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ABSTRAKT 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo realizovať konštrukčný návrh zariadenia na podávanie L profilov 

a koncového efektora obslužného robota. Zariadenie na svoju funkciu využíva pneumatický piest na 

vyvolanie trecej sily medzi posuvnými kolesami a profilom. Pohyb profilu je realizovaný pohybom 

posuvných kolies. Koncový efektor na svoju činnosť využíva špeciálny typ elektromagnetov,  ktoré 

potrebujú ovládacie napätie len na vypnutie. Práca obsahuje prehľad navrhovaných riešení a výber tých 

optimálnych. 

   

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Podávací mechanizmus, koncový efektor, profil. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In this bachelor thesis was designed machine for feeding L profiles and end effector of service robot. 

Machine uses pneumatic piston to create frictional force between profile and feeding wheels. For 

movement of profile is used chain transmission which drive feeding wheels. End effector uses for 

work special type of electromagnet which uses electric voltage only for disabling. Thesis includes 

review of suggested solutions and choice of optimal solutions. 
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Úvod 
Po operácii delenia polotovar často nemá v mieste delenia požadované parametre. Tie je možné 

docieliť podľa potreby obrobením konkrétneho miesta alebo celého dielu. Pre zvýšenie 

efektivity výroby je výhodné, aby bol tento proces automatizovaný. 

Pracoviská môžu využívať jednoúčelové zariadenia (navrhnuté na vykonávanie konkrétnej 

operácie) alebo viacúčelové zariadenia (CNC obrábacie stroje). Obsluha týchto zariadení býva 

taktiež v rámci automatizácie výroby nahrádzaná priemyselnými robotmi, ktoré umožňujú 

manipuláciu s väčšími a ťažšími polotovarmi a taktiež rýchlejšiu a presnejšiu obsluhu. 

Cieľom práce je skonštruovanie jednoúčelového mechanizmu na podávanie L profilov do 

obrusovačky hrán po strihaní. Mechanizmus pracuje ako súčasť automatizovaného pracoviska 

obsluhovaného priemyselným robotom. Činnosť robota sa skladá z vkladania profilov do 

podávacieho mechanizmu a ukladania obrúsených profilov na paletu, preto je zahrnutý aj návrh 

koncového efektora robota. 

V nasledujúcich kapitolách objasníme problematiku: 

• podávacích zariadení,  

• priemyselných robotov a ich koncových efektorov, 

• hutníckych polotovarov, 

• možnosti delenia materiálu. 
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1 Podávacie zariadenia  
Účelom podávacieho zariadenia je vloženie ustrihnutého profilu do obrusovačky hrán a jeho 

následné vysunutie. 

Podávacie zariadenia slúžia najčastejšie k dávkovaniu materiálu alebo presnému navedeniu 

materiálu do stroja. 

Základnými charakteristikami podávacích zariadení sú:  

• spôsob vyvinutia sily potrebnej k manipulácii, 

• typ použitého pohonu. 

1.1 Spôsob vyvinutia sily potrebnej k manipulácii 
Spôsob vyvinutia prítlačnej sily závisí najmä od typu materiálu a od štruktúry povrchu. 

• Vyvinutie sily pomocou trenia: 

o Silu potrebnú k presunutiu materiálu vytvoríme pomocou trenia medzi podávaným 

materiálom a akčným členom podávača. 

o Prítlačnú silu potrebnú na vznik trecej sily môžeme vytvoriť veľa spôsobmi, napr.: 

▪ Priamym silovým pôsobením na miesto styku (pneumatický/hydraulický 

piest) 

▪ Pomocou mechanizmu, kedy člen vytvárajúci prítlačnú silu nepôsobí priamo 

na miesto styku 

o  Vhodné pre pevné a tvrdé materiály. 

• Vyvinutie sily podtlakom: 

o Potrebnú silu vytvoríme pomocou odsatia vzduchu medzi povrchom materiálu 

a vákuovou prísavkou. Tým vznikne podtlak/vákuum a vytvoríme tak silové 

pôsobenie potrebné pre presun materiálu. 

o Vhodné pre krehké materiály a materiály s vhodnou drsnosťou povrchu. 

• Vyvinutie sily pomocou magnetu: 

o  Na vytvorenie potrebnej sily sa využíva magnetická sila. 

o  Vhodné pre feromagnetické materiály. 

• Pomocou tvarového styku: 

o Podávaný materiál môže mať špecifický tvar alebo veľkosť. Tejto 

charakteristike je prispôsobený tvar akčného člena podávača, napr. podávanie 

skrutiek, podložiek a matíc pomocou otočných lopatiek. 

  



15 
 

1.2 Pohon 
Po vytvorení sily potrebnej k manipulácii je potrebné materiál premiestniť. V závislosti od 

použitého typu pohonu sa potom zvolí najvhodnejší mechanizmus alebo prevod na vyvolanie 

pohybu v požadovanom smere. 

1.2.1 Druhy pohonov 
1.2.1.1 Elektrický pohon 

• Elektrické motory transformujú elektrickú energiu na otáčavý alebo posuvný pohyb. 

Elektrické motory existujú v mnohých prevedeniach. V závislosti od prevedenia existuje 

vhodná oblasť použitia. 

•  Výhody [1]: 

o Vysoká presnosť pohybu 

o Dobrá kontrola pohybu 

o Jednoduchá údržba 

o Tichší chod ako pneumatické a hydraulické motory 

 

•  Nevýhody [1]: 

o  Nie je vhodné pre všetky pracovné prostredia 

o Potreba využitia spojky  

1.2.1.2 Pneumatický pohon 

• Pneumatickým pohonom býva najčastejšie piest poháňaný stlačeným vzduchom 

z kompresora. Vysúvanie piesta je najčastejšie realizované pomocou tlakového pôsobenia 

vzduchu. Zasúvanie môže byť realizované pomocou tlačnej pružiny alebo taktiež pomocou 

tlakového pôsobenia vzduchu. 

•  Výhody [1]: 

o Jednoduchá konštrukcia 

o Veľká presnosť pohybu 

o Vďaka konštrukcii vhodné pre takmer všetky prevádzkové podmienky 

•  Nevýhody [1]: 

o Tlakové straty znižujú efektivitu motora 

o Závislosť od parametrov kompresora → na vyvinutie konštantnej sily je potrebná 

nepretržitá dodávka vzduchu z kompresora 

o Musia byť navrhnuté pre presne danú operáciu a nedajú sa ľubovoľne zamieňať 

o Najdrahšia energia používaná v priemysle 

 

Obrázok 1 Pneumatický piest – FESTO [2] 
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1.2.1.3 Hydraulický pohon 

• Hydraulické pohony sú konštrukčne veľmi podobné pneumatickým pohonom s tým 

rozdielom, že sú konštruované pre väčšie pracovné tlaky. Vysúvanie a zasúvanie piestu je 

realizované pomocou tlakovej kvapaliny dodávanej hydrogenerátorom.  

•  Výhody [1]: 

o Dosiahneme väčších síl než pri pneumatických pohonoch 

o Výborný výkon kW/kg 

o Po zastavení dodávky tlakovej kvapaliny je sila vyvinutá piestom konštantná 

o Malá strata výkonu 

•  Nevýhody: 

o Únik stlačenej kvapaliny je zdraviu nebezpečný v dôsledku veľkých pracovných 

tlakov 

o Hydraulický agregát je oveľa zložitejší než kompresor (potreba filtrácie, nádrže 

s kvapalinou, chladiča,...) 

Obrázok 2 Hydraulický piest [3] 
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1.3 Vibračné zariadenia 
Vibračné zariadenia tvoria osobitnú skupinu podávacích zariadení, pretože na presun materiálu 

nepoužívajú manipulačnú silu, ale vibrácie. 

Pohyb prepravovaných súčiastok je zabezpečený kmitaním roviny. Rovina sa pohybuje po 

krivke v smere pohybu. Prepravovaný materiál je posúvaný kmitajúcou rovinou. Keď rovina 

začne spomaľovať, vtedy dôjde k oddeleniu materiálu, a ten dopadne na rovinu o kúsok ďalej 

[4].   

Použitie [5]: 

• Preprava veľkého množstva súčiastok/materiálu 

• Preprava zrna/práškov/chemikálií 

• Odstraňovanie piesku po odlievaní 

• Preprava plastov, obalov... pri recyklácii 

 

 

  

Obrázok 3 Vibračný dopravník – schéma [6] 
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2 Priemyselné roboty 
Pracovisko je obsluhované kĺbovým robotom. Robot zabezpečuje vkladanie ustrihnutého 

polotovaru do podávacieho zariadenia, jeho otáčanie na opracovanie oboch strán a následné 

uloženie na paletu. Robot pracuje pomocou koncového efektora. Nasledujúca kapitola zahŕňa 

problematiku: 

• typov priemyselných robotov, 

• využitia priemyselných robotov, 

• koncových efektorov. 

Moderné priemyselné roboty sú konštrukčne a programovo upraviteľné zariadenia [7]. Ich 

program a  konštrukcia sú navrhnuté na presné, rýchle a efektívne vykonávanie špecifickej 

činnosti [7]. Najčastejším dizajnom býva rameno. Tento dizajn má výhodu v počte osí, 

v ktorých sa môže pohybovať, a preto sa dá upraviť pre veľké množstvo aplikácií. Činnosť 

robot vykonáva pomocou koncového efektora, práve táto časť býva špeciálne navrhnutá na 

vykonávanie určitej činnosti. K robotovi často býva pripevnené dodatočné vybavenie, ktoré 

zabezpečuje správne fungovanie efektora, napr. vedenia zabezpečujúce správnu polohu 

energoreťazí. 

Priemyselné roboty majú široké využitie najmä vďaka ich vlastnostiam, ako sú: 

• vysoká operačná presnosť, 

• veľká opakovateľnosť operácií, 

• môžu sa využívať na operácie, ktoré sú človeku nebezpečné/zdraviu škodlivé. 

2.1 Typy priemyselných robotov 
Pri delení priemyselných robotov je najcharakteristickejšou črtou typ konštrukcie. Tá určuje 

vhodnosť aplikácie robota. Podľa [8] môžeme konštrukcie robotov rozdeliť na: 

• Kĺbové roboty: 

o Konštrukciou je robotické rameno, ktoré je k základni pripevnené rotačným členom 

[8]. Ide o najbežnejší dizajn robota. Charakteristickou črtou sú kĺby, ktoré spájajú 

jednotlivé články robota. Počet kĺbov sa môže líšiť od dvoch až do desať kĺbov. 

Najčastejšia je konštrukcia so 6 stupňami voľnosti [9]. 

o Výhody [9]: 

▪ Vysoká rýchlosť 

▪ Veľká operatívna oblasť, pričom robot zaberá len málo priestoru 

▪ Ľahká modifikácia pre viacúčelové operácie 

o Nevýhody [9]: 

▪ Potrebný ovládací panel 

▪ Zložité programovanie 

▪ Zložitá kinematika 
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• Kartézsky robot 

o Konštrukcia veľmi podobná s mostovým žeriavom. Má tri pohyblivé osi a môže byť 

vybavený kĺbom zabezpečujúcim otočný pohyb. [8] 

o Výhody [9]: 

▪ Jednoduché programovanie 

▪ Vysoká pozicionálna presnosť 

▪ Jednoduchá obsluha 

▪ Vhodné pre manipuláciu s ťažkými bremenami 

▪ Nízka cena 

o  Nevýhody [9]: 

▪ Vyžaduje veľké operačné a inštalačné priestory 

▪ Zložité zostavenie 

▪ Pohyb je limitovaný na pohyb jednej osi v danom momente 

Obrázok 5 Kartézsky robot [8] 

  

Obrázok 4 Kĺbový robot – FANUC [10] 
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• SCARA robot 

o Selective Compliance Assembly Robot Arm. Konštrukcia pozostáva zo stĺpu, na 

ktorom je upevnené rameno robota. Toto rameno sa nemôže pohybovať vo 

vertikálnom smere. Vertikálny pohyb je realizovaný len koncovým efektorom. 

Pracovná oblasť je medzikružie. SCARA roboty sú špecializované na pohyby do 

strán a používajú sa najmä na montážne účely [8]. 

o Výhody [9]: 

▪ Vysoká rýchlosť 

▪ Veľmi vhodné pre vykonávanie opakujúcej sa činnosti 

▪ Veľký pracovný priestor 

o Nevýhody [9]: 

▪ Potrebný ovládací panel 

▪ Obmedzená možnosť pohybu 

▪ Obtiažne offline programovanie 

Obrázok 6 SCARA robot – FANUC [11] 

• Delta robot 

o Konštrukcia pozostáva z paralelne spojených prútov, na ktorých je upevnená 

konzola na pripojenie koncového efektora. Prúty sú na opačnom konci pripevnené 

na krátke ramená, ktoré zabezpečujú pohyb efektora zmenou ich výchylky. 

Najčastejšie prevedenie pozostáva z troch ramien. Môžu sa používať na triediacich 

linkách a na prekladacie činnosti [8]. 

o  Výhody [9]: 

▪ Vysoká rýchlosť 

▪ Vysoká operatívna presnosť 

o  Nevýhody [9]: 

▪ Zložitá konštrukcia 

▪ Obťažná obsluha 

▪ Potrebný ovládací panel 
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• Polárny robot 

o Robot má otočný kĺb spájajúci rameno robota so základňou. Pracovnou oblasťou je 

sférická plocha. Základom konštrukcie je centrálny stĺp, na ktorom je pripojená 

základňa robota [8].  

o Výhody [9]: 

▪ Veľká dosahová vzdialenosť 

▪ Dokáže dosiahnuť nad/pod prekážky 

▪ Malý inštalačný priestor 

o Nevýhody [9]: 

▪ Nedosiahne nad seba 

▪ Malý dosah vo vertikálnom smere 

▪ Zložitý ovládací systém 

▪ Zastaralá konštrukcia 

Obrázok 8 Polárny robot – schéma [8] 

Obrázok 7 Delta robot – FANUC [12] 
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• Cylindrický robot 

o Jeho konštrukcia má aspoň jeden otočný hriadeľ/stĺp a aspoň jeden kĺb spájajúci 

články robota a výsuvné rameno. Pracovnou plochou je valec. Konštrukcia 

umožňuje ramenu pohyb po kružnicových plochách bez straty rýchlosti. 

Najčastejšie využitie je na prekladanie materiálu [8]. 

o Výhody [9]: 

▪ Jednoduché ovládanie a inštalácia 

▪ Potrebná malá inštalačná plocha 

▪ Vysoká nosnosť 

o Nevýhody [9]: 

▪ Nedokáže obísť prekážky 

▪ Nízka presnosť pohybu 

▪ Zastaralá konštrukcia 

Obrázok 9 Cylindrický robot – schéma [8] 

2.2 Využitie robotov v priemysle 
Vďaka  možnosti prispôsobiť roboty na konkrétnu činnosť a vďaka ich vlastnostiam, ako sú 

napr.: spoľahlivosť, presnosť a odolnosť voči prostrediu, si roboty našli uplatnenie vo všetkých 

oblastiach priemyslu [13]. 

Moderné roboty dokážu vykonávať činnosť, na ktorú boli navrhnuté rýchlejšie a presnejšie než 

človek. Často sú použité na operácie, ktoré sú pre ľudí nebezpečné alebo zdraviu škodlivé [7].  

Roboty sa používajú vo všetkých odvetviach priemyslu, preto je názornejšie zhrnúť typy 

operácií, pre ktoré sú roboty používané: 

• Manipulácia materiálu 

o Pri obrábacích centrách vkladanie a polotovaru a vykladanie obrobkov, balenie 

tovaru, triedenie tovaru na dopravníkových pásoch (Delta robot)... 

• Montážne operácie 

o Montáž elektrických zariadení, lepenie čelných skiel automobilov, inštalácia 

interiéru automobilov... 
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• Zváranie 

o  Bodové zváranie karosérií áut, oblúkové zváranie, navarovanie matíc... 

• Lepenie 

o  Nanesenie lepidla na čelné sklo automobilu a jeho umiestenie na karosériu... 

• Nitovanie/Klinčovanie 

o  Nitovanie/klinčovanie držiakov pracích bubnov, nitovanie plechov... 

• Brúsenie/Leštenie povrchov 

• Reverzné inžinierstvo a kontrola kvality 

o  3D skenovanie objektov, kontrola rozmerov objektu pomocou snímacích hlavíc... 

• Obrábacie operácie 

o  Vŕtanie, frézovanie, rezanie pomocou laseru/plazmy/vodného lúča, 3D tlač... 

• Farbenie 

o  Nástrek farby na karosériu áut...  

Obrázok 10 Zváracie pracovisko  KIA [14] 
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2.3 Koncové efektory robotov 
Roboty sú v priemysle používane pre svoju efektivitu avšak časť, ktorá vykonáva špecifickú 

činnosť, je koncový efektor.  

Koncové efektory sú riadené ovládacou jednotkou robota. Tá spracováva informácie o stave 

pracoviska a pohyboch robota, a tým zabezpečuje správny a bezpečný chod pracoviska. 

2.3.1 Rozdelenie koncových efektorov 
Koncové efektory majú veľa druhov, ale môžeme ich rozdeliť podľa [15] na 2 najväčšie 

skupiny, a to uchopovače (grippre) a technologické hlavice. 

2.3.1.1 Uchopovače/grippre 
Typ efektora, ktorý je navrhnutý na uchopenie a premiestnenie objektu. Môžeme ich rozdeliť 

podľa spôsobu, akým objekt uchopujú podľa [15]: 

• Elektrické uchopovače 

o Ako pohon používajú elektromotory. Veľkú výhodu majú v možnosti presnej 

kontroly polohy [15]. Najčastejšou konštrukciou bývajú čeľuste ovládané pákovým 

mechanizmom alebo ozubeným prevodom.  

• Pneumatické/Hydraulické uchopovače 

o Pracovným médiom je stlačený vzduch/tlaková kvapalina. Konštrukčne môžu byť 

realizované buď ako pákové mechanizmy ovládané pneumatickým/hydraulickým 

piestom, alebo ako prizmatické zveráky. Pri použití pneumatického/hydraulického 

piestu je možné regulovať rýchlosť pohybu pomocou škrtiacich ventilov. 

Nevýhodou tohto prevedenia je potreba kompresoru/hydrogenerátoru. 

• Prísavkové uchopovače 

o Fungujú ma princípe vytvorenia vákua medzi povrchom uchopovaného predmetu 

a prísavkou. Výhodou tohto riešenia je, že prísavka funguje zároveň ako poistný 

prvok, nakoľko vytvorí vákuum, ktoré sa udrží aj pri odpojení kompresora. 

Nevýhodou riešenia je nutnosť zariadenia na vytvorenie vákua. 

Obrázok 11 Pneumatický uchopovač – Návrh 
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• Magnetické uchopovače 

o Akčným členom je magnet, ktorý magnetickou silou pritiahne objekt. Moderné 

magnety dokážu fungovať ako poistné prvky, pretože zvládnu fungovať aj bez 

použitia ovládacieho napätia, to je potrebné len na vypnutie. Nevýhodou riešenia je 

obmedzená oblasť použitia, nakoľko sa dajú použiť len na určité materiály. 

Obrázok 12 Magnetický uchopovač [16] 

2.3.1.2 Technologické hlavice 
Efektor pozostáva z nástroja/prípravku potrebného na vykonávanie činnosti robota, 

napr. zváracia hlavica, lepiaca pištoľ, nitovacia pištoľ, klinčovačka a iné.  

Obrázok 13 Zváracia hlavica – bodové zváranie 
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Obrázok 15 Hlavica na uťahovanie skrutiek 

Obrázok 14 Hlavica na lepenie plechov 
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3 Hutnícke polotovary 
Profily sa často obrábajú, pretože ich povrch má vysokú drsnosť alebo je potrebné zabezpečiť, 

aby výrobok z daného polotovaru spĺňal požadované geometrické tolerancie. Tieto vlastnosti 

metódou výroby buď nie je možné dosiahnuť, alebo by náklady na dosiahnutie týchto tolerancií 

presiahli prípustnú mieru. 

Ide o polotovary najčastejšie používané v strojníckom priemysle. Podľa spôsoby výroby ich 

môžeme rozdeliť podľa [17] na: 

• Valcované polotovary (plech, pásy, oceľové profily...) 

• Pretláčané polotovary (drôty, zložito tvarované profily...) 

• Trubky 

3.1 Valcované polotovary 
Profily sú zhotovované pomocou technológie valcovania, kde je profil tvárnený dvojicou 

valcov. Tieto valce vťahujú materiál medzi seba a menia jeho tvar. Výstupná veľkosť profilu 

musí byť menšia než vstupná. Ide o plynulý spôsob výroby. Vstupným materiálom môže byť 

oceľový ingot. Výroba môže byť realizovaná tiež pomocou kontinuálneho odlievania [18]. 

Profily zhotovené valcovaním môžu byť pre niektoré odvetvia konečným produktom 

(stavebníctvo), ale často ide len o polotovary na ďalšiu výrobu (napr. polotovar pre výkovky, 

trieskové obrábanie, pálenie 3D laserom ...). 

3.2 Pretláčané polotovary 
Spôsob výroby polotovarov pretláčaním je vhodný najmä pre veľkoobjemovú výrobu. 

V závislosti od hmotnosti pretlačku sa volí minimálny počet kusov v sérii. Vstupným 

polotovarom je tyč rotačného tvaru o izbovej teplote. Pretvorenie je dosiahnuté tlakom 

prietlačníka a prietlačnice, pričom sa dosahuje napätie presahujúce pretváraný odpor [19]. 

Materiály používané na výrobu pretláčaných profilov: 

• Oceľ 

• Meď a jej zliatiny 

• Hliník a jeho zliatiny 

• Horčík a jeho zliatiny  

Obrázok 16 Pretáčanie polotovaru – schéma [20] 
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3.3 Rúrky 
Rúrky a trubky sú špeciálnou skupinou, pretože ide o skupinu s rovnakou charakteristickou 

črtou. Môžeme ich rozdeliť do viacerých skupín podľa [21]: 

• Tvaru: 

o  Kruhové 

o  Štvorcové 

o  Obdĺžnikové 

o  Tenkostenné 

o  Závitové 

o  Presné  

• Materiálu: 

o  Oceľ 

o  Neželezné kovy 

o  Plasty  

• Spôsobu výroby: 

o Švové: 

▪ Pozdĺžne zvárané 

▪ Špirálovo zvárané 

o Bezšvové: 

▪ Pretláčané  

▪ Ťahané 

▪ Valcované 

▪ Vyrobené pomocou odstredivého odlievania 

• Použitia: 

o  Strojný priemysel 

o  Energetický a teplárenský priemysel 

o  Stavebný priemysel 

Obrázok 18 Výroba bezšvových rúrok pomocou valcovania [17] 

Obrázok 17 Výroba švových rúrok [17] 
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4 Metódy delenia polotovaru 
Pred použitím polotovaru je potrebné, aby mal požadované rozmery, tie docielime jeho 

delením. Miesto delenia však často nemá požadované vlastnosti. Z tohto dôvodu je potrebné ho 

obrobiť. Podľa [22] sú vhodné metódy delenia polotovaru: 

4.1 Upichovanie 
Ide o metódu trieskového delenia materiálu. Proces sa vykonáva na sústruhu pomocou 

upichovacieho noža. Táto metóda je však málo efektívna. Je najvhodnejšia pre rotačné 

polotovary [23]. 

4.2 Rezanie pílou 
Ide o metódu trieskového delenia materiálu. Pre delenie materiálu sa používa píla, tá podľa 

konštrukcie môže byť rámová, kotúčová alebo pásová. K oddeľovaniu materiálu dochádza 

prostredníctvom rezného pásu alebo kotúča. Rezaním sa získava hladký rez a je možné docieliť 

presný objem odrezanej časti [23]. 

4.3 Strihanie 
Pri procese strihania zatláčame nože do materiálu takou silou, aby došlo k jeho oddeleniu [24]. 

Z hľadiska delenia materiálu je strihanie beztrieskovým delením.  

Z hľadiska teploty môžeme strihanie rozdeliť na: 

• Strihanie za studena 

o Vhodné pre nízkouhlíkové a nízkolegované ocele [23]. 

• Strihanie za tepla 

o Strihanie za tepla sa používa veľmi zriedkavo. Jeho použitie je vhodné, pokiaľ je 

naším zámerom predídenie vzniku trhlín na strižnej ploche. 

o Vhodné pre vysokouhlíkové a vysokolegované ocele [23]. 

4.4 Lámanie 
Ide o metódu beztrieskového delenia materiálu. Táto metóda je v hodná pre ťažko obrábateľné 

materiály a materiály s vysokou pevnosťou [22]. Pred lámaním materiálu sa v mieste, kde má 

dôjsť k lomu, vytvorí vrub  a až potom nasleduje lámanie materiálu [23]. 

4.5 Tepelné delenie materiálu 
Pri tomto type operácií nedochádza k deleniu materiálu vplyvom materiálového styku. Materiál 

je delený vplyvom zvýšených teplôt a dynamickým účinkom ochranného alebo rezného média 

[22]. 

• Rezanie kyslíkom 

o Materiál nahrejeme na teplotu horenia a vplyvom prúdu kyslíka dochádza 

k spaľovaniu  materiálu, ten je zároveň vyfúkavaný z miesta rezu [22]. 

• Rezanie plazmou 

o Plazma vznikla v plazmovom horáku. Pri vysokej teplote (20 000°C) natavuje 

materiál a vplyvom vysokej rýchlosti prúdenia zároveň vyfúkava natavený 

materiál z miesta rezu [22]. 

o Táto metóda je vhodná na rezanie vysokolegovaných ocelí a neželezných kovov 

[22]. 

• Rezanie laserom 

o Materiál je vplyvom laseru nahriaty na teplotu topenia a je vyfukovaný prúdom 

ochranného plynu [23].  
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5 Návrh variant riešenia 
Predmetom riešeného zadania bol kompletný návrh prototypu podávacieho zariadenia L 

profilov vrátane návrhu koncového efektora robota. Zariadenie musí byť schopné podávania 

profilov L50. Vypracovanie obsahuje výkresovú dokumentáciu a 3D modely jednotlivých 

dielov a zostáv. 

5.1 Koncový efektor 
Koncový efektor je zariadenie, ktoré umožňuje robotovi obsluhu pracoviska a manipuláciu 

s profilmi.  

Prvý návrh pre uchopenie používa čeľuste ovládané pneumatickým piestom. V prípade 

krátkodobého výpadku elektriny sú čeľuste schopné udržať profil. 

Druhý návrh používa na uchopenie elektromagnety. Čeľuste slúžia ako poistný prvok pri 

krátkodobom výpadku elektriny. 

Tretí návrh využíva špeciálny typ elektromagnetu, ktorý funguje ako uchopovací, tak aj poistný 

prvok. Tento typ elektormagnetu potrebuje elektrický prúd len na vypnutie. 

Obrázok 19 Navrhované riešenia efektora – schéma 
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5.2 Pohybový mechanizmus 
Pri návrhu konštrukcie podávacieho mechanizmu je potrebné dbať na to, aby sa do zariadenia 

dal profil jednoducho vložiť. Najlepšou variantnou je preto mechanizmus pozostávajúci 

z dvoch častí. Jedna časť pevná s poháňanými kolesami (prítlačnica) a druhá pohyblivá, jej 

pohybom sa bude vytvárať prítlačná sila (prítlačník). Pre pohyb prítlačníka je možné použiť 

elektromotor, hydraulický alebo pneumatický piest. Použitie hydraulického piestu bolo 

vylúčené, pretože nie je potrebná veľká prítlačná sila a taktiež by jeho použitie bolo 

ekonomicky nevýhodné. Boli navrhnuté 4 riešenia, 2 využívajúce elektromotor a 2 využívajúce 

pneumatický piest. 

Prvé riešenie využíva pohybovú skrutku, upevnenú v strede prítlačníka, ten je uložený voľne v 

ráme. Presnosť pohybu je zabezpečená lineárnym vedením. Výhodou tohto riešenia je vysoký 

zdvih prítlačníka, avšak je potrebné použitie prevodovky, čo je nevýhodou. 

Druhé riešenie využíva vačku a presnosť pohybu je zabezpečená lineárnym vedením. Výhodou 

tohto riešenia sú malé rozmery, avšak má malý zdvih, čo by spôsobilo problematické vkladanie 

profilu. 

Obrázok 20 Navrhované riešenia pohybu prítlačníka pomocou elektromotora - schéma 

Tretie riešenie používa  pneumatický piest upevnený v strede prítlačníka, ten je uložený voľne 

v ráme. Presnosť pohybu je zabezpečená lineárnym vedením.  

Štvrté riešenie používa pneumatický piest pripevnený k jednej strane prítlačníka. Druhá strana  

prítlačníka je pripevnená k rámu pomocou rotačnej väzby. Výhodou tohto riešenia je, že 

nepotrebuje lineárne vedenie na presný pohyb prítlačníka. Ten je zabezpečený rotačnou väzbou. 

Zdvih prednej časti je dostačujúci pre jednoduché vloženie profilu. 
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5.2.1 Pracovný cyklus: 
Vzhľadom na navrhované riešenia bol taktiež navrhnutý pracovný cyklus podávacieho 

mechanizmu, ktorý pozostáva z nasledujúcich krokov: 

1. Vloženie profilu 

2. Prísun prítlačníka 

3. Vsunutie profilu do obrusovačky 

4. Vysunutie profilu z obrusovačky 

5. Odsunutie prítlačníka 

6. Vybratie profilu a uloženie na paletu alebo jeho otočenie pre obrúsenie druhej strany 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 22 Pracovný cyklus podávacieho mechanizmu 
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Obrázok 21 Navrhované riešenia pohybu prítlačníka pomocou piesta – schéma 
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5.3 Rám 
V čase návrhu rámu nebol známy presný typ obrusovacieho stroja, preto bolo potrebné 

navrhnúť konštrukciu tak, aby sa dala jednoducho prispôsobiť pre montáž k stroji. Na výber 

bolo z dvoch možností riešenia. 

Prvé riešenie predstavovalo zváraný rám. Jeho výhodou je jednoduché osadenie a vymedzenie 

polohy častí podávacieho mechanizmu. Avšak úprava konštrukcie pre presný typ 

obrusovacieho stroja je obťažná. 

Druhé riešenie predstavovalo skladaný rám. Toto riešenie je univerzálnejšie, pretože výmenou 

určitých dielov alebo pripevnením vhodnej konzoly je možné ho upraviť pre konkrétny typ 

obrusovacieho stroja. Nevýhodou tohto riešenia je vymedzenie polohy dielov. To môže byť 

skomplikované nepresnosťou montáže rámu. 
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6 Vlastné riešenie 
Z navrhovaných riešení som pre konečné riešenie zadania zvolil tieto. 

6.1 Koncový efektor (W-1-Z-2) 
Ako najvhodnejšie riešenie som zvolil použitie špeciálnych elektromagnetov.  

Zvolené riešenie využíva elektromagnety EPPM-2529-24-020 od firmy Selos, ktorý podľa 

[25]: „Vytvára magnetický tok bez pripojeného napätia (vďaka silnému permanentnému 

magnetu). Po pripojení ovládacieho napätia kotva odpadá.“ Tento typ magnetu je teda vhodný 

na použitie ako manipulačný člen, a zároveň aj ako poistný prvok, pretože elektrické napätie je 

potrebné len na jeho vypnutie. Použité sú dva elektromagnety orientované kolmo na stenu 

zdvíhaného profilu. Jeden magnet má pridržiavacu silu 120 N, takže pri použití dvoch magnetov 

je robot schopný zodvihnúť profily o hmotnosti až 17 kg. 

Obrázok 23 Efektor – W-1-Z-2 

Konštrukcia efektora bola realizovaná ako zváraná zostava (W-1-Z-1). Zvarok tvoria plechové 

diely W-1-S-1 až W-1-S-4. Po zvarení konštrukcie efektora sú plochy, ktoré slúžia pre montáž 

magnetov na efektor a montáž efektora na robota, obrobené tak, aby bola zaručená kvalita 

týchto plôch. Tá mohla byť porušená pri zváraní (diely W-1-S-1 a W-1-S-3). 
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Efektor je k robotovi prichytený pomocou desiatich skrutiek veľkosti M8. Jeho správna 

orientácia je zabezpečená vďaka dvom strediacim kolíkom s priemerom 8 mm.  

 

Obrázok 25 Montážne otvory efektora 

  

Obrázok 24 Efektor - obrábané plochy 
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6.2 Pohybový mechanizmus 
Zvolil som riešenie, ktoré na pohyb prítlačníka používa pneumatický piest. Prítlačník vykonáva 

rotačný pohyb okolo čapu. 

Pohybový mechanizmus slúži na vytvorenie ovládacej sily a zároveň k manipulácii s profilom. 

Zvolené riešenie sa skladá z prítlačníka (zostava W-1-Z-6)  a prítlačnice (zostava W-1-Z-4). 

6.2.1 Pohonné jednotky 
Ako pohonná jednotka na pohyb prítlačníka bol použitý pneumatický piest DSBC-50-20  od 

firmy FESTO so zdvihom 20 mm. Piest podľa [26] dokáže vyvinúť pri tlaku 6 bar teoretickú 

silu 990-1178 N pri pohybe vpred a 990 N pri pohybe vzad. Piest používa ako koncovku SGS 

M16x1,5 od firmy FESTO, ktorá má ako náboj otočný kĺb. Tento kĺb sa dokáže otáčať okolo 

svojej osi, čo je na použitie vhodné, pretože nie je potrebné použitie ložiska pri spojení 

s prítlačníkom. Ďalšou výhodou je, že sa taktiež dokáže vychýliť v smere kolmom na os 

otáčania. Na telo piesta je priskrutkovaná koncovka SNCS 50 od firmy FESTO, ktorá má taktiež 

ako náboj otočný kĺb. Tento kĺb sa dokáže otáčať okolo svojej osi, ale aj vychýliť v smere 

kolmom na túto os.  

K prítlačníku je piest pripojený prostredníctvom čapu s hlavou ISO 2341 B B-16x65, ten 

je poistený závlačkou ISO 1234 4x25, závlačka bola použitá ako poistenie čapu, pretože nie je 

očakávané axiálne zaťaženie čapu. Jeho poloha je vymedzená pomocou dvoch dielov W-1-S-

15, ktoré plnia funkciu dištančných valčekov. Telo piesta je pomocou koncovky SNCS 50 

pripojené k zostave W-1-Z-9, ktorá je priskrutkovaná k rámu. V tejto zostave je piest upevnený 

prostredníctvom čapu s hlavou ISO 2341 B B-16x45 a poistený závlačkou ISO 1234 4x25. 

Pozícia piestu voči zostave W-1-Z-9 nie je nijako vymedzená, pretože jeho poloha je závislá od 

polohy prítlačníka.  

Na pohyb profilu bol použitý dvojitý reťazový prevod. Prvý prevod je medzi motorom 

a prítlačnicou. Druhý je na prítlačnici a zabezpečuje pohyb oboch kolies. Prevody sú na krátku 

vzdialenosť, aby odpadla potreba napínania prevodu. 

Bol použitý motor 5RK90UCM-100 od firmy Orientalmotor. Jeho výkon je 90W a krútiaci 

moment 2,5 – 40 Nm. Motor je vybavený prevodovkou s prevodovým pomerom 100:1, taktiež 

je vybavený elektronickou brzdou, výstupné otáčky sú 18/min. Podľa [29] je: „tento motor 

ideálny pre dvojsmerové použitie.“ Pastorok je uložený na hriadeli, ktorý vychádza 

z prevodovky, jeho poloha je vymedzená pomocou dielu W-1-S-25, ktorý plní funkciu 

dištančného valčeka. Prenos krútiaceho momentu medzi nábojom pastorka a hriadeľom motora 

je zabezpečený pomocou tesného pera STN 02 2562 A 6x6x25. Pastorok je axiálne zaistený 

pomocou dielu W-1-S-26, ktorý je priskrutkovaný v osi hriadeľa pomocou skrutky 

ISO 4017 M5x16. Umiestnenie skrutky v osi hriadeľa nie je nebezpečné, pretože nebudú 

vznikať veľké prevádzkové rýchlosti a nemalo by dôjsť k odskrutkovaniu skrutky. Motor je 

k rámu pripevnený prostredníctvom plechového dielu W-1-S-16.  

  

https://catalog.orientalmotor.com/item/all-categories/90w-kii-series-reversible-gear-motors/5rk90ucm-100
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6.2.2 Kontrola reťazového prevodu medzi motorom a prítlačnicou 
Na overenie bezpečnosti reťazového prevodu som zvolil overenie prevodu medzi motorom 

a prítlačnicou, lebo tento bude viacej namáhaný. Pri výpočte som postupoval podľa [30] strany 

1020 až 1027.  

Vstupné parametre:  

z1=13 zubov 

z2=21 zubov  

P=90 W  

n=18 min-1 = 0.3 s-1

Zvolená reťaz : 06 B-1 

p=9.525 mm 

b1=5.72 mm 

d1=6.35 mm 

ρl=0.4 kg/m 

Fr=9∙103 N 

Výpočet roztečnej kružnice kolesa:  

𝑑 =
𝑝

sin(
180°

𝑧1
)

= 39.8 mm          (1) 

Kde: 

d – Priemer roztečnej kružnice reťazového kolesa 

p – Rozteč reťaze 

z1 – Počet zubov hnacieho kolesa 

Výpočet obvodovej rýchlosti: 

𝑣 = 𝜋𝑑𝑛 = 37.51 m/s         

 (2) 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜋𝑑𝑛 = 37.51 m/s         (3) 

𝛾 =
360°

𝑧1
= 27.69°          (4) 

�́� = 𝑑 ∙ cos (
𝛾

2
) = 38.64 mm        

 (5) 

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 𝜋𝑑�́� = 36.42 m/s         (6) 

Kde: 

v – Rýchlosť reťaze 

vmax – Maximálna rýchlosť reťaze 

vmin – Minimálna rýchlosť reťaze 

d´ – Priemer pri minimálnej rýchlosti 

𝛾 – Roztečný uhol 

d – Priemer roztečnej kružnice reťazového kolesa 

n – Otáčky hnacieho kolesa 
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Výpočet menovitého výkonu prenášaného prevodom: 

f1=1 – podľa [30] str. 1026 tabuľka 17-18 

𝑓2 = (
19

𝑧1
)1.08 = 1.5065         (7) 

kn=1.5 

𝑃𝑟 = 𝑓1𝑓2𝑘𝑛𝑃 = 203,4 W         (8) 

Kde: 

f1 – Súčiniteľ prevádzkového zaťaženia 

f2 – Súčiniteľ počtu zubov 

kn – Návrhový súčiniteľ 

Pr – Výkon prenášaný prevodom 

Výpočet síl v reťazi: 

∆𝐹 = 𝐹1 − 𝐹2 =
𝑃𝑟

𝑣
= 5.42 N         (9) 

𝐹𝑐 = 𝜌𝑙𝑣2 = 562.8 N          (10) 

𝐹1 = 𝐹𝑐 + ∆𝐹 = 568.22 N         (11) 

𝐹2 = 𝐹𝑐 = 562.8 N          (12) 

Kde: 

F1 – Sila v napätej časti reťaze 

F2 – Sila v ochabnutej časti reťaze 

Fc – Ťahová sila v reťazi 

ΔF – Rozdiel síl medzi napätou a ochabnutou časťou reťaze 

Bezpečnosť reťaze: 

𝐾 =
𝐹𝑟

𝐹1
= 15.8          (13) 

Kde: 

K – Bezpečnosť 

Fr – Sila pri pretrhnutí reťaze 

F1 – Sila v napätej časti reťaze 
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6.2.3 Simulácia zaťaženia hriadeľa 
Prvým krokom pevnostnej analýzy hriadeľa bolo určenie síl pôsobiacich na hriadeľ. Analýza 

bola realizovaná len na hriadeli W-1-S-27. Tento hriadeľ je analyzovaný, pretože prítlačník má 

väčšiu oblasť pohybu v priestore nad týmto hriadeľom, a teda na tento hriadeľ je viac 

pritláčaný. 

Výpočet krútiaceho momentu na hriadeli: 

Zvolený motor dokáže dodávať krútiaci moment o veľkosti 2,5 – 40 Nm. Cieľom analýzy je 

overenie hriadeľa pri najväčšom zaťažení Mk1 = 40 Nm. 

Pri výpočte krútiaceho momentu vychádzam z prevodového pomeru medzi hnacím kolesom na 

motore a hnaným kolesom prítlačnice. 

Mk1=40 Nm 

z1=13 

z2=21 

𝑖 =
𝑧2

𝑧1
=

𝑀𝑘2

𝑀𝑘1
=> 𝑀𝑘2 = 𝑀𝑘1

𝑧2

𝑧1
= 64,4 Nm       (14) 

Kde: 

z1-Počet zubov hnacieho kolesa 

z2-Počet zubov hnaného kolesa 

Mk1-Vstupný krútiaci moment 

Mk2-Výstupný krútiaci moment 

i-Prevodový pomer 

Výpočet sily pôsobiacej na hriadeľ: 

Prvý krokom je kinematický rozbor prítlačníka. 

Obrázok 26 Väzby na prítlačníku 
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ξA=2 

ξB=1 

ξC=1 – Väzbu C považujem za deformačnú 

iv=3 

η=1 

 

𝐼 = 𝑖𝑣 − (∑ ξ𝑖 − 𝜂) = 𝑖𝑣 − (𝜉
𝐴

+ 𝜉
𝐵

+ 𝜉
𝐶

− 𝜂) = 0    (15) 

Kde: 

ξa-Počet stupňov voľnosti odoberaných väzbou A 

ξB-Počet stupňov voľnosti odoberaných väzbou B 

ξC-Počet stupňov voľnosti odoberaných väzbou C 

η-Počet stupňov voľnosti odoberaných deformačnou väzbou 

I-Počet stupňov voľnosti 

iv-Počet stupňov voľnosti voľného telesa 

Z kinematického rozboru vyplýva, že teleso je staticky určité. Ďalším krokom je uvoľnenie 

telesa a výpočet väzbových síl zo silových rovnováh. 

∑ 𝐹𝑥 = 0 ∶ −𝐹𝑝𝑥 + 𝐹𝐴𝑥 = 0 => 𝐹𝐴𝑥 = 𝐹𝑝𝑥 = 𝐹𝑝 ∗ sin(15) = 304,9N (16) 

∑ 𝐹𝑌 = 0 ∶  −𝐹𝑝𝑦 + 𝐹𝐵 + 𝐹𝐴𝑦 = 0       (17) 

𝐹𝐴𝑦 = 𝐹𝑝𝑦 − 𝐹𝐵 = 𝐹𝑝 ∗ cos(15) − 𝐹𝐵 = −293,4 N    (18) 

∑ 𝑀𝐴 = 0 ∶ −𝐹𝑝𝑦 ∗ 161 + 𝐹𝐵 ∗ 128 = 0      (19) 

Obrázok 27 Uvoľnenie prítlačníku 
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𝐹𝐵 = 𝐹𝑦 ∗
161

128
= 𝐹𝑝 ∗ cos(15) ∗

161

128
= 1431,2 N     (20) 

 

Kde: 

Fp-Sila piestu 

Fpx-Zložka sily piestu premietnutá do osi X 

Fpy-Zložka sily piestu premietnutá do osi Y 

FAx-Sila vo väzbe A vo smere osi X, 

FAy-Sila vo väzbe A vo smere osi Y 

FB-Sila vo väzbe B 

Fx-Sily v smere osi X 

Fy-Sily v smere osi Y 

 

Výsledné zaťaženie hriadeľa je:  

Simulácia zahŕňa zobrazenie napätia podľa podmienky HMH, deformačné posunutie a stočenie 

hriadeľa. Vypracovaná bola v programe Autodesk Inventor 2020 pomocou simulačného 

dodatku Nastran. 

Obrázok 28 Zaťaženie hriadeľa 
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Napätie v hriadeli podľa podmienky HMH: 

 

 

 

Obrázok 30 Napätie na hriadeli – 1 

 

Obrázok 29 Zaťaženie hriadeľa v programe Nastran 

Mk1 

Ložiská 

FB 

Pevná plocha 
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Z obrázkov 35 a 34 vyplýva, že priemerné napätie na hriadeli sa pohybuje medzi 105,16-157,73 

MPa. Najvyššie dosiahnuté napätie je 262,9 MPa, avšak toto napätie sa nachádza na 

nezaťaženom mieste hriadeľa. Toto napätie vzniklo v dôsledku nutnosti zaväzbenia plochy ako 

nehybnej, preto ho možno považovať za neplatné.  

Na základe dát získaných zo simulácie je teraz možné vypočítať bezpečnosť hriadeľa. 

Materiál hriadeľa: Ck45 

Re=390 MPa – podľa [30] str. 1127 tab. A-21a 

σred=157,73 MPa 

𝐾ℎ =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
= 2,47          (21) 

Kde: 

Kh-Bezpečnosť na hriadeli 

Re-Medza klzu materiálu 

σred-Redukované napätie podľa podmienky HMH 

Obrázok 31 Napätie na hriadeli – 2 
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Hodnoty deformačného natočenia a posunutia hriadeľa: 

  

Obrázok 33 Hodnoty deformačného natočenia hriadeľa 

Obrázok 32 Deformačné posunutie na hriadeli - 1 
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Z obrázku 36 vyplýva, že maximálna hodnota natočenia je 0,006°. Z obrázkov 37 a 38 vyplýva, 

že maximálne posunutie je 0,083 mm. 

  

Obrázok 34 Deformačné posunutie na hriadeli - 2 
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6.2.4 Prítlačník (W-1-Z-6) 
Prítlačník je uložený pohyblivo. Na jednom konci je pripevnený k piestu a na druhom je 

pripevnený k rámu. K rámu je prítlačník pripevnený pomocou zostavy W-1-Z-7 lícovanou 

skrutkou ISO 7379 16x80. Použitie lícovanej skrutky je možné, pretože malý zdvih piestu 

zabezpečuje, že nebudú vznikať veľké rýchlosti pri pohybe prítlačníka, a teda nie je potrebné 

použitie ložiska. Zostava W-1-Z-7 je prichytená k rámu pomocou 2 skrutiek s guľatou 

ISO 7380-1 M8x20. Tento typ skrutiek je použitý z dôvodu nedostatku miesta medzi lícovanou 

skrutkou a zostavou. 

Obrázok 35 Prítlačník – W-1-Z-6 

 

Telo prítlačníka tvorí zváraná zostava (W-1-Z-5) z plechových dielov (W-1-S-11 a W-1-S-12).  

Akčným členom prítlačníka sú dve sústružené kolesá W-1-S-6. Pri pohybe piesta kolesá 

dosadajú na povrch L profilu a vytvárajú prítlačnú silu. Kolesá nie sú nijako poháňané. 

V kolesách sú uložené valivé guľôčkové ložiská STN 02 4630 6003 17x3x10. Dosadacie 

plochy kolies majú predpísanú drsnosť Ra 6,3. Dôvodom je, že dosadajú na neobrábanú plochu 

valcovaných profilov a tá nemá zaručenú drsnosť povrchu. Priemer, v ktorom sú uložené 

ložiská, je obrobený na Ø35K6 a drsnosť Ra 0,8. Medzi kolesom a ložiskom vzniká uloženie 

K6/h7 [30]: „zhodné uloženie, ktoré sa vyznačuje nepatrným presahom a je vhodné pre 

spojenia, ktoré sa zriedka rozoberajú.“ Vďaka tomuto uloženiu je zaistená aj poloha ložiska. 

Ložiská sú osadené na čapoch W-1-S-13, ktoré sú sústružené na Ø17h7 a Ra 0,8. Medzi 

ložiskom a čapom vzniká uloženie H9/h7, čo je uloženie s vôľou a ložisko sa na čap nasunie 

bez odporu. Správna poloha kolies a zaistenie polohy ložiska na čape je zabezpečená pomocou 

2 dielov W-1-S-14, ktoré plnia funkciu dištančných valčekov a vymedzujú ich polohu 

voči rámu prítlačníka. Axiálnemu pohybu čapov je zabránené použitím poistných krúžkov STN 

022930 17 na oboch stranách. 
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Obrázok 36 Prílačník – uloženia 
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6.2.5 Prítlačnica (W-1-Z-4) 
Prítlačnica je pevne prichytená priamo k rámu. Telo prítlačnice (W-1-Z-3) je zhotovené ako 

zváraná zostava z plechových dielov (W-1-S-8, W-1-S-9 a W-1-S-32). Do tohto typu 

konštrukcie nie je možné uložiť ložiská, v ktorých by mohol byť osadený hriadeľ. Z tohto 

dôvodu som zvolil osadenie hriadeľov do ložiskových domcov SCHAEFFLER UCP 204. 

Vďaka konštrukcii týchto ložísk, ktorá umožňuje malé natočenie ložiska v domci, nie je 

potrebné obrobenie dosadacích plôch pre domce. Diely W-1-S-9, ktoré tvoria bočné steny tela 

prítlačnice, neobsahujú diery pre hriadeľ, ale výrez v tvare písmena U, ktorý slúži ako diera pre 

hriadeľ. Tento výrez je použitý preto, aby sa uľahčila montáž hriadeľa. Následne je možné 

hriadeľ plne osadiť všetkými komponentmi a ložiskové domce len priskrutkovať k telu 

prítlačnice. 

Obrázok 37 Telo prítlačnice – W-1-Z-3 

Obrázok 38 Prítlačnica - W-1-Z-4 
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Akčnými členmi prítlačnice sú dve kolesá (W-1-S-5), ktoré sú poháňané reťazovým 

prevodom. Pritlačením prítlačníka sa vplyvom trecej sily pohybuje profil dopredu/dozadu. 

Dosadacia plocha má drsnosť povrchu Ra 6,3. Dosadá na ňu neopracovaný profil, pri ktorom 

nie je zaručená drsnosť povrchu. Koleso má náboj Ø24 H7 a jeho spojenie s hriadeľom 

zabezpečuje tesné pero STN 02 2562 A 8x7x25.  

Na hriadeľoch W-1-S-7 a W-1-S-27 sú osadené hnané kolesá zabezpečujúce pohyb profilu 

a reťazové kolesá, ktoré slúžia na prenos krútiaceho momentu z motora na hriadeľ. Hnané 

kolesá sú osadené na Ø 24 h7, drsnosť povrchu je Ra 1,6. Konce hriadeľov sú opracované na 

Ø 20 h7 a drsnosť Ra 1,6. Medzi hriadeľom a nábojom kolesa vzniká uloženie H7/h7, čo je 

uloženie s vôľou. Správna poloha kolesa je vymedzená pomocou dvoch dielov W-1-S-10, ktoré 

slúžia ako dištančné valčeky medzi bokmi kolesa a ložiskovými domcami. Reťazové kolesá 

majú náboj obrobený na Ø20H7 a drsnosť Ra 1,6. Medzi hriadeľom a nábojom reťazového 

kolesa vzniká uloženie s vôľou. Poloha reťazového kolesa Haberkorn 554580 je vymedzená 

pomocou dištančného krúžku W-1-S-28, ktorý je opretý o ložiskový domec. Koleso Harbekorn 

T72467 je opreté priamo o ložiskový domec. Obe kolesá sú axiálne poistené dielom W-1-S-26. 

Ten je skrutkou dotlačený na čelo reťazového kolesa pomocou skrutky ISO 4017-M5x16. 

Priskrutkovanie v osi hriadeľa nie je nebezpečné, pretože zariadenie nebude pracovať pri 

vysokých otáčkach, a teda by nemalo dôjsť k odskrutkovaniu skrutky. Spojenie hriadeľov 

s nábojmi reťazových kolies je realizované pomocou tesných pier. Pre  koleso Haberkorn 

T72467 pero STN 02 2562 A 6x6x25 a v prípade kolesa Haberkorn 554580 pero STN 02 2562 

A 6x6x20. Hriadele sú na strane, kde nie sú reťazové kolesá poistené pomocou MB matice 

ISO 2982-2 M20x1x26 a KM podložky ISO 2982-2 20 x 26.  

Obrázok 39 Prítlačnica – uloženia 
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6.3 Rám (W-1-Z-8) 
Na realizáciu rámu celého zariadenia som zvolil riešenie pomocou skladanej konštrukcie. Ako 

materiál rámu bol použitý hliníkový profil 45x45 modul 8 od firmy Alutec kk. Je to štvorcový 

profil, ktorý v každej stene obsahuje drážku pre skrutku a maticu M8. Zvolené riešenie 

umožnilo presnú korekciu vzdialenosti podávacieho mechanizmu a nastavenie reťazového 

prevodu poháňajúcého podávací mechanizmus. Výhodou zvoleného profilu je, že pomocou 

naskrutkovania vhodnej konzoly na konštrukciu je tiež zabezpečená adaptabilita pre rôzne typy 

obrusovacích strojov. 

Ako spojovacie prvky medzi jednotlivými profilmi boli použité plechové diely W-1-S-18 

a W-1-S-31. W-1-S-18 má tvar písmena  „L“ a slúži na spájanie priečnych tyčí so zvislými. 

Diel W-1-S-31 má tvar písmena „T“ a spája 2 priečne profily. Výpalky sú do tyčí 

priskrutkované pomocou skrutiek ISO 4762 M8x20 a matice M8 pre modul 8 od firmy 

Alutec kk.   
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6.4 Doplnok 
6.4.1 Plechové diely 
Všetky použité plechové diely sú vyrobené pomocou technológie vypaľovania laserom. Použitý 

materiál je konštrukčná oceľ S235JR, ktorá je vhodná na túto aplikáciu.  

Plechové diely určené pre zvárané zostavy obsahujú zámky. Zámok je prvok slúžiaci na 

vymedzenie polohy dielov pri zváraní. Zámok obsahuje v každom rohu vybratie v tvare slzy, 

ktoré zabezpečuje, aby nedošlo k vzpriečeniu dielov pri skladaní.  

Výkresy plechových dielov obsahujú dva listy, pretože druhý list slúži na vytvorenie programu 

pre laserovú vypaľovaćku. 

6.4.2 Použité technológie 
Vyrábané čapy a hriadele boli zhotovené pomocou technológie sústruženia. 

Drážky na perá boli zhotovené pomocou technológie frézovania. Montážne plochy efektora boli 

taktiež obrobené pomocou technológie frézovania. 

Všetky zvárané zostavy boli zhotovené pomocou technológie MIG. Bol použitý prídavný 

materiál EN 13479 MG2 a ochranný plyn Ferroline C18. 
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7 Diskusia 
Cieľom tejto práce bol konštrukčný návrh zariadenia na podávanie L profilov o veľkosti L50. 

Súčasťou zadania bol taktiež návrh koncového efektora pre robota obsluhujúceho pracovisko. 

Konštrukcii predchádzal prieskum riešení pre podobné aplikácie a návrh riešení použiteľných 

pre moje zadanie.  

Pri návrhu koncového efektora boli zavrhnuté  riešenia, ktoré zahŕňali použitie piestu pre 

ovládanie čeľustí. V porovnaní s riešením, ktoré využíva EPPM-2529-24-020, by ovládanie 

pomocou piestu  neprinieslo žiadnu dodatočnú funkciu a navyše by sa zvýšilo zaťaženie ramena 

robota. Použitie tohto typu magnetu je pre danú aplikáciu veľmi výhodné, pretože zabezpečuje 

manipulačnú a aj ochrannú funkciu. 

Pri návrhu podávacieho mechanizmu bolo prvým krokom určenie akčného člena, pomocou 

ktorého dochádza k vzniku trecej sily. Konštrukčne aj ekonomicky najvýhodnejšie bolo 

použitie pneumatického piestu. Použite hydraulického piestu bolo nevýhodné, pretože nie je 

potrebná tak veľká ovládacia sila pre pohyb prítlačníka. Z dôvodu nutnosti použitia prevodovky 

je nevhodné použitie elektromotora. Zvolené riešenie bolo vyhodnotené ako konštrukčne, tak 

aj montážne najvhodnejšie. Vymedzením polohy prítlačníka a prítlačnice bola definovaná 

poloha piestu. 

 Navrhované úpravy pre ďalšie verzie mechanizmu: 

• Zváraný rám navrhnutý pre presný typ obrusovacieho stroja 

• Povrchová úprava dielov a zvarkov  

• Úchyty pre vedenie pneumatického vedenia a elektrickej kabeláže   
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8 Záver 
Bol vypracovaný konštrukčný návrh koncového efektora robota a podávacieho mechanizmu. 

Mechanizmus slúži k podávaniu L profilov do obrusovačky hrán. Pracovisko je obsluhované 

robotom pomocou koncového efektora. 

Efektor bol realizovaný ako zváraná konštrukcia a jeho akčné členy predstavujú dva 

elektromagnety orientované kolmo na stenu profilu. Podávací mechanizmus bol realizovaný 

ako dve zostavy (prítlačník a prítlačnica) obsahujúce poháňané a pridržiavace kolesá. Prítlačník 

obsahuje dve pridržiavacie kolesá, ktoré slúžia ako kontaktný člen s profilom a sú pritláčané 

pneumatickým piestom na vytvorenie trecej sily. Prítlačnica obsahuje dve poháňané kolesá, 

ktoré slúžia na pohyb profilu. Obe zostavy podávacieo mechanizmu sú pripevnené k rámu 

z hliníkových profilov. Z realizovaných výpočtov môžem konštatovať, že navrhnutá reťaz aj 

hriadeľ sú dostatočne nadimenzované pre plnenie svojej funkcie. 

Efektor aj podávací mechanizmus bol následne spracovaný do výkresovej dokumentácie. 

Výhodou tejto konštrukcie je, že zmenou kolies prítlačníka a prítlačnice je možné zmeniť typ 

podávaného profilu. Použitím konštrukcie z hliníkových profilov sa taktiež docielilo možnosti 

pripojenia mechanizmu na rôzne typy strojov. 

Ciele práce boli splnené a funkčnosť mechanizmu bola odskúšaná na reálnom produkte.  
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10  Zoznam použitých symbolov 
b1 [mm]  Vnútorná šírka reťaze 

d [mm]  Priemer roztečnej kružnice reťazového kolesa 

d´ [mm]  Priemer pri minimálnej rýchlosti 

d1 [mm]  Priemer valčeku reťaze 

f1 [-]  Súčiniteľ prevádzkového zaťaženia 

F1 [N]  Sila v napätej časti reťaze 

f2 [-]  Súčiniteľ počtu zubov 

F2 [N]  Sila v ochabnutej časti reťaze  

FAx [N]  Sila vo väzbe A vo smere osy X, 

FAy [N]  Sila vo väzbe A vo smere osy Y 

FB [N]  Sila vo väzbe B 

Fc [N]  Ťahová sila v reťazi vplyvom odstredivej sily 

Fp [N]  Sila piestu 

Fpx [N]  Zložka sily piestu premietnutá do osy X 

Fpy [N]  Zložka sily piestu premietnutá do osy Y 

Fr [N]  Sila pri pretrhnutí reťaze 

Fx [N]  Sily vo smere osy X 

Fy [N]  Sily vo smere osy Y 

I [-]  Počet stupňov voľnosti 

i [-]  Prevodový pomer 

iv [-]  Počet stupňov voľnosti voľného telesa 

K [-]  Bezpečnosť reťaze 

Kh [-]  Bezpečnosť na hriadeli 

kn [-]  Návrhový súčiniteľ 

MA [Nm]  Silový moment k bodu A  

Mk1 [Nm]  Krútiaci moment motora 

Mk2 [Nm]  Krútiaci moment na hriadeli 

n [s-1]  Otáčky hnaného kolesa 

p [mm]  Rozteč reťaze 

P [W]  Výkon motora 

Pr [W]  Výkon prenášaný prevodom 
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Re [MPa]  Medza klu materiálu 

v [m/s]  Rýchlosť reťaze 

vmax [m/s]  Maximálna rýchlosť reťaze 

vmin [m/s]  Minimálna rýchlosť reťaze 

z1 [-]  Počet zubov hnacieho kolesa 

z2 [-]  Počet zubov hnaného kolesa 

ΔF [N]  Rozdiel síl medzi napätou a ochabnutou častou reťaze 

η [-]  Počet stupňov voľnosti odoberaných deformačnou väzbou 

ξa [-]  Počet stupňov voľnosti odoberaných väzbou A 

ξB [-]  Počet stupňov voľnosti odoberaných väzbou B 

ξC [-]  Počet stupňov voľnosti odoberaných väzbou C 

ρl [kg/m]  Dĺžková hmotnosť reťaze 

σred [MPa]  Redukované napätie podľa podmienky HMH 

𝛾 [°]  Roztečný uhol 
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12 Zoznam príloh 
12.1 Výkresová dokumentácia 
Do príloh boli vybrané nasledujúce výkresy dielov a zostáv: 

• Diely: 

o W-1-S-2    REBRO BOČNÉ 

o W-1-S-5    KOLESO-PRÍTLAČNICA 

o W-1-S-6    KOLESO-PRÍTLAČNÍK 

o W-1-S-7    HRIADEĽ-2 

o W-1-S-9    PRÍTLAČNICA-BOK 

o W-1-S-13    ČAP-PRÍTLAČNÍK 

o W-1-S-19   ÚCHYT-PRÍTLAČNÍK 

o W-1-S-20   ÚCHYT-OKO 

o W-1-S-27   HRIADEĽ-1 

o W-1-S-31    SPOJKA-T 

o W-1-SLZA  SLZA 

• Zostavy: 

o W-1   PACOVISKO W-1 

o W-1-Z-1 OBROBOK  EFEKTOR-TELO-OB 

o W-1-Z-1 ZVAROK  EFEKTOR-TELO-ZV 

o W-1-Z-2    EFEKTOR 

o W-1-Z-3 OBROBOK  RÁM-PRÍTLAČNICA 

o W-1-Z-4   PRÍTLAČNICA 

o W-1-Z-5 OBROBOK  RÁM-PRÍTLAČNÍK-OB 

o W-1-Z-5 ZVAROK  RÁM-PRÍTLAČNÍK-ZV 

o W-1-Z-6    PRÍTLAČNÍK 

o W-1-Z-8    RÁM 

o W-1-Z-11    PODAVAČ 

12.2  Elektronické dáta 
V prílohe budú priložené fotografie realizovaného mechanizmu a video jeho činnosti. 

 


