bodovací metoda kritérií, kde každé 
kritérium má stanovenou váhu podle p edpokládaných požadavků odběratele. Hodnocení 
probíhalo v rozmezí 1-5, kde číslo 1 reprezentovalo nejlepší možnou známku. Nejvhodnější 
konstrukční ešení bylo vybráno na základě nejnižšího počtu bodů. 
Posouzení bylo založeno na pěti kritériích: 
Ekonomické náklady 

Zahrnují odhadovanou výši nutných finančních prost edků k uvedení polohovadla do 
produkce a jeho vlastní výrobě. 

Konstrukční dispozice 

Komplikovanost úprav hlavních částí polohovadla, pot ebných k vytvo ení modulární 
koncepce, díky kterým by bylo možné vyhovět individuálním požadavkům zákazníka. Dále je 
zde za azena pracnost servisu p i opravě jednotlivých částí. 
Poptávka 

Průzkum trhu na základě počtu realizovaných robotických pracovišť s daným typem 

ešení, pop ípadě jeho kombinací jako t í a víceosá polohovadla. 

Prostorová náročnost 
P edstavuje pot ebnou plochu k provozu polohovadla. To znamená velikost plochy pro 

instalaci včetně pracovního prostoru k jeho neomezené funkci. V tomto kritériu je hodnocena 
i možnost atypické orientace polohovadla vůči průmyslovému robotu. 
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Univerzálnost 
Schopnost pojmout co možná nejširší škálu výrobků v závislosti na váze, rozměrech 

a nutnosti dosažení daných poloh. Byla zohledněna i varianta s využitím vícero robotů 
obsluhujících jedno polohovadlo. 
Tab 1) Hodnocení navrhovaných variant ešení 

Hodnocené kritérium 
Váha 

hodnocení C typ L typ U typ 

Ekonomické náklady 1 3 2 3 

Konstrukční dispozice 2 3 2 3 

Poptávka 1 4 1 3 

Prostorová náročnost 3 3 1 3 

Univerzálnost 2 3 2 2 

Výsledné hodnocení - 28 14 25 

Podle bodovací metody vyšlo jednoznačně nejlépe ešení typu L. V žádném 
z hodnocených aspektů neobdržela vítězná varianta horší hodnocení než ostatní navrhované 
typy. Naopak v obou nejvýše hodnocených kritériích měla vždy nižší známku, což jasně 
deklaruje správnost volby. 
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5 KONSTRUKČNÍ NÁVRH ZVOLENÉ VARIANTY 

Kapitola se zabývá konstrukčním ešením nejlépe hodnocené varianty, na základě provedené 
bodovací metody, tedy dvouosého polohovadla typu L. 

5.1 Konstrukční návrh a popis jednotlivých segment  

Polohovací za ízení typu L je často požadovanou variantou dvouosých polohovadel. Aby bylo 
možné se v široké konkurenci prosadit, je pot eba nabídnout něco, co ostatní výrobci ve svém 
portfoliu neposkytují. 

I p es rozmanitou nabídku polohovadel nemusí být pro zákazníka jednoduché nalézt 
ideální ešení co se velikosti a nosnosti týče. Alternativním východiskem tohoto problému je 
nabízet variantu, která by umožňovala úpravy na základě individuálních pot eb. Toho lze 

docílit pomocí modulárního ešení. V p ípadě méně radikálního zásahu, jenž by nevyžadoval 
nutnost kompletního p edimenzování konstrukce, by bylo možné p izpůsobit pouze dílčí 
prvky polohovadla. Avšak i v situaci, kdy by zákazník požadoval rozsáhlejší úpravy, je 

zvolené ešení vhodnou možností pro svou jednoduchou adaptaci. Nicméně v tomto p ípadě je 
nezbytné provedení pat ičných výpočtů k ově ení vhodnosti použitých prvků. 

  Rozdělení bylo provedeno na čty i hlavní segmenty a je viditelné z obrázku 23. Jejich 

podrobný rozbor je proveden v následujících kapitolách, kde jsou patrné i argumenty pro 

p edstavené rozdělení. 

  

Obr. 23) Konstrukční návrh a popis jednotlivých segmentů 

PODSTAVEC 

RAMENO 

OTOČNÝ STŮL 

STOJAN 
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Obecně lze k navrhované variantě íci, že bylo nezbytné nahrazení odlitků z důvodu 

nutnosti drahých forem pro každou modifikaci. Toho je docíleno využitím plechových 
výpalků a sva enců, které nabízí i rozmanitější možnosti p i realizování individuálních 
požadavků. Dále byly omezeny obráběné díly, čímž se dosáhlo opětovného snížení ceny. 

Pro urychlení a zkvalitnění výroby jsou výpalky navrhované včetně pozičních můstků 

a otvorů, které usnadňují vzájemné fixování dílů. Můstky jsou konstruovány s pat ičnou vůlí 
a se sraženou hranou, kvůli jednoduššímu skládání jednotlivých součástí do sebe. Princip 

jejich funkce je znázorněn na obrázku 24. 

 

Obr. 24) Princip pozičního můstku a otvoru 

Konstrukce je sva ena p es tyto prvky, čímž je, s následným broušením, docíleno 
kompaktního designu odpovídajícího obrázku 23. Z důvodu z etelnosti skladby výpalků jsou 

základní segmenty dále zobrazovány včetně zmíněného principu. 

5.2 Podstavec 

Zajišťuje spojení mezi podlahou a polohovadlem. Podstavec je výpalek s kruhovými otvory 
v rozích pro kotevní šrouby. V plechu jsou vy ezány poziční obdélníkové otvory pro zajištění 
správné polohy stojanu a výztužných žeber. Dále jsou zde p ipraveny závitové díry pro 

závěsná oka a k p ipojení zemnícího kabelu.  

 

Obr. 25) Podstavec s popisem funkce prvků 
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Podstavec je možno optimalizovat v mnoha ohledech, ať už se jedná o drobné úpravy 

celkových rozměrů, kontur nebo umístění závitové díry zemnícího šroubu. V p ípadě pot eby 
větších zásahů ovlivňujících pevnost či stabilitu celku, lze podstavec doplnit o různé výztužné 
prvky. 

5.3 Stojan 

Jedná se o sva enec s vnit ním prostorem pro pohonnou jednotku první osy, tedy ramene. 

Snadný p ístup k těmto za ízením je umožněn díky šroubovatelným krytům v zadní části. 
Stojan je doplněn o dvě výztužná žebra a jako celek sva en s podstavcem, kde správnost 
polohy zajišťují pozičními můstky a otvory. Z p ední části vystupuje h ídel s krytem, která 
umožňuje rotaci první osy. Použitá h ídel je dutá z důvodu nutnosti vedení kabelů do 

vnit ního prostoru ramene. V horní části stojanu jsou dvě závitová závěsná oka, jež jsou 
nezbytnou součástí pro manipulaci se samotným stojanem a následně i celkem během 
p epravy a instalace. 

 

Obr. 26) Stojan s popisem jednotlivých částí 

Konstrukce stojanu je tvo ena p edevším z výpalků, které jsou vůči sobě zafixovány 

pozičními můstky a otvory. Díky tomuto ešení lze snadno adaptovat jeho celkové rozměry či 
upravovat jednotlivé výpalky na základě požadavků. 

DUTÁ HŘÍDEL 
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5.4 Rameno 

Reprezentuje první ízenou osu polohovadla, jež je uložena na duté h ídeli vystupující ze 

stojanu. Rameno je pohyblivý segment, konstruovaný na podobném principu jako stojan. 

Uvnit  ramene se nachází místo pro uložení pohonné jednotky otočného stolu. Pro dostupnost 

vnit ních prostor je rameno opat eno t emi šroubovatelnými kryty, kde každý umožňuje 
p ístup k jiné součásti segmentu. Jeden se nachází v horní části, zatímco zbývající dva ve 
spodní části ramene, čímž je poskytnuta manipulovatelnost v celém rozsahu vnit ního 

prostoru. Dutá h ídel s krytem v p ední části ramene nabízí možnost vedení kabelů či 
pneumatických hadic skrz polohovadlo k p ípravku umístěném na otočném stolu.      

 

Obr. 27) Rameno s popisem jednotlivých částí 

Rameno je podobné stojanu nejen prostorovým ešením, ale i technologií výroby. To 
znamená, že se rovněž jedná zejména o plechové výpalky s principem vzájemné fixace 

pomocí zámků. Obdobně jako v p ípadě zmiňovaného stojanu, lze díky tomuto 
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konstrukčnímu pojetí snadno upravovat veškeré rozměry s ohledem na pot ebný vnit ní 
prostor pro pohonnou jednotku.  

Ložiska h ídele, spojující stojan s ramenem, jsou zatěžovaná mimo jejich osu, tudíž 
zde vzniká klopný moment. Proto je uložení h ídele realizováno dvojicí jedno adých 

kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem uložených do „O“ a distanční trubkou mezi sebou. 
Montáž probíhá postupným lisováním dílů z p ední strany stojanu, kde jsou následně 
zajištěny KMT maticí a krytem. Opačná strana ložiskového prostoru je od vnit ních prostor 
stojanu rovněž oddělena pomocí krytu, avšak oproti p ednímu krytu jsou zde ložiska 

dotlačena na stěnu stojanu. V obou p ípadech kryty slouží k usazení těsnících kroužků, které 
fungují jako ochrana proti vniknutí nečistot k ložiskům. 

  

Obr. 28) Uložení h ídele stojanu 

Rameno je nasazeno na h ídel a poté zajištěno pomocí st edícího plechu. Ke spojení 
těchto součástí jsou použity vysokopevnostní šrouby, kterých je osm pro každou spojovanou 
část. Aplikace šroubů umožňuje manipulaci s ramenem, bez pot eby demontáže h ídele, 

v p ípadě nutnosti servisních úkonů. 

   

Obr. 29) Izometrický pohled na spojení h ídele s ramenem 
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5.5 Otočný st l 
Druhá ízená osa a pohyblivý segment polohovadla, jenž je spojený s dutou h ídelí vystupující 
z ramene. Úkolem otočného stolu je tvo it styčnou plochu p ípravku, který je p išroubován 
k montážním otvorům v upínací desce. V páru s montážními otvory se nachází vyfrézované 
polohovací otvory. Ty slouží k umístění válcových kolíků, díky nímž je zaručeno vždy stejné 

ustavení p ípravku. 

  

Obr. 30) Otočný stůl s popisem jednotlivých částí  

Konstrukce otočného stolu je tvo ena t emi hlavními díly. Prvním z nich je p íruba 

stolu, která slouží ke spojení celého segmentu s h ídelí. P íruba je frézovaný díl s drážkami po 
obvodu, do nichž se vloží žebra, která tvo í výztuhu upínací desky. Celek se sva í po stranách 
žeber a následně se opracují funkční plochy. Otočný stůl nabízí možnost adaptace p edevším 
upínací desky, ať už se požadavek týká celkových rozměrů, pozice nebo četnosti montážních 
a polohovacích otvorů.  

V p ípadě natočení první osy, působí na h ídel klopný moment. Proto i v tomto 

p ípadě je uložení realizováno dvojicí jedno adého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem 

a montáží do „O“. Ložiska jsou p es trubku zajištěna KMT maticí, díky čemuž je matice 
uložena mimo tělo ramene. To umožňuje jednodušší manipulaci v p ípadě nutnosti regulace 
p edpětí ložisek. Podobně jako v p ípadě h ídele první osy, je ložiskový prostor chráněn od 
nečistot kryty s těsnícími kroužky. 

 

Obr. 31) Uložení h ídele ramene 
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Poloha otočného stolu je dána kuželovými kolíky, které zajistí možnost opakované 
manipulace, či dokonce výměny stolu. Toho lze využít i v p ípadě pot eby větší upínací 
plochy p i zachování totožných montážních poloh a bez ztráty naprogramovaných pozic. 
Samotné upevnění stolu na h ídel je realizováno vysokopevnostními šrouby p es p írubu. 

5.6 Pohony rotačních os 

Pohon první i druhé osy je založen na stejném principu, pouze s rozdílem dimenzování 
jednotlivých součástek. Základem je servomotor s p evodovkou, který pomocí ozubeného 
emenového p evodu polohuje rotační osy do požadované pozice.  

Ve stojanu a rameni jsou p iva eny konzoly, k nímž jsou p išroubovány držáky. Ty 

jsou opat eny drážkami, které slouží k p išroubování motoru p es čelní p írubu. K h ídeli 
motoru je p išroubována p íruba, která je svrtána a sešroubována s ozubenou emenicí z čelní 
strany. Jak již vyplývá z typu emenice, p enos z hnací na hnanou soustavu je realizován díky 
ozubenému emenu. Hnaná h ídel je osazena perem, pomocí kterého je p enášen kroutící 
moment ze svěrného pouzdra a ozubené emenice. Právě díky kombinaci svěrného pouzdra 
a duté h ídele je možné vést kabeláž do navazujícího prostoru. 

 

Obr. 32) Pohled na pohony bez bočních stěn stojanu a ramene 

Jako pohon rotačních os byl vybrán synchronní servomotor dodávaný včetně 
harmonické p evodovky od společnosti Harmonic Drive AG. Konkrétně se jedná o typ 
CanisDrive-32A-AR s p evodovým poměrem 120 pro polohování ramene, v p ípadě otočného 
stolu s p evodovým poměrem 100. Mezi hlavní výhody této volby pat í velmi vysoká 
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p esnost, kompaktní rozměry a dodávka již hotového setu k finální montáži. Dále je nutné 
zmínit, že motor je vybaven elektromagnetickou brzdou pro p ípad výpadku energie. 

 

Obr. 33) Pohon Harmonic Drive CanisDrive-32A-AR [28] 

Se ízení souososti emenic je provedeno vymezovacími kroužky, které se, v p ípadě 
pot eby, vloží mezi držák a konzoly. Ozubený emen je napínán pomocí nastavovacího 

šroubu na držáku. Jakmile je emen pat ičně napnut, držák je dotažen ke konzolám. 

                  

Obr. 34) Napínání emene drážkovou metodou 

 

  

KONZOLA 

DRŽÁK 

NASTAVOVACÍ ŠROUB 
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6 VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA 

V této kapitole je provedena stručná kontrola navrhovaných součástí jako jsou pohony ramene 
a otočného stolu, emenový p evod pohonu ramene a ložiskové uložení h ídele spojující 
stojan s ramenem. Pro tento účel byla stanovena maximální dovolená zátěž polohovadla 

350 kg a rozměry válce 900 x 780 mm s těžištěm 350 mm nad upínací deskou a 150 mm 

mimo osu b emene. 

  

Obr. 35) Proporce b emene 

6.1 Kontrola pohonu ramene 

Pro kontrolu pohonu ramene bylo nezbytné zjistit dynamické a statické odpory, které jsou 

nutné k ově ení podmínky momentu setrvačnosti a kroutícího momentu. Hmotnosti a hodnoty 

momentů setrvačnosti jednotlivých částí byly získány z programu SolidWorks. 

 

Obr. 36) Schematicky vyznačené části pro výpočet pohonu ramene 
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Tab 2) Vstupní parametry 

Označení Popis Hodnota J  Moment setrvačnosti ramene k těžišti ve směru x ,  kg ∙ m  J  
Moment setrvačnosti otočného stolu k těžišti ve 

směru x 
0,153 kg ∙ m  J  Moment setrvačnosti b emene k těžišti ve směru x ,  kg ∙ m  m  Hmotnost ramene včetně komponentů 197,1 kg m  Hmotnost otočného stolu 20,5 kg m  Hmotnost b emene 350 kg L  Vzdálenost těžiště ramene od první osy rotace 206 mm L  Vzdálenost těžiště otočného stolu od první osy rotace 89 mm L  Vzdálenost těžiště b emene od první osy rotace 280 mm 

Moment setrvačnosti ramene k první ose rotace: J =  J + m ∙ L = , + , ∙ , = ,  kg ∙ m  (1)  

Moment setrvačnosti otočného stolu k první ose rotace: J =  J + m ∙ L = , + , ∙ , = ,  kg ∙ m  (2)  

Moment setrvačnosti b emene k první ose rotace: J =  J + m ∙ L = , + ∙ , = ,  kg ∙ m  (3)  

Tab 3) Momenty setrvačnosti jednotlivých částí k první ose rotace 

Označení Popis Hodnota JŘ  
Moment setrvačnosti hnací emenice s p írubou 

k první ose rotace 
,  kg ∙ m  JŘH  

Moment setrvačnosti hnané emenice s h ídelí 
k první ose rotace 

,  kg ∙ m  J  Moment setrvačnosti ramene k první ose rotace ,  kg ∙ m  J  Moment setrvačnosti otočného stůl k první ose rotace ,  kg ∙ m  J  Moment setrvačnosti b emene k první ose rotace  ,  kg ∙ m  

Celkový moment setrvačnosti k první ose rotace: J =  JŘ + JŘH + J + J + J =       = , + , + , + , + , =       = ,  kg ∙ m  

(4)  

Tab 4) Počet zubů emenic pohonu ramene 

Označení Popis Hodnota z  Počet zubů hnací emenice pohonu ramene 36 z  Počet zubů hnané emenice pohonu ramene 72 
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P evodový poměr pohonu ramene: i =  zz = =  (5)  

Redukovaný moment setrvačnosti první osy rotace: J =  Ji = ,  = ,  kg ∙ m  (6)  

Tab 5) Parametry pohonu Harmonic Drive CanisDrive-32A-AR s i=120 

Označení Popis Hodnota J  Moment setrvačnosti pohonu s brzdou pro rameno ,  kg ∙ m  M  Kroutící moment pohonu s brzdou pro rameno  Nm n  Otáčky pohonu ramene  min−  t  Čas pot ebný k rozběhu první osy rotace  s 

Podmínka pro moment setrvačnosti [29]: J ≤  ∙ J  (7)  ,  kg ∙ m ≤  ,  kg ∙ m  → Vyhovuje (8)  

Úhlová rychlost první osy rotace: ω =  ∙ π ∙ n = ∙ π ∙ = ,  s−  (9)  

Úhlové zrychlení první osy rotace: ε =  ωt = , = ,  rad ∙ s−  (10) 

Dynamický kroutící moment první osy rotace: Mk n =  J ∙ ε = , ∙ , = ,  Nm (11) 

Celková hmotnost zátěže na h ídel první osy: m = m + m + m = , + , + = ,  kg (12) 

Tíhová síla zátěže na h ídel první osy: FZ =  m ∙ g = , ∙ , = ,  N (13) 

Vzdálenost těžiště celkové zátěže od první osy rotace: L =  m ∙ L − m ∙ L − m ∙ Lm = 

        = ∙ , − , ∙ , − , ∙ ,,          = 0,098 m 

(14) 
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Statický kroutící moment první osy rotace: Mk a =  F ∙ L = ,  ∙ , = ,  Nm (15) 

Kroutící moment působící na pohon ramene: Mk =  Mk n + Mk ai = , +  ,  = ,  Nm (16) 

Podmínka pro kroutící moment: Mk ≤  M  (17) ,  Nm ≤   Nm → Vyhovuje (18) 

Z podmínek (8 a 18) je patrné, že zvolený pohon vyhovuje požadavkům s dostatečnou 
rezervou. Ta je nezbytná z důvodů ztrát v emenovém p evodu, ložiscích a eventuálního 

navýšení hmotnosti zap íčiněné aplikací kabelů či pneumatických hadic k p ípravku. 

6.2 Kontrola pohonu otočného stolu 

Kontrola pohonu otočného stolu byla provedena na stejném principu jako v p ípadě pohonu 

ramene. 

 

Obr. 37) Schematicky vyznačené části pro výpočet pohonu otočného stolu 
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Tab 6) Vstupní parametry 

Označení Popis Hodnota JŘ  
Moment setrvačnosti hnací emenice s p írubou 

k druhé ose rotace 
,  kg ∙ m  JŘH  

Moment setrvačnosti hnané emenice s h ídelí 
k druhé ose rotace 

,  kg ∙ m  J  
Moment setrvačnosti otočného stolu k druhé ose 

rotace 
,  kg ∙ m  J  Moment setrvačnosti b emene k těžišti ve směru y ,  kg ∙ m  L  Vzdálenost těžiště b emene od druhé osy rotace 150 mm 

Moment setrvačnosti b emene k druhé ose rotace: J =  J + m ∙ L = ,  + ∙ , = ,  kg ∙ m  (19) 

Celkový moment setrvačnosti druhé osy rotace: J =  JŘ + JŘH + J + J = , + , + , + , = = ,  kg ∙ m  

(20) 

Tab 7) Počet zubů emenic pohonu otočného stolu 

Označení Popis Hodnota z  Počet zubů hnací emenice pohonu otočného stolu 28 z  Počet zubů hnané emenice pohonu otočného stolu 56 

P evodový poměr pohonu otočného stolu: i =  zz = =  (21) 

Redukovaný moment setrvačnosti druhé osy rotace: J =  Ji = , = ,  kg ∙ m  (22) 

Tab 8) Parametry pohonu Harmonic Drive CanisDrive-32A-AR s i=120 

Označení Popis Hodnota J  
Moment setrvačnosti pohonu s brzdou pro otočný 

stůl ,  kg ∙ m  M  Kroutící moment pohonu s brzdou pro otočný stůl  Nm n  Otáčky pohonu otočného stolu  min−  t  Čas pot ebný k rozběhu druhé osy rotace ,  s 
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Podmínka pro moment setrvačnosti [29]: J ≤  ∙ J  (23) ,  kg ∙ m ≤  ,  kg ∙ m  → Vyhovuje (24) 

Úhlová rychlost druhé osy rotace: ω =  ∙ π ∙ n = ∙ π ∙ = ,  s−  (25) 

Úhlové zrychlení druhé osy rotace: ε =  ωt = , , = ,  rad ∙ s−  (26) 

Dynamický kroutící moment druhé osy rotace: Mk n =  J ∙ ε = , ∙ , = ,  Nm (27) 

Celková hmotnost zátěže na h ídel druhé osy: m = m + m = , + = ,  kg (28) 

Tíhová síla zátěže na h ídel druhé osy: FZ =  m ∙ g = , ∙ , = ,  N (29) 

Statický kroutící moment první osy rotace: Mk a =  F ∙ L = ,  ∙ , = ,  Nm (30) 

Kroutící moment působící na pohon otočného stolu: Mk =  Mk n + Mk ai = , +  ,  = ,  Nm (31) 

Podmínka pro kroutící moment: Mk ≤  M  (32) ,  Nm ≤   Nm → Vyhovuje (33) 

Z podmínek (24 a 33) vyplývá, že i v tomto p ípadě byl zvolen pohon s adekvátní rezervou. 

6.3 Volba emenového p evodu 

Jako mechanický p evod byl vybrán emenový p evod pomocí synchronního ozubeného 
emenu pro svou vysokou p esnost, účinnost, bezúdržbovost a nízkou cenu. Volba ozubených 

emenic a emenů byla provedena na základě výsledků online dostupné aplikace od firmy 

Continental AG pro návrh a kontrolu emenových p evodů [30]. 

Jak vyplývá z již uvedeného, emenový p evod pro oba pohony je realizován do 

pomala z důvodu zvýšení kroutícího momentu a tím i možnosti volby kompaktnějších 
motorů. 
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Obr. 38) Schéma emenového p evodu pohonu ramene [30] 

Pro rozvod nízkých otáček a vysokého kroutícího momentu byl vybrán HTD profil 

zubů s roztečí 8 mm, který díky svému tvaru zaručuje vysokou odolnost vůči nežádoucímu 

p eskakování zubů. Ší ka emene pohonu ramene je 85 mm, v p ípadě otočného stolu 50 mm. 

V obou p ípadech byl použit emen CONTI SYNCHROFORCE CXA určený právě pro nízké 
otáčky a vysoký kroutící moment. 

 

 

Obr. 39) Vygenerovaná data pro emenový p evod pohonu ramene [30] 

6.4 Kontrola ložisek první osy 

Jak již bylo zmíněno, ložiskové uložení obou os je provedeno pomocí dvou jedno adých 
kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem montovanými zády k sobě, tzv. do „O“. Pro 
názornost byla vyhotovena kontrola ložisek pro první osu, kde oproti druhé variantě je navíc 
mezi ložisky p idána distanční trubka. 
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Obr. 40) Výsledné vnit ní účinky 

Tab 9) Vzdálenost působišť 

Označení Popis Hodnota a Vzdálenost mezi sílou p edpětí emene a bodem A 123 mm b Vzdálenost mezi body A a B 220 mm c Vzdálenost mezi bodem B a tíhovou sílou zátěže 43 mm 

Podmínky silové a momentové rovnováhy: ∑ F =            − F a + F − F − FZ =   (34) 

∑ M =            F a ∙ a − F ∙ b − FZ ∙ b + c =   (35) 

Reakční síla pro bod B: F = F a ∙ a − FZ ∙ b + cb = 

      = ∙ − ,  ∙ + =       = ,  N 

(36) 

Reakční síla pro bod A: F = F a + F + FZ = + , + ,   =       = ,  N 

(37) 
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Tab 10) Parametry ložiska SKF 7224 BCBM pot ebné pro výpočet trvanlivosti 
Označení Popis Hodnota C Základní dynamická únosnost ložiska 165000 N p Koeficient pro kuličková ložiska 3 

Výpočet byl proveden pouze pro ložisko A, z důvodu větší reakční síly a tím i nižší 
trvanlivosti: 

Síla působící na ložisko A: P =  F = ,  N (38) 

Otáčky h ídele první osy: n =  ni = =  (39) 

Základní trvanlivost ložiska A první osy: 

L =  ( CP )p ∙ 6∙ n = ( ,  ) ∙ 6∙ =  ,  hod (40) 

Na základě rovnice (40) je možno konstatovat, že zvolený typ ložisek je plně vyhovující pro 
daný typ užití.  
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7 ZÁV R 

Výsledkem práce je konstrukční návrh dvouosého polohovadla s charakterem kolébky 
k průmyslovému robotu. 

Práci zahajuje kapitola věnovaná současnému stavu poznání, který z obecného 

hlediska pohlíží na automatizaci výroby a manipulační za ízení. V úvodu kapitoly jsou 
p edstaveny důvody automatizace, její vhodnost pro různé výrobní procesy a ekonomická 

stránka. Dále je provedeno základní rozdělení a seznámení se s manipulačními za ízeními, na 

které navazuje část zabývající se problematikou průmyslových robotů, polohovacích za ízení 
a jejich kooperace. 

Uvedené informace byly v další části užity p i návrhu ešení a jejich posouzení. Na 
základě vyhodnocení jednotlivých možností byla vybrána konkrétní varianta, která se stala 

východiskem pro následné zpracování. 
Jako konstrukční návrh zvolené varianty byl vytvo en modulární koncept, který nabízí 

jednodušší možnost úpravy dílčích komponentů na základě p ání zákazníka. Ten se skládá ze 
čty  hlavních částí, jež mohou být individuálně modifikovány. Jako hlavní výhodu konstrukce 
je nutno vyzdvihnout možnost výměny otočného stolu na stávajícím za ízení u zákazníka.  

Výpočtová zpráva eší ově ení pohonů, kde je z podmínek pro jejich správnou funkci 
patrné, že zvolené osazení vyhovuje požadavkům s náležitou rezervou. Mimo jiné je zde 

stručně p edvedena aplikace pro výpočet emenových p evodů od firmy Continental AG, 

která je jednoduchým a rychlým pomocníkem p i návrhu. Vygenerovaná data dále posloužila 
ke kontrole ložisek uložení první osy.  

K práci je p iložen 3D model polohovacího za ízení a výkresová dokumentace vybraných 
uzlů. 
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9 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOL , OBRÁZK  A 
TABULEK 

9.1 Seznam použitých symbol  a zkratek a [mm] Vzdálenost mezi sílou p edpětí emene a bodem A b [mm] Vzdálenost mezi body A a B c [mm] Vzdálenost mezi bodem B a tíhovou sílou zátěže C [N] Základní dynamická únosnost ložiska F  [N] Reakční síla pro bod A F  [N] Reakční síla pro bod B F a  [N] Statická síla na ložiska F  [N] Obvodová síla F  [N] Síla v ose y FZ  [N] Tíhová síla zátěže na h ídel první osy FZ  [N] Tíhová síla zátěže na h ídel druhé osy i  [-] P evodový poměr pohonu otočného stolu i  [-] P evodový poměr pohonu ramene J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti b emene k první ose rotace J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti b emene k druhé ose rotace J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti b emene k těžišti ve směru x J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti b emene k těžišti ve směru y J  [kg ∙ m ] Celkový moment setrvačnosti první osy rotace J  [kg ∙ m ] Celkový moment setrvačnosti druhé osy rotace J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti pohonu s brzdou pro rameno J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti pohonu s brzdou pro otočný stůl J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti otočného stolu k první ose rotace J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti otočného stolu k druhé ose rotace J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti otočného stolu k těžišti ve směru x J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti ramene k první ose rotace J  [kg ∙ m ] Redukovaný moment setrvačnosti první osy rotace J  [kg ∙ m ] Redukovaný moment setrvačnosti druhé osy rotace J  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti ramene k těžišti ve směru x JŘ  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti hnací emenice s p írubou k první ose rotace 
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JŘ  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti hnací emenice s p írubou k druhé ose 
rotace JŘH  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti hnané emenice s h ídelí k první ose rotace JŘH  [kg ∙ m ] Moment setrvačnosti hnané emenice s h ídelí k druhé ose rotace L  [hod] Základní trvanlivost ložiska A první osy L  [mm] Vzdálenost těžiště b emene od první osy rotace L  [mm] Vzdálenost těžiště b emene od druhé osy rotace L  [mm] Vzdálenost těžiště celkové zátěže od první osy rotace L  [mm] Vzdálenost těžiště otočného stolu od první osy rotace L  [mm] Vzdálenost těžiště ramene od první osy rotace m  [kg] Hmotnost b emene m  [kg] Celková hmotnost zátěže na h ídel první osy m  [kg] Celková hmotnost zátěže na h ídel druhé osy m  [kg] Hmotnost otočného stolu m  [kg] Hmotnost ramene včetně komponentů Mk  [Nm] Kroutící moment působící na pohon ramene Mk  [Nm] Kroutící moment působící na pohon otočného stolu Mk n  [Nm] Dynamický kroutící moment první osy rotace Mk n  [Nm] Dynamický kroutící moment druhé osy rotace Mk a  [Nm] Statický kroutící moment první osy rotace Mk a  [Nm] Statický kroutící moment druhé osy rotace M  [Nm] Moment k bodu A M  [Nm] Kroutící moment pohonu s brzdou pro rameno M  [Nm] Kroutící moment pohonu s brzdou pro otočný stůl n  [min− ] Otáčky pohonu otočného stolu n  [min− ] Otáčky pohonu ramene n  [min− ] Otáčky h ídele první osy p [-] Koeficient pro kuličková ložiska P  [N] Síla působící na ložisko A t  [s] Čas pot ebný k rozběhu první osy rotace t  [s] Čas pot ebný k rozběhu druhé osy rotace z  [-] Počet zubů hnací emenice pohonu otočného stolu z  [-] Počet zubů hnané emenice pohonu otočného stolu 
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z  [-] Počet zubů hnací emenice pohonu ramene z  [-] Počet zubů hnané emenice pohonu ramene ε  [rad ∙ s− ] Úhlové zrychlení první osy rotace ε  [rad ∙ s− ] Úhlové zrychlení druhé osy rotace ω  [s− ] Úhlová rychlost první osy rotace ω  [s− ] Úhlová rychlost druhé osy rotace 

9.2 Seznam obrázk  

Obr. 1) Robotizovaná balicí linka [1] .......................................................................... 19 

Obr. 2) a) Obsluha tavící pece [2], b) Manipulace s jaderným odpadem [3] .............. 19 

Obr. 3) a) Výroba vozidel Tesla Model S [4], b) Malosériové robotické 
sva ovací pracoviště [5] .................................................................................. 20 

Obr. 4) Meziroční vývoj aplikace nových robotických pracovišť podle 

kontinentů [6] .................................................................................................. 20 

Obr. 5) Meziroční vývoj aplikace nových robotických pracovišť podle odvětví 
průmyslu [6] .................................................................................................... 21 

Obr. 6) Očekávaná návratnost investic [7] .................................................................. 21 

Obr. 7) Rozdělení manipulačních za ízení [8] ............................................................. 22 

Obr. 8) Schéma pohyblivosti lidské ruky [8] .............................................................. 22 

Obr. 9) Kolaborativní robot [10] ................................................................................. 23 

Obr. 10) Průmyslový robot [12] .................................................................................... 24 

Obr. 11) Kinematická struktura průmyslových robotů [13] .......................................... 24 

Obr. 12) Polohovací za ízení [14] ................................................................................. 25 

Obr. 13) a) Otočný stůl [16], b) V eteník s koníkem 17] .............................................. 25 

Obr. 14) a) Dvouosé polohovadlo s charakterem kolébky [18], b) Naklápěcí 
otočný stůl [19] ............................................................................................... 26 

Obr. 15) T íosé polohovadlo [20] .................................................................................. 26 

Obr. 16) Spolupráce dvou sva ovacích robotů s jedním polohovadlem [21] ................ 27 

Obr. 17) Synchronizovaný pohyb robotu s polohovadlem [22] .................................... 27 

Obr. 18) Obloukové sva ování [23] ............................................................................... 28 

Obr. 19) ezání plazmou [24] ....................................................................................... 28 

Obr. 20) Polohovadlo typu C od výrobce EVS TECH CO., LTD [25] ......................... 29 

Obr. 21) Polohovadlo typu L od výrobce ABB [26] ..................................................... 29 

Obr. 22) Polohovadlo typu U od výrobce Beijing Kaberry International Trade 

Co.,Ltd [27] ..................................................................................................... 30 



 

58 

 

Obr. 23) Konstrukční návrh a popis jednotlivých segmentů ......................................... 33 

Obr. 24) Princip pozičního můstku a otvoru ................................................................. 34 

Obr. 25) Podstavec s popisem funkce prvků ................................................................. 34 

Obr. 26) Stojan s popisem jednotlivých částí ................................................................ 35 

Obr. 27) Rameno s popisem jednotlivých částí ............................................................. 36  

Obr. 28) Uložení h ídele stojanu ................................................................................... 37 

Obr. 29) Izometrický pohled na spojení h ídele s ramenem ......................................... 37 

Obr. 30) Otočný stůl s popisem jednotlivých částí ....................................................... 38 

Obr. 31) Uložení h ídele ramene ................................................................................... 38 

Obr. 32) Pohled na pohony bez bočních stěn stojanu a ramene .................................... 39 

Obr. 33) Pohon Harmonic Drive CanisDrive-32A-AR [28] ......................................... 40 

Obr. 34) Napínání emene drážkovou metodou ............................................................ 40 

Obr. 35) Proporce b emene ........................................................................................... 41 

Obr. 36) Schematicky vyznačené části pro výpočet pohonu ramene ............................ 41 

Obr. 37) Schematicky vyznačené části pro výpočet pohonu otočného stolu ................ 44 

Obr. 38) Schéma emenového p evodu pohonu ramene [30] ....................................... 47 

Obr. 39) Vygenerovaná data pro emenový p evod pohonu ramene [30]..................... 47 

Obr. 40) Výsledné vnit ní účinky .................................................................................. 48 

9.3 Seznam tabulek 

Tab 1) Hodnocení navrhovaných variant ešení......................................................... 31 

Tab 2) Vstupní parametry .......................................................................................... 42 

Tab 3) Momenty setrvačnosti jednotlivých částí k první ose rotace .......................... 42 

Tab 4) Počet zubů emenic pohonu ramene ............................................................... 42 

Tab 5) Parametry pohonu Harmonic Drive CanisDrive-32A-AR s i=160................. 43 

Tab 6) Vstupní parametry .......................................................................................... 45 

Tab 7) Počet zubů emenic pohonu otočného stolu ................................................... 45 

Tab 8) Parametry pohonu Harmonic Drive CanisDrive-32A-AR s i=120................. 45 

Tab 9) Vzdálenost působišť ....................................................................................... 48 

Tab 10) Parametry ložiska SKF 7224 BCBM pot ebné pro výpočet trvanlivosti ....... 49 

 

 



 

59 

 

10 SEZNAM P ÍLOH 

Výkres sestavení Polohovací za ízení 2020-BP-00-000 

Výkres svarku Otočný stůl 2020-BP-03-000 

Výkres součásti Upínací deska 2020-BP-03-001 

Výkres součásti P íruba stolu 2020-BP-03-002 

P ílohy v elektronické podobě: 

• 3D model sestavy - Polohovací za ízení k robotu (formát STEP) 
• Výkres sestavení - Polohovací za ízení - 2020-BP-00-000 (formát PDF) 
• Výkres svarku - Otočný stůl - 2020-BP-03-000 (formát PDF) 
• Výkres součásti - Upínací deska - 2020-BP-03-001 (formát PDF) 
• Výkres součásti - P íruba stolu - 2020-BP-03-002 (formát PDF) 

 


