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ABSTRAKT	
	
Předmětem	této	bakalářské	práce	je	návrh	transferového	mechanismu	mycích	lžic	pro	čištění	
praním	 dentálních	 implantátů.	 Jsou	 navrženy	 dvě	 varianty.	 První	 varianta	 je	mechanismus	
využívající	 soustavy	 vaček	 a	 ramen.	 Druhá	 varianta	 návrhu	 využívá	 robotického	 systému	
firmy	Festo.	
	
ABSTRACT	
	
The	task	of	this	bachelor	thesis	is	to	design	mechanism	for	transferring	jig	trays	for	cleaning	
dental	 implants.	 There	 are	 created	 two	options.	 First	 option	 is	 a	 cam	mechanism.	 Second	
option	uses	robotic	system	made	by	Festo	company.	
	
KLÍČOVÁ	SLOVA	
	
návrh,	transferový	mechanismus,	vačkový	mechanismus,	robotické	řešení,	dentální	
implantáty	
	
KEY	WORDS	
	
design,	transfer	mechanism,	cam	mechanism,	robotic	solution,	dental	implants	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bibliografická	citace	
	
PODEŠVA,	M.	Návrh	transferového	mechanismu	mycích	lžic	pro	čistění	praním	dentálních	
implantátů.	Brno:	Vysoké	učení	technické	v	Brně,	Fakulta	strojního	inženýrství,	2016.	55	s.	
Vedoucí	bakalářské	práce	doc.	Ing.	Radek	Knoflíček,	Dr..	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Čestné	prohlášení	
	
Prohlašuji,	že	jsem	tuto	bakalářskou	práci	vypracoval	samostatně	pod	vedením	vedoucího	
práce	doc.	Ing.	Radka	Knoflíčka,	Dr.	a	to	s	použitím	uvedených	zdrojů.	
	
	
V	Brně	dne	27.5.	2016	 	 	 	 	 	 .......................................	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Martin	Podešva	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Poděkování	
	
Děkuji	mému	vedoucímu	práce	doc.	 Ing.	Radku	Knoflíčkovi,	Dr.	 za	přátelský	 a	optimistický	
přístup	 při	 konzultacích	 a	 pohotovosti	 při	 jakékoliv	 žádosti	 o	 pomoc.	 Dále	 bych	 rád	
poděkoval	svým	rodičům	za	podporu	a	možnost	studovat	na	vysoké	škole.	Také	děkuji	své	
přítelkyni	za	trpělivost	a	podporu	při	studiu.



	

Ústav	výrobních	strojů,	systémů	a	robotiky	
Str.		9		

BAKALÁŘSKÁ		PRÁCE	
	
	

OBSAH	
Úvod	.................................................................................................................................	10	

1	 Technologie	čištění	dentálních	implantátů	..................................................................	11	
1.1	 Současný	stav	procesu	čištění	..........................................................................................	11	
1.2	 Navrhované	řešení	...........................................................................................................	14	

2	 Mechanický	způsob	realizace	transferu	pracích	lžic	.....................................................	15	
2.1	 Návrh	geometrie	vaček	....................................................................................................	18	

2.1.1	 Vačkové	mechanismy	s	rotační	vačkou	(obecná	teorie)	.................................................	18	
2.1.2	 Výpočet	tvaru	vaček	........................................................................................................	20	
2.1.3	 Časové	diagramy	.............................................................................................................	20	
2.1.4	 Návrh	vačky	zdvihu	..........................................................................................................	23	
2.1.5	 Návrh	vačky	posuvu	........................................................................................................	28	

2.2	 Volba	hnacího	elektromotoru	..........................................................................................	33	
2.3	 Montážní	postup	sestavení	mechanismu	.........................................................................	36	
2.4	 Technologie	výroby	exponovaných	součástek	(rámcová)	.................................................	37	

3	 Robotický	způsob	realizace	transferu	pracích	lžic	........................................................	39	
3.1	 Stavba	přímočarého	portálu	............................................................................................	39	
3.2	 Základní	technické	parametry	systému	............................................................................	41	

4	 Technické,	provozní	a	ekonomické	porovnání	variant	.................................................	43	

5	 Rizika	při	provozu	mechanismu	pro	čištění	.................................................................	45	

Závěr	................................................................................................................................	46	

Seznam	použitých	zdrojů	..................................................................................................	47	

Seznam	obrázků	a	tabulek	................................................................................................	50	

Příloha	1	...........................................................................................................................	52	

Příloha	2	...........................................................................................................................	54	

Příloha	3	...........................................................................................................................	55	
	



Str.		10	
Ústav	výrobních	strojů,	systémů	a	robotiky	

	BAKALÁŘSKÁ		PRÁCE	
	
	

Úvod	

Při	rozšiřování	produkce	dentálních	 implantátů	(dále	pouze	 implantáty)	 firmy	 IPPON	vzniká	
potřeba	 automatizace	 výrobních	 procesů.	 Jedním	 z	 těchto	 procesů	 je	 čištění	 praním	
dentálních	implantátů	a	jeho	příslušenství.	
	 Neboť	 jsou	 kladena	 přísná	 hygienická	 kritéria	 na	 čistotu	 výsledného	 produktu,	
aktuální	 způsob	 praní	 většího	 množství	 implantátů	 vyžaduje	 velký	 časový	 objem	 práce.	
Samotný	proces	není	z	časového	hlediska	plně	optimalizován.	
	 Cílem	práce	je	navrhnout	mechanismus	pro	transfer	pracích	lžic,	který	bude	použit	při	
automatizaci	čištění	implantátů	a	seznámit	se	s	postupem	návrhu	jednoúčelového	stroje.	
	 V	 práci	 jsou	 rozpracovány	 dva	 návrhy	 řešení	 transferového	 mechanismu.	 První,	
rozsáhlejší	 část	 práce	 je	 věnována	 návrhu	 vačkového	 mechanismu,	 respektive	 výpočtům	
tvaru	a	rozměrů	vaček,	silového	působení	na	vačky	a	volbě	pohonného	elektromotoru.	
	 V	 druhé	 části	 je	 popis	 robotického	 řešení	 systému,	 jeho	 parametrů	 a	 základních	
komponent.	 Na	 závěr	 jsou	 obě	 varianty	 porovnány	 z	 ekonomických,	 technických	 a	
provozních	hledisek.	
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1 Technologie	čištění	dentálních	implantátů	

1.1 Současný	stav	procesu	čištění	
Dentální	implantát	je	umělý	pilíř,	jenž	je	použit	při	ztrátě	zubu,	jehož	jedna	část	pevně	
zaroste	 do	 kosti	 čelisti,	 podobně	 jako	 kořen	 zubu,	 a	 druhá	 část	 vyčnívá	 do	 úst.	
Vyčnívající	část	nese	korunku	nebo	zubní	protézu.	
	 Implantát	 je	 vyroben	 nejčastěji	 z	 čistého	 titanu.	 Biokompatibilní	 vlastnosti	
tohoto	 materiálu	 umožňují	 pevné	 spojení	 s	 kostní	 tkání	 čelisti.	 Dobře	 vhojené	
implantáty	v	kosti	čelisti	vykazují	větší	pevnost	než	vlastní	zuby	a	nesou	korunky	nebo	
můstky	po	neomezeně	dlouhou	dobu	[1].	

	
Obr.	1.1	Dentální	implantát	včetně	pilířů	a	příslušenství			

	 Po	dokončení	technologického	procesu	výroby	jsou	implantáty		po	celém	
povrchu	pokryty	mazivy,	založenými	na	tukové	bázi,	které	byly	používány	při	jejich	
zhotovení.	Dále	jsou	na	povrchu	ulpěné	mechanické	částice,	vzniklé	při	třískovém	
obrábění	základního	materiálu.	Tyto	částice	jsou	soustředěny	převážně	v	dutině	
implantátu.	Mechanické	částice	ulpívají	na	povrchu	implantátu	vlivem	adhezních	sil	
mezi	částicí	a	mazivy,	pozůstávajících	na	povrchu	implantátu	[2].
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	 Způsob	praní	dentálních	implantátů:	v	první	řadě	jsou	mechanicky	odstraněny	
hrubé	nečistoty	za	pomoci	kartáče	či	hadříku.	Následuje	chemické	rozpouštění	
technologických	maziv	z	povrchu	implantátu	v	lékařském	benzínu	po	dobu	10	minut.	
Poté	následuje	samotné	praní	implantátů	v	ultrazvukové	čističce1	[2].		
	 Implantáty	jsou	umístěny	v	prací	lžíci,	která	zajišťuje	správnou	orientaci	
implantátů	při	čištění,	vloženy	do	čističky	(myčky)	a	prány	v	dezinfekčním	roztoku2	po	
dobu	8	minut,	posléze	ve	vodě	o	teplotě	40	až	50°C	po	dobu	8	minut.	Tento	proces	se	
opakuje	ještě	jednou	a	na	závěr	probíhá	jedno	praní	v	čisté	vodě.	Implantáty	jsou	tedy	
prány	pětkrát.	Poté	následuje	sušení	implantátů	a	balení.	

	
Obr.	1.2	Ultrazvuková	čistička	[3]	

																																																								
1	 Ultrazvuková	 čistička	 pracuje	 na	 principu	 implodujících	 bublin	 vakua	 na	 povrchu	
čištěného	předmětu,	za	uvolnění	vysoké	teploty	a	plazmy	na	mikroskopické	úrovni.	Tím	
je	 odstraňována	 špína	 a	 mastnota.	 Bubliny	 vakua	 vznikají	 v	 čistícím	 roztoku	 vlivem	
piezo	 keramických	 prvků,	 které	 působí	 na	 čisticí	 nádobu.	 Vychýlení	 stěny	 nádoby	
způsobné	piezo	prvky	způsobí	kompresní	vlnu	v	čisticím	roztoku,	která	má	za	následek	
střídavé	zhuštění	a	rozpínání	kapaliny	při	kterém	vznikají	bubliny	vakua	[4].	
2	 Jedná	 se	 o	 2%	 roztok	 vody	 a	 dezinfekčního	 přípravku	 Sekusept	 užívaného	 ve	
zdravotnictví	pro	dezinfekci	nástrojů	v	ultrazvukových	lázních.	
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	 	 Obr.	1.3	Prací	lžíce	

	

	 	 Obr.	1.4	Uložení	implantátu	ve	lžíci	při	praní	

	 Praní	probíhá	v	jedné	pračce	a	po	každém	praní	je	prací	lžíce	vyjmuta	ručně	a	
podle	množství	praných	implantátů	jsou	prány	buď	další	kusy,	anebo	je	vyměněno	
prací	medium	a	pokračováno	v	praní.
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1.2 Navrhované	řešení	
Na	 základě	 analýzy	 současného	 stavu	 je	 tedy	 možné	 přistoupit	 k	vlastnímu	 návrhu	
nového	řešení,	kdy	v	této	části	bude	popsán	způsob	a	v	další	kapitole	podrobný	popis	
návrhu.	

	V	 rámci	 automatizace	procesu	 čištění	 většího	množství	 implantátů	 je	 vhodné	
použít	pěti	čističek	řazených	vedle	sebe.	Je	uvažována	každá	zvlášť	pro	jednotlivý	krok	
procesu	 praní.	 Cílem	 práce	 je	 návrh	 manipulačního	 strojního	 mechanismu,	 pro	
přemístění	pracích	lžic	s	implantáty	do	vedlejší	čističky	po	ukončení	jednotlivých	praní.		
	 Realizace	 transferového	 pohybu	 pro	 přemístění	 pracích	 lžic	 je	 v	 této	 práci	
řešena	dvěma	způsoby.		První	řešení	je	ryze	mechanické	a	pro	vytvoření	požadovaného	
pohybu	 je	 použita	 soustava	 vaček	 a	 pák.	 Druhé	 řešení	 je	 pomocí	 horizontálního	
lineárního	 portálu	 složeného	 z	 elektrických	 os.	 Obě	 budou	 následně	 analyzovány	 a	
bude	vybrána	z	technicko-ekonomicko-provozního	hlediska	lepší	varianta.	 	
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2 Mechanický	způsob	realizace	transferu	pracích	lžic	

Při	přemístění	pracích	lžic	z	jedné	prací	myčky	do	druhé	jsou	použity	manipulační	háky	
vykonávající	 prostorový	 pohyb.	 K	 vytvoření	 požadovaného	 prostorového	 pohybu	 je	
použito	dvou	vaček	na	společné	hřídeli	a	soustavy	pák.	Základ	sestavy	je	tvořen	dvěma	
základovými	deskami,	na	kterých	jsou	připevněny	veškeré	komponenty.	Na	základové	
vertikální	desce	je	připevněna	hřídel	s	vačkami	a	ústrojí	pák.	Na	horizontální	základové	
desce	je	připevněno	ústrojí	vykonávající	pohyb	zdvihu	a	posuvu.	

	
Obr.	2.1	Pohled	na	vačkový	mechanismus		

	 Vačka	 zdvihu	 působí	 na	 centrické	 zdvihátko	 s	kladkami,	 které	 působí	 na	 páku	
zdvihající	 konzolu	 zdvihu.	 Ta	 je	 spojena	 s	 vertikální	 deskou	 pomocí	 dvou	 lineárních	
vedení,	 které	 zároveň	 zabezpečují	 hladký	 chod	 zdvihu.	 Výška	 a	 průběh	 zdvihu	 jsou	
definovány	 tvarem	vačky	a	geometrií	páky.	 Silový	 styk	vačky	 se	 zvedákem	 je	 zajištěn	
tíhovou	silou	konzoly	zdvihu	působící	na	páku.	
	 Posuv	 v	 horizontálním	 směru	 je	 zajištěn	 druhou	 vačkou	 na	 společné	 hřídeli,	
která	 působí	 na	 páku	 spojenou	 s	 ústrojím	 posuvu,	 na	 kterém	 jsou	 připevněny	
manipulační	háky.	Silový	styk	zvedáku	s	vačkou	a	ramenem	je	zajištěn	tažnou	pružinou	
upevněnou	 na	 rameni	 posuvu	 a	 horizontální	 základové	 desce.	 Z	 důvodu	 potřeby	
ramene	 s	 proměnlivou	 délkou	 je	 rameno	 dvoudílné,	 tvořeno	 dvěma	 tyčemi	
čtvercového	průřezu	spojenými	lineárním	vedením.		
	 Ústrojí	 posuvu	 je	 tvořeno	 nástrojovou	 deskou	 s	 konzolou.	 Ta	 se	 pohybuje	 po	
vertikální	desce	na	 lineárních	 ložiscích.	Spojení	 ramene	posuvu	a	nástrojové	desky	 je	
realizováno	 skrze	 tyč	 kruhového	 průřezu,	 uložené	 ve	 vertikální	 desce	 ve	 vodicím	
pouzdře	 s	 přírubou.	 Neboť	 se	 nástrojová	 deska	 pohybuje	 vůči	 tyči	 i	 v	 horizontálním	
směru,	musela	 být	 na	 nástrojovou	 desku	 přidána	malá	 konzola	 s	 lineárním	 vedením	
připevněným	 k	 vodicí	tyči,	 umožňující	 spojení	 tyče	 a	 saní.	 Z	 důvodu	 potřeby	
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centrického	umístění	páky	zdvihu	vůči	konzole	zdvihu	byl	přidána	spojovací	kostka	pro	
spojení	konzoly	a	vodicí	tyče.	Silový	styk	zdvihátka	s	vačkou	je	zajištěn	tažnou	pružinou	
připevněnou	k	páce	a	horizontální	desce.	Spojení	dvoudílného	ramene	posuvu	a	vodicí	
tyče	posuvu	je	realizováno	seřiditelným	kloubem	

	
Obr.	2.2	Detailní	pohled	na	ústrojí	vaček		

	 Obě	 ramena	 jsou	 uložena	 v	 ložiskových	 domečcích	 na	 příslušných	 nosičích.	
Zvedáky	 s	 kladkami	 jsou	 v	 nosičích	 uloženy	 ve	 vodících	 pouzdrech.	 Fixace	 správné	
orientace	 zvedáků	 je	 zajištěna	 vodícími	 kolíky,	 které	 jsou	 také	 uloženy	 ve	 vodících	
pouzdrech.		
	 Pohon	 vačkového	 hřídele	 je	 zajištěn	 asynchronním	 motorem	 se	 šnekovou	
převodovkou.		
	 Řízení	 a	 regulace	 chodu	 stroje	 je	 zprostředkováno	 čidly	 v	 elektromotoru	
napojené	na	řídící	systém,	jenž	zajistí	chod	motoru	vždy	pro	požadovaný	počet	otáček	
zajišťující	vykonání	jedno	pracovního	cyklu.	Více	obrázků	mechanického	způsobu	
realizace	transferu	pracích	lžic	je	uvedeno	v	příloze	1.
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	 Obr.	2.3	Popis	základních	komponent	mechanismu	
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2.1 Návrh	geometrie	vaček	

2.1.1 Vačkové	mechanismy	s	rotační	vačkou	(obecná	teorie)	

Vačkové	mechanismy	 slouží	 k	převodu	 rotačního	pohybu	na	posuvný	vratný	pohyb	 s	
malým	 zdvihem.	 Složitější	 operační	 pohyby	 mohou	 být	 vytvořeny	 současným	
působením	 více	 vaček,	 popřípadě	 ve	 spojení	 s	 dalšími	mechanismy,	 například	 jako	 v	
navrhovaném	 řešení	 pomocí	 pák.	 Rotační	 vačka	 bývá	 vytvořena	 jako	 neokrouhlý	
kotouč,	nejčastěji	s	válcovou	činnou	plochou,	upevněný	na	vačkové	hřídeli	otáčející	se	
konstantní	úhlovou	rychlostí	[5].	
	 Vačka	 ovládá	 sdružený	 člen,	 který	 přenáší	 k	 rozvodnému	mechanismu	 zdvih,	
rychlost	 i	 zrychlení.	 Nejčastěji	 je	 u	 výrobních	 strojů	 tímto	 členem	 zvedák	 s	 kladkou,	
která	 zajišťuje	 styk	 s	 vačkou.	 Zvedák	 může	 vykonávat	 přímočarý	 či	 kývavý	 pohyb.	
Pokud	 spojnice	 středů	 kladky	 zvedáku	 v	 krajních	 polohách	 prochází	 středem	 vačky,	
mluvíme	o	středově	se	pohybující	kladce	zvedáku.	Jestliže	je	zvedák	uložen	tak,	že	jeho	
osa	 neprochází	 středem	 vačky,	 spojnice	 středů	 kladky	 zvedáku	 v	 krajních	 polohách	
neprochází	středem	vačky,	zavádíme	pojem	excentricita	e	[5]	[6].	

	
Obr.	2.4		Přímočaře	středově	(a)	a	výstředně	(b)	se	pohybující	zvedák	s	kladkou	(c)	plochý	
zvedák	[5]	

	 Zdvihové	funkce	vačky	dělíme	podle	obrysu	harmonické	rotační	vačky.	Základní	
funkce	jsou	[6]:	

• Harmonická	vačka	-	křivka	obrysu	vačky	je	složena	z	kruhových	oblouků.	
Tato	vačka	se	vyznačuje	skoky	v	průběhu	zrychlení	zvedáku.	Zvedák	
může	být	plochý	anebo	s	kladkou.	

• Sinusová	vačka	-	průběh	rychlosti	zvedáku	je	předepsán	dvěma	na	sebe	
navazujícími	čtvrtinami	sinusovek.	Tato	vačka	se	vyznačuje	skokem	v	
průběhu	zrychlení	na	počátku	a	na	konci	zdvihu.	Sinusová	vačka	má	
zvedák	s	kladkou.	
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• Složená	vačka	-	křivka	obrysu	vačky	je	složena	z	různých	křivek,	
například	oblouků	sinusovky,	parabol,	mocninových	křivek,	
Archimedovy	spirály	a	podobných	křivek.	

	 	
	 Silový	styk	mezi	vačkou	a	zdvihátkem	zajišťuje	zpravidla	pružina,	popřípadě	tíha	
tělesa	zdvihaného	zdvihátkem	[6].	
	 Základní	 parametry	 	 vačkového	mechanismu	 s	 rotační	 vačkou	 a	 přímočaře	 se	
pohybujícím	zvedákem	jsou	uvedeny	na	obr.	2.5.	

	
Obr.	2.5	Znázornění	základních	parametrů	rotační	vačky	s	přímočaře	se	pohybujícím	
zvedákem	[6]	

Kde:	 r0	-	poloměr	základní	kružnice	
	 rk	-	poloměr	kladky		
	 hmax	-	maximální	zdvih	vačky	
	 hmin	-	minimální	zdvih	vačky	
	 h	-	okamžitý	zdvih	zvedáku	
	 hi	-	celkový	zdvih	zvedáku	v	daném	intervalu	
	 α	-	úhel	otočení	vačky,	příslušný	okamžitému	zdvihu	h	
	 αi	-	úhel	natočení	vačky,	za	který	se	vykoná	zdvih	hi	
	 kd	-	dráha	středu	kladky	
	 n	-	normála	ke	křivce	dráhy	středu	kladky	kd	
	 t	-	tečna	ke	křivce	dráhy	středu	kladky	kd	
	 μ	-	úhel	přenosu,	který	svírá	tečna	t	se	směrem	pohybu	zvedáku
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2.1.2 Výpočet	tvaru	vaček	

Tvar	vačky	se	většinou	stanoví	pro	předepsaný	průběh	zdvihu	h	nebo	zrychlení	a		zvedáku	v	
závislosti	 na	 úhlu	 pootočení	 vačky	 α	 [5].	 Neboť	 pracovní	 cyklus	 přemístění	 pracích	 lžic	
probíhá	relativně	pomalu,	není	průběh	zrychlení	stěžejní,	bude	návrh	tvarů	vaček	proveden	
podle	 průběhu	 zdvihu.	 Při	 návrhu	 stroje	 je	 vhodné	 se	 vyhnout	 velkým	 zdvihům,	 které	
vyžadují	velké	pákové	převody	mezi	zdvihátkem	a	operačním	členem.	Vyšší	hmotnost	a	větší	
pružnost	snižuje	dynamickou	tuhost	mechanismu	[6].	
	 Tvar	pracovní	plochy	musí	splňovat	určitá	kritéria.	Vydutá	část	musí	mít	větší	poloměr	
zakřivení,	 než	 je	 poloměr	 klady	 zvedáku,	 a	 vypuklá	 část	 nesmí	 být	 kladkou	 podříznuta.	 To	
znamená,	že	minimální	poloměr	zakřivení	vypuklé	části	musí	být	větší	nebo	roven	poloměru	
kladky	zvedáku.	V	minulosti	byla	kontrola	na	podřezání	prováděna	graficky	[6].	 	

2.1.3 Časové	diagramy	

Pro	znázornění	průběhu	zdvihu	v	závislosti	na	pootočení	vačky	se	využívají	časové	diagramy	
pohybu	 [6].	Pro	sestrojení	časového	diagramu	 je	v	první	 řadě	nutno	definovat	požadovaný	
výsledný	pohyb.	
	 Vlastní	 uchopení	 pracích	 lžic	 během	 jejich	 přemístění	 je	 realizováno	manipulačními	
háky,	 které	 jsou	 připevněny	 k	prací	 lžíci	 a	 vytvářejí	 tak	 jednoduchý	mechanický	 interface.	
Požadovaná	trajektorie,	jako	žádaný	pohyb	dentálních	lžic	mezi	myčkami,	je	uvedena	na	
obr.	2.6.	

	
Obr.	2.6	Znázornění	trajektorie	požadovaného	pohybu
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	 Pro	 výpočet	 zdvihů	 hzi	 a	 hpi	 	 jednotlivých	 vaček	 je	 trajektorie	 výsledného	 pohybu	
definována	osmi	body.	Pracovní	cyklus	začíná	v	bodě	0.	Hák	sjede	do	bodu	1	a	při	pohybu	1-2	
nabírá	 prací	 lžíci.	 Ta	 je	 vyzvednuta	 z	myčky	 zdvihem	2-3	 a	 přemístěna	 nad	 vedlejší	myčku	
pohybem	3-4.	Posléze	je	spuštěna	do	vedlejší	myčky	pohybem	4-5.	Následuje	vyháknutí	lžíce	
pohybem	5-6.	Pohybem	6-7-8	se	hák	vrací	do	výchozí	pozice.	
	 Pohyb	ve	směru	osy	y	(zdvih)	je	zajištěn	soustavou	vačky	zdvihu	a	páky	zdvihu,	pohyb	
ve	 směru	 osy	 x	 (posuv)	 soustavou	 vačky	 posuvu	 a	 páky	 posuvu.	 Rozdělením	 pohybu	 tedy	
vzniklo	osm	intervalů	viz	tabulka	2.1:	

Tabulka	2.1	Rozdělení	pohybu	háků	intervalů	pohybů	

Číslo	intervalu	 Trajektorie	 Činnost	
1	 0-1	 posuv	háků	dolů	
2	 1-2	 nabrání	prací	lžíce	
3	 2-3	 zdvihnutí	lžíce	z	myčky	
4	 3-4	 přesunutí	lžíce	nad	vedlejší	myčku	
5	 4-5	 spuštění	lžíce	do	vedlejší	myčky	
6	 5-6	 vyháknutí	lžíce	
7	 6-7	 zdvih	háků	
8	 7-8	 návrat	do	výchozí	pozice	

	
Jednotlivým	intervalům	připadá	otočení	vačkové	hřídele	o	45°.	Časové	diagramy	pohybu	
vypadají	následně:	

	
Obr.	2.7	Časový	diagram	zdvihu	h		
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Obr.	2.8	Časový	diagram	posuvu	p	 	
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2.1.4 Návrh	vačky	zdvihu	

Výpočet	zdvihu	nově	navrhované	vačky	vychází	z	geometrie	ramene	zdvihu,	respektive	jeho	
délky	a	vzdálenosti	působiště	zdvihátka	od	středu	uložení	ramene.	

	
Obr.	2.9	Znázornění	geometrie	ramene	zdvihu	pro	výpočet	zdvihu	vačky	hp			

Pomocí	goniometrických	funkcí	byl	na	základě	geometrie	odvozen	vztah	pro	výpočet	zdvihu	
vačky	v	závislosti	na	délce	ramene	lz,	reakčního	ramene	lrz	a	potřebného	posuvu	pi.	
	
	 h!! = l!" ∙ tan(sin!!(

z!
l!
))	 (2.1)	

Kde:	 hzi	-	výška	zdvihu	vačky	zdvihu	v	daném	intervalu,	[mm]	
	 zi		-	výška	zdvihu	koncového	bodu	ramene	zdvihu	v	daném	intervalu,	[mm]		
	 i	-	číslo	intervalu	
	 lz	-	délka	ramene	zdvihu,	[mm]	
	 lrz	-	délka	reakčního	ramene,	[mm]	
	 	
Z	časového	diagramu	zdvihu	z	byly	určeny	zdvihy	vačky	v	jednotlivých	intervalech	dle	vztahu	
(2.1.)	pro	lrz=	85	mm	a	lz=	397	mm	a	zapsány	do	tabulky	2.2.	

Tabulka	2.2	Výšky	zdvihu	vačky	zdvihu	v	jednotlivých	intervalech	pohybu	

číslo	intervalu	-	i	 zdvih	-	zi,	[mm]	 výška	zdvihu	vačky	-	hzi,	[mm]	
1	 90	 24,44	
2	 90	 24,44	
3	 0	 0	
4	 0	 0	
5	 90	 24,44	
6	 90	 24,44	
7	 0	 0	
8	 0	 0	
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Hodnoty	zdvihu	zi	byly	posléze	použity	pro	výpočet	tvaru	vačky	v	aplikaci	Autodesk	Inventor	
s	parametry	viz	tabulka	2.3.	

Tabulka	2.3	Vybrané	parametry	vačky	zdvihu	

Parametry	vačky	zdvihu	
Základní	poloměr	vačky	 rz0	 30	mm	
Šířka	vačky	 bzc	 25	mm	
Poloměr	kladky	 rzk	 12	mm	
Šířka	zdvihátka	 bzr	 12	mm	
Excentricita			 ez	 0	mm	
Doba	otáčky	 t	 15	s	
Úhlová	rychlost	 ω	 25,133	rad/s	
Hmotnost	urychlovaných	dílů	 mz	 8,363	kg	
Maximální	zdvih	 hzmax		 24,44	mm	
Minimální	zdvih	 hzmin		 0	mm	
Maximální	rychlost	 vzmax	 0,02	m/s	
Minimální	rychlost	 vzmin	 -0,02	m/s	
Maximální	zrychlení	 azmax	 0,034	m/s2	

Minimální	zrychlení	 azmin	 -0,034	m/s2	
Maximální	puls	 jzmax	 0,057	m/s3	
Minimální	puls	 jzmin	 -0,057	m/s3	
Maximální	poloměr	křivosti	 Rzcmax	 54,44	mm	
Minimální	poloměr	křivosti	 Rzcmin	 4,851	mm	
Maximální	úhel	přenosu	 μz

max	 42,77°	
Minimální	úhel	přenosu	 μz

min	 -42,77°	
	
Zdvihová	funkce	je	harmonická.	Výsledný	tvar	vačky	je	tedy	následující:	

	
Obr.	2.10	Zobrazení	tvaru	vačky	zdvihu	
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Obr.	2.11	Obrázek	renderu	vačky	zdvihu	

Závislost	zdvihu	vačky	na	úhlu	pootočení	vačkové	hřídele	je	tedy:	

	
Obr.	2.12	Závislost	zdvihu	vačky	na	pootočení	vačkové	hřídele	
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Je	zřejmé,	že	ke	změně	zdvihu	dochází	v	požadovaných	intervalech.	Rychlost,	zrychlení	a	puls	
jsou	 zobrazeny	 na	 následujících	 obrázcích.	 Platí,	 že	 rychlost	 je	 první	 derivací	 zdvihu	 v	
závislosti	na	pootočení	vačky.	Následně	zrychlení	druhou	derivací	zdvihu	potočení	a	puls	třetí	
derivací.		

	
Obr.	2.13	Závislost	rychlosti	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	

	
Obr.	2.14	Závislost	zrychlení	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	
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Obr.	2.15	Závislost	pulsu	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	
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2.1.5 Návrh	vačky	posuvu	

Při	návrhu	vačky	posuvu	je	postupováno	analogicky	jako	při	návrhu	vačky	zdvihu.	Bylo	opět	
vycházeno	 z	 geometrie	 ramene	 posuvu,	 respektive	 jeho	 délky	 a	 vzdálenosti	 působiště	
zdvihátka	od	středu	uložení	ramene.	

Obr.	2.16	Znázornění	geometrie	ramene	posuvu	pro	výpočet	zdvihu	vačky	hz	

Pomocí	goniometrických	funkcí	byl	na	základě	geometrie	odvozen	vztah	pro	výpočet	zdvihu	
vačky	v	závislosti	na	délce	ramene	l,	reakčního	ramene	lr	a	potřebného	posuvu	pi.	
	
	 h!! = l!! ∙ tan(sin!!(

p!
l!
))	 (2.2)	

Kde:		 hpi	-	výška	zdvihu	vačky	v	daném	intervalu	[mm]	
	 pi	-	posuv	koncového	bodu	ramene	posuvu	v	daném	intervalu	[mm]	
	 i	-	číslo	intervalu	
	 lp	-	délka	ramene	[mm]	
	 lrp	-	délka	reakčního	ramene	[mm]	
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Z	časového	diagramu	posuvu	p	byly	určeny	zdvihy	vačky	v	jednotlivých	intervalech	dle	vztahu	
(2.2.)	pro	lrp=	55	mm	a	lp=	420	mm	a	zapsány	do	tabulky	2.4.	

Tabulka	2.4	Výšky	zdvihu	vačky	posuvu	v	jednotlivých	intervalech	

číslo	intervalu	-	i	 posuv	-	pi,	[mm]	 výška	zdvihu	vačky	-	hpi,	[mm]	
1	 0	 0	
2	 25	 3,28	
3	 25	 3,28	
4	 205	 30,758	
5	 205	 30,758	
6	 180	 26,089	
7	 180	 26,089	
8	 0	 0	

	
Hodnoty	zdvihů	vačky	byly	analogicky	použity	pro	výpočet	tvaru	vačky	posuvu	v	aplikaci	
Autodesk	Inventor	s	parametry	viz	tabulka	č.	2.5.	

Tabulka	2.5	Vybrané	parametry	vačky	posuvu	

Parametry	vačky	posuvu	
Základní	poloměr	vačky	 rp0	 27	mm	
Šířka	vačky	 bpc	 25	mm	
Poloměr	zdvihátka	 rpk	 12	mm	
Šířka	zdvihátka	 bpr	 12	mm	
Excentricita			 ep	 0	mm	
Doba	otáčky	 t	 15	s	
Úhlová	rychlost	 ω	 25,133	rad/s	
Hmotnost	urychlovaných	dílů	 mp	 11,662	kg	
Maximální	zdvih	 hpmax		 30,758	mm	
Minimální	zdvih	 hpmin		 0	mm	
Maximální	rychlost	 vpmax	 0,023	m/s	
Minimální	rychlost	 vpmin	 -0,022	m/s	
Maximální	zrychlení	 apmax	 0,039	m/s2	

Minimální	zrychlení	 apmin	 -0,039	m/s2	
Maximální	puls	 jpmax	 0,061	m/s3	
Minimální	puls	 jpmin	 -0,065	m/s3	
Maximální	poloměr	křivosti	 Rpcmax	 140,741	mm	
Minimální	poloměr	křivosti	 Rpcmin	 3,447	mm	
Maximální	úhel	přenosu	 μp

max	 45,34	
Minimální	úhel	přenosu	 μp

min	 -43°	
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Zdvihová	funkce	je	harmonická.	Výsledný	tvar	vačky	posuvu	je	tedy	následující:	

Obr.	2.17	Zobrazení	tvaru	vačky	posuvu		

	
Obr.	2.18	Render	obrázku	vačky	posuvu	
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Grafické	znázornění	průběhu	zdvihu	vačky,	rychlosti	a	zrychlení	jsou:	

	
Obr.	2.19	Závislost	zdvihu	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	

	
Obr.	2.20	Závislost	rychlosti	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	
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Obr.	2.21	Závislost	zrychlení	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	

	
Obr.	2.22	Závislost	pulsu	zdvihátka	na	pootočení	vačkové	hřídele	
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2.2 Volba	hnacího	elektromotoru	
K	 volbě	 vhodného	 hnacího	 elektromotoru	 je	 potřeba	 určit	 výkon	 potřebný	 pro	 chod	
mechanismu.	 V	 první	 řadě	 je	 nutno	 určit	 silové	 působení	 zvedáků	 na	 jednotlivé	 vačky,	 z	
kterých	se	určí	kroutící	moment	na	vačkové	hřídeli	a	posléze	se	určí	samotný	výkon.	
	 Po	úplném	uvolnění	je	silové	působení	na	rameni	zdvihu	následující:	

	
Obr.	2.23	Silové	působení	na	rameni	zdvihu	

Rovnice	silové	a	momentové	rovnováhy:	
	 F! = 0;  F!" = 0 (2.3)	

	 F! = 0;  F!" − F! + F! + F! = 0 (2.4)	

	 M!" = 0;  F! ∙ l!" − F! ∙ x! − F! ∙ l! = 0	 (2.5)	
	

	
Kde:		 FAx,	FAy	-	síly	v	uložení	ramene,	[N]	
	 FB	-	síla	od	zvedáku,	[N]		
	 FT	-	tíha	ramene,	[N]	
	 lz	-	délka	ramene,	[mm]	
	 lrz	-	délka	reakčního	ramene,	[mm]	
													xT	-	vzdálenost	těžiště	ramene	zdvihu	od	uložení	ramene,	[mm]	
Z	rovnice	(3.5)	pro	lz=413	mm,	lrz=105	mm	a	FC=83,994	N	(viz	příloha	3)	je	síla	působící	na	
zvedák:	
	
	 F! =

F! ∙ x! + F! ∙ l!
l!"

= 355,77 N  (2.6)	

	
Kroutící	moment	na	hřídeli	od	vačky	zdvihu	je:	

	
Kde:		 rzmax	-	maximální	poloměr	vačky	zdvihu,	[mm]	
	 FB	-	síla	od	zvedáku	zdvihu,	[N]		
Pro	FB=355,77	N	a	rzmax=53,445	mm	je	Mkz=19,01	Nm	

	 M!" = F! ∙ r!"#$ (2.6)	



Str.		34	
Ústav	výrobních	strojů,	systémů	a	robotiky	

	BAKALÁŘSKÁ		PRÁCE	
	
	
	
Pro	rameno	posuvu	obdobně:	

Obr.	2.24	Silové	působení	na	rameni	posuvu	

Rovnice	silové	a	momentové	rovnováhy:	
	 F! = 0;  F!" − F! + F! + F! = 0 (2.6)	

	 F! = 0;  F!! = 0 (2.7)	

	 M!" = 0;  F! ∙ l!! − F! ∙ l! − F! ∙ l! = 0	 (2.8)	
	

Kde:		 FDx,	FDy	-	síly	v	uložení	ramene,	[N]	
	 FE	-	síla	od	zvedáku,	[N]		
	 FF	-	síla	od	pružiny,	[N]	
	 FG	-	síla	potřebná	k	urychlení	posouvaného	tělesa,	[N]	
	 lp	-	délka	ramene,	[mm]	
	 lrp	-	délka	reakčního	ramene,	[mm]	
													lF	-	vzdálenost	působiště	síly	pružiny	od	uložení	ramene,	[mm]	
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Z	rovnice	(3.8)	pro	lp=420	mm,	lrp=55	mm,	lF=355	mm,	FF=10	N	a	FG=2,35	N	(viz	příloha	3)	je	
síla	působící	na	zvedák	posuvu:	
	
	 F! =

F! ∙ l! + F! ∙ l!
l!"

= 82,494 N  (2.9)	

	
Kroutící	moment	na	hřídeli	od	vačky	zdvihu	je:	

	
Kde:		 rzmax	-	maximální	poloměr	vačky	posuvu,	[mm]	
	 FB	-	síla	od	zvedáku	posuvu,	[N]		
	
Pro	FE=91,527	N	a	rpmax=54,758	mm	je	Mkp=4,517	Nm	
	
Výsledný	kroutící	moment	na	vačkovém	hřídeli	je	dán	součtem	jednotlivých	kroutících	
momentů	od	vaček	zdvihu	a	posuvu:	
	
	 M = M!" +M!" = 23,158 Nm 	 (2.11)	
	
Výkon	potřebný	pro	rotaci	vačkového	hřídele	je:	
	
	 P = 2 ∙ π ∙M

T 	 (2.12)	

	
Kde:	 M	-	výsledný	kroutící	moment	na	vačkovém	hřídeli,	[Nm]	
	 T	-	doba	jedné	otáčky,	[s]	
	
Pro	T=15	s,	je	potřebný	výkon	P=9,712	W.	
	
Výpočet	byl	proveden	s	určitými	zjednodušujícími	předpoklady:	

• Model	výpočtu	byl	uvažován	ze	statického	hlediska.	Ramena,	zvedáky	a	vačky	byly	
uvažovány	jako	tuhá	tělesa.	

• Pro	zjednodušení	bylo	uvažováno,	že	maximální	kroutící	momenty	nastávají	ve	stejný	
moment	pootočení	vačkového	hřídele	

• Byly	zanedbány	pasivní	odpory	ložisek	a	odporu	vody	při	vytahování	pracích	lžic	z	
pracích	myček.	Byla	zanedbána	hmotnost	implantátů	z	důvodu	jejich	nízké	
hmotnosti.	

• Síla	od	pružiny	byla	uvažována	pouze	jako	síla	předpětí	v	pozici	1	ramene	viz		
	 obr.	2.16.	

	
Detailní	výpočet	je	uveden	v	příloze	3.	
	 Vypočítaný	 výkon	neodpovídá	 reálnému	výkonu	motoru.	A	 to	 z	 tohoto	důvodu:	 při	
použití	 dvoupólového	 asynchronního	 motoru	 (který	 je	 běžný	 a	 tedy	 snadno	 dostupný)	 s	
jmenovitými	 otáčkami	 1400/min	 a	 při	 jmenovitých	 otáčkách	 vačkového	 hřídele	 4/min	 je	
převodový	poměr	1:350.	To	znamená,	že	musí	být	použit	minimálně	dvoustupňový	převod.	

	 M!! = F! ∙ r!!"#	 (2.10)	
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Například	jeden	šnekový	o	převodovém	poměru	1:60	až	1:100	a	jeden	převod	o	převodovém	
poměru	1:5,8	až	1:3,5.	Šnekový	převod	o	takovém	poměru	bude	mít	účinnost	v	rozmezí	od	
35%	 až	 do	 maximálně	 60%.	 Tomu	 a	 zjednodušujícím	 předpokladům	 odpovídá	 odhadem	
reálný	výkon	motoru	200	W.	
	 S	 ohledem	 na	 odhadovaný	 výkon	 byl	 zvolen	 elektromotor	 AL71S-4	 výrobce	 VYBO	
Electric	s	těmito	parametry:	 jmenovitý	výkon	0,25	kW,	otáčky	1400	min-1,	napětí	230/400V	
(50	Hz)	[7].	

2.3 Montážní	postup	sestavení	mechanismu	
Postup	montáže	zařízení	je	členěn	dle	jednotlivých	skupin	stroje.	Skupiny	stroje	jsou	viz	
montážní	výkres	sestavení	BP-SEST-MONT1	a	obr.	2.3:		

• skupina	100	-	rám	stroje:	vodorovná	základová	deska	+	nosič	vedení	(jeden	díl),	
horizontální	základová	deska	

• skupina	200	-	pohon	vačkové	hřídele:	vačky,	vačková	hřídel,	ložiskové	domky,	spojka,	
motor	s	převodovkou	

• skupina	300	-	ústrojí	posuvu:	nosič	ložiska	a	zvedáku	posuvu,	zvedák,	dvoudílné	
rameno	posuvu,	tažná	pružina,	seřiditelný	kloub,	tyč	posuvu,	vodící	pouzdro	s	
přírubou,	konzola	

• skupina	400	-	ústrojí	zdvihu:	konzola	zdvihu	s	nosičem,	zvedák,	rameno	zdvihu,	
zdvihová	deska	

• skupina	500	-	nástrojová	deska:	nástrojová	deska,	manipulační	háky	
	
Postup	při	montáži	je	následující:	

1. Vodorovná	základová	deska	a	horizontální	základová	deska	se	připevní	k	rámu	stroje.	
2. Sestaví	se	vačková	hřídel	a	připevní	se	do	ložiskových	domků	na	horizontální	

základovou	desku.	Dále	se	připevní	motor	s	převodovkou.	
3. Sestaví	se	nosič	ložiska	a	zvedáku	posuvu	společně	se	zvedákem	posuvu	a	připevní	se	

na	vertikální	základovou	desku.	Následně	se	sestaví	konzola	zdvihu	s	nosičem	
společně	se	zvedákem	zdvihu	a	připevní	se	k	vertikální	základové	desce.	

4. Do	ložiskových	domků	se	upevní	rameno	zdvihu.	
5. Prostřednictvím	lineárního	vedení	se	připevní	zdvihová	deska	k	nosiči	vedení.		
6. Nástrojová	deska	s	konzolou	se	nasadí	na	lineární	vedení	na	zdvihovou	desku.	
7. Připevní	se	vodící	pouzdro	vodící	tyče	posuvu.	Do	něj	se	vloží	vodící	tyč	společně	se	

spojením	vodící	tyče	s	konzolou.	
8. Do	ložiskových	domků	se	upevní	dvoudílné	rameno	posuvu		a	skrze	seřiditelný	kloub	

se	spojí	s	vodící	tyčí	posuvu.		
9. Provede	se	spojení	vodící	tyče	s	nástrojovou	deskou	v	pravé	krajní	poloze,	aby	bylo	

možné	umístit	tažnou	pružinu.	
10. Umístí	se	tažná	pružina.	
11. Na	nástrojovou	desku	se	připevní	manipulační	háky.	 	

	 	
	 Krajní	polohy	nástrojové	desky	a	 tím	 i	 trajektorii	 výsledného	pohybu	manipulačních	
háků	 lze	 regulovat	 buď	 seřiditelným	 kloubem	 anebo	 nastavitelnou	 délkou	 zvedáků	 s	
kladkami.	
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2.4 Technologie	výroby	exponovaných	součástek	(rámcová)	
Mechanismus	bude	částečně	složen	z	nakupovaných	normalizovaných	dílů	a	také	dílů,	které	
musí	 být	 vyrobeny.	 Výčet	 vyráběných	 dílů,	 včetně	 stručného	 popisu	 technologického	
postupu,	výroby	je	uveden	tabulce	2.6.	Seznam	nakupovaných	dílů	a	součástek	je	uveden	v	
kapitole	4.	

Tabulka	2.6	Stručný	postup	výroby	exponovaných	dílů	

pozice	 název	dílu	 postup	výroby	
1	 vertikální	základová	deska	 pálit	polotovar	z	plechu,	frézovat	tvar,	řezat	závity,	

zušlechtit,	brousit	
2	 horizontální	základová	deska	 pálit	díly,	frézovat	tvar,	svařit	sestavu,	žíhat	

svařenec, frézovat	finální	dosedací	plochy	
3	 konzola	zdvih	 pálit	díly,	frézovat	tvar,	svařit	sestavu,	žíhat	

svařenec, frézovat	finální	dosedací	plochy	
4	 kostka	zdvih	 frézovat		dosedací	plochy	
5	 rameno	zdvihu	 řezat	polotovar,	frézovat	tvar	a	díry,	zušlechtit,	

brousit	dosedací	plochy,	brousit	díry	
6	 deska	nosiče	posuvu	 pálit	polotovar,	frézovat	tvar,	vrtat	otvory,	řezat	

závity,	brousit	dosedací	plochy	
7	 kostka	posuv	 frézovat	dosedací	plochy	
8	 rameno	posuv	1	 řezat	polotovar,	frézovat	tvar	a	díry,	zušlechtit,	

brousit	dosedové	plochy,	brousit	díry	
9	 rameno	posuv	2	 řezat	polotovar,	soustružit	tvar,	zušlechtit,	brousit	

koncové	průměry	
10	 sloupky	 řezat	polotovar,	soustružit	tvar,	zušlechtit,	brousit	

koncové	průměry	
11	 tyč	posuv	dlouhá	 řezat,	soustružit	tvar,	řezat	závit,	zušlechtit,	brousit	

konec	tyče,	brousit	ložiskový	
12	 tyč	posuv	krátká	 řezat	polotovar,	soustružit	tvar,	zušlechtit,	brousit	

koncové	průměry	
13	 spojovací	kostka	 řezat	polotovar,	frézovat	tvar,	vrtat	otvory,	řezat	

závit,	zušlechtit,	brousit	upínací	otvory	
14	 zdvihová	deska	 pálit	díly,	frézovat	tvar,	svařit	sestavu,	žíhat	

svařenec, frézovat	finální	tvar, řezat	závity,	brousit	
dosedací	plochy	

15	 nástrojová	deska	 řezat	polotovar,	frézovat	tvar,	vrtat	díry,	
zušlechtěno,	brousit	dosedací	plochy	

16	 konzola	 pálit	díly,	frézovat	tvar,	svařit	sestavu,	žíhat	
svařenec, frézovat	finální	tvar, řezat	závity,	brousit	
dosedací	plochy	

17	 upínač	háků	 řezat	polotovar,	frézovat	tvar,	vrtat	díry,	kaleno,	
brousit	dosedové	a	upínací	plochy	

18	 distanční	podložka	 řezat	polotovar,	frézovat	tvar,	vrtat	díry,	
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zušlechtěno,	brousit	dosedové	plochy	
19	 háky	 ohyb,	svařeno	
20	 vačková	hřídel	 řezat	polotovar,	soustružit	tvar,	závity,	frézovat	

drážky	pro	pero,	zušlechtit,	brousit	funkční	průměry	
a	jejich	čela,		(ložisko,	vačky)	

21,	22	 vačka	zdvihu,	vačka	posuvu	 řezat	polotovar	z	tyče,	vrtat	otvor,	frézovat	tvar,	
zušlechti	na	vrchní	hranici	pevnosti,	brousit	vnitřní	
otvor,	brousit	čela	vačky,	elektrojiskrově	zhotovení	
drážky	pro	pero,	brousit	finální	tvar	vačky.	

23	 čep	ramene	 řezat	polotovar,	navrtat	čela	-	důlky,	soustružit	tvar,	
zápich	pro	pojistný	kroužek,	zušlechtit,	brousit	
funkční	průměry	

24	 vidlice	uložení	kladek	 řezat	polotovar, řezat	závit,	frézovat	tvar,	zušlechtit	
25	 deska	zvedáku	 řezat	polotovar	(4HR	tyč),	vrtat	a	vystružit	otvory.	

26,	27	 tyč	a	vodící	tyč	zvedáku	 řezat	polotovar,	soustružit	tvar,	zušlechtit,	brousit	
koncové	a	vodící	průměry	
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3 Robotický	způsob	realizace	transferu	pracích	lžic	

Druhé	 navrhované	 řešení	 je	 pomocí	 lineárního	 2D	 přímočarého	 portálu	 firmy	 Festo.	
Přímočarý	 portál	 byl	 nakonfigurován	 v	 konfigurátoru	 Handling	 Guide	 Online	 [11]	 na	
webových	stránkách	výrobce	s	požadovanými	parametry.	Přičemž	označení	přímočarý	portál	
je	 terminus	 technicus	 firmy	 Festo	 	 z	hlediska	 manipulačního	 se	 tímto	 rozumí	 přímočará	
lineární	jednotka	s	vlastním	pohonem.	

3.1 Stavba	přímočarého	portálu	
Zvolený	přímočarý	portál	se	skládá	ze	dvou	pohonných	modulů	k	zajištění	pohybu	v	rovině	
(2D).		

	
Obr.	3.1	Popis	konstrukce	lineárního	přímočarého	portálu	FESTO	[8]	

	 Modul	Y,	zajišťující	v	tomto	případě	pohyb	v	ose	x,	se	skládá	z	přímočarého	pohonu,	
opatřeného	 servomotorem	 EMMS-AS.	 Hnacím	 modulem	 je	 pohon	 s	 ozubeným	 řemenem	
EGC-80,	 opatřen	 planetovou	 převodovkou	 EMMS	 s	 převodovým	 poměrem	 3:1.	 Na	 saních	
pohonu	jsou	namontovány	adaptéry	pro	připojení	modulu	Z.	
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Obr.	3.2	Pohon	s	ozubeným	řemenem	EGC-80	[9]		

	 Konstrukce	modulu	Z,	zajišťující	pohyb	v	ose	y,	má	obdobné	složení	jako	modul	Y.	Na	
výběr	 byl	 pohon	 elektrický	 a	 pneumatický.	 Z	 důvodů	 potřeby	 kontrolovatelné	 rychlosti	
zdvihu	 pracích	 lžic	 byl	 zvolen	 pohon	 elektrický	 stejným	 servomotorem,	 jako	 u	 modulu	 Y.	
Pohon	je	zajištěn	elektrickými	saněmi	Mini	EGSL-45.	

	
Obr.	3.3	Saně	Mini	EGSL	[10]	

	 Manipulace	 s	 pracími	 lžícemi	 je	 zajištěna	 obdobným	 pohybem	 háků	 jako	 u	
mechanického	řešení.	Háky,	jako	nosiče	pracích	lžic,	jsou	také	použity	stejné.	
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3.2 Základní	technické	parametry	systému	
Portál	byl	nakonfigurován	s	následujícími	parametry:	

Tabulka	3.1	Základní	vstupní	parametry	při	konfiguraci	portálu	[11]	

typ	manipulace	 lineární	portál	2D	
užitečná	zátěž	 1	kg	
	
poloha	těžiště	přemísťovaného	objektu	

x	=	115	mm	
y	=	0	mm	
z	=	103	mm	

poloha	motoru	na	ose	Y	 levá	
poloha	motoru	na	ose	Z	 nahoře	
připojení	ke	sběrnici	Fieldbus	 Profibus	
AC	1	fáze	 230	V	
AC	3	fáze	 400	V	
požadovaný	rozsah	pohybu	ve	směru	Z	 100	mm	
požadovaný	rozsah	pohybu	ve	směru	Y	 205	mm	
doba	přejetí	 10	s	
	

Tabulka	3.2	Vybrané	parametry	systému	[11]	

konstrukce	 systém	přímočarého	portálu	s	
elektrickými	moduly	pohonů	

opakovatelná	přesnost		(+/-)	 0,08	mm	
montážní	poloha	 vodorovná	
	

Tabulka	3.3	Vybrané	parametry	modulu	Y	[11]	

Modul	Y	
hnací	modul	Y	pro	lineární	portál	 EHMY-LP-EGC-80-TB-KF	
typ	převodovky	 EMGA-60-p-G3-SAS-70	
převodový	poměr	 3:1	
typ	motoru	 servomotor	bez	převodovky		

EMMS-AS-70-S-LS-RS	
vytížení	vedení	 13	%	
vytížení	pohonu	 3	%	
vytížení	osy		 5%	
maximální	rychlost	 0,2	m/s	
maximální	zrychlení	 0,1	m/s2	
maximální	otáčky	motoru	 114	min-1	
jmenovité	otáčky	motoru	 29	min-1	
maximální	výkon	 3	W	
jmenovitý	výkon	 1,1	W	
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Tabulka	3.4	Vybrané	parametry	modulu	Z	[11]	

Modul	Z	
hnací	modul	Z	 manipulátor		

EHMZ-EGSL-45-BS-KF	
typ	převodovky	 není	
typ	motoru	 servomotor	bez	převodovky	

EMMS-AS-40-M-LS-TSB	
vytížení	vedení	 8	%	
vytížení	pohonu	 9%	
vytížení	osy	 36	%	
maximální	rychlost	 0,1	m/s	
maximální	zrychlení	 0,1	m/s2	
maximální	otáčky	motoru	 508	min-1	
jmenovité	otáčky	motoru	 253	min-1	
maximální	výkon	 4,7	W	
jmenovitý	výkon	 2	W	
	 	
	 Systém	je	připojen	k	datové	sběrnici	Fieldbus.	Připojení	k	datové	sběrnici	může	být	
zvoleno:	Profibus,	Profinet,	Ethernet	apod.	
	

	
Obr.	3.4	Náhled	na	robotické	řešení	transferu	pracích	lžic	[11]	

Více	obrázků	robotického	řešení	je	v	příloze	2.
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4 Technické,	provozní	a	ekonomické	porovnání	variant	 	

Jak	již	bylo	popsáno,	vačkový	mechanismus	bude	složen	z	vyrobených	dílů	a	nakupovaných	
normalizovaných	dílů.	Nakupované	díly,	s	výjimkou	elektromotoru	s	převodovkou	a	šroubů,	
byly	vybrány	z	internetového	katalogu	Misumi	(www.misumi-europe.com).	Ceny	uvedené	v	
tabulce	4.1	jsou	stanoveny	na	základě	minimálních	cen	dílů.	Jedná	se	tedy	o	hrubý	odhad	
cen.	

Tabulka	4.1	Přehled	cen	dílů	z	internetového	obchodu	Misumi	

Pozice	ve	
výkresu	číslo	
BP-SESTAVA	

	
katalogové	číslo	Misumi	

	
množství	[ks]	

		
cena	za	daný	
počet	ks	[Kč]	

28	 BGHFB-C6804DD-50	[12]	 4	 1970	
29	 BGHFB-C6804DD-60	[12]	 2	 985	
30	 CLBGN12-45	[13]	 2	 70	
31	 NARTV15	[14]	 4	 313	
32	 PHSC8	[15]	 1	 187	
33	 LHKMRNL16	[16]	 1	 378	
34	 PFPB16	[17]	 1	 235	
35	 SCPW55-24-24	[18]	 1	 810	
36	 PFPB10	[19]	 8	 1885	
37	 BWY8-70	[20]	 1	 80	
38	 NARTV8	[21]	 1	 1256	
39	 CLBGN6-39	[22]	 4	 275	

40,	41,	42,	43	 SXRB24	[23]	 6	 15500	
44	 LHIFC16	[24]	 2	 340	
45	 LHCK6	[25]	 2	 380	

Celková	cena	dílů	nakupovaných	v	Misumi	 25	000	Kč	
	
	 Odhady	cen	vyráběných	dílů	jsou	stanoveny	na	základě	technologického	postupu	
výroby	v	běžných	dílenských	podmínkách,	jako	prototypové	výroby,	viz	kapitola	2.4:	

Tabulka	4.2	Přehled	odhadovaných	cen	vyráběných	dílů	

pozice	ve	
výkresu	číslo	
BP-SESTAVA	

	
číslo	výkresu		

	
množství	[ks]	

	
odhadovaná	cena	za	
daný	počet	ks	[Kč]	

1	 BP1	 1	 5000	
2	 BP2	 1	 11000	
3	 BP3	 1	 5000	
4	 BP4	 1	 2500	
5	 BP5	 1	 6000	
6	 BP6	 1	 4500	
7	 BP7	 1	 2500	
8	 BP8	 1	 10000	
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9	 BP9	 1	 7000	
10	 BP10	 4	 14000	
11	 BP11	 1	 12000	
12	 BP12	 1	 3500	
13	 BP13	 1	 2500	
14	 BP14	 1	 22000	
15	 BP15	 1	 3000	
16	 BP16	 1	 3000	
17	 BP17	 1	 2500	
18	 BP18	 1	 8000	
19	 BP19	 1	 8000	
20	 BP20	 1	 22000	
21	 BP21	 1	 14000	
22	 BP22	 1	 16000	
23	 BP23	 2	 10000	
24	 BP24	 4	 20000	
25	 BP25	 2	 6000	
26	 BP26	 2	 4000	
27	 BP27	 2	 	 	 2000	

Součet	 218	500	Kč	
	

Tabulka	4.3	Ceny	ostatních	dílů	

motor	s	převodovkou	a	čidly	 	 10000	Kč	
šrouby	 	 300	Kč	
Součet	 	 10	300	Kč	
	
	
	 Celková	cena	mechanismu	bez	rámu	tedy	činí	228	800	Kč.	Cena	lineárního	portálu	s	
parametry	viz	kapitola	3.2	je	329	195	Kč.	

Dílčí	závěr	k	této	kapitole:	
	 První	navrhovaná	varianta	je	ryze	mechanická.	Je	 levnější	a	 její	uvedení	do	chodu	je	
snazší	z	důvodu	nepotřebnosti	poněkud	složitého	programování	softwaru	ovládacího	chodu	
motorů.	 Varianta	 je	 čistě	 jednoúčelová	 a	 není	 možná	 změna	 nastavení	 délek,	 rychlostí	 a	
zrychlení	 zdvihů	 a	 posuvů	 při	 případném	 požadavku	 urychlení	 (zpomalení)	 či	 upravení	
transferu	pracích	 lžic.	To	by	bylo	případně	možné	pouze	výměnou	vaček,	 s	 čímž	by	ovšem	
souvisela	výměna	zvedáků	a	úprava	geometrie	ramen.		
	 Druhá	 varianta	 je	 dražší,	 avšak	 nabízí	 ovšem	 větší	 variabilitu	 úpravy	 parametrů	
pohybu	při	 přemísťování	pracích	 lžic.	Dále	doba	na	 výrobu	prototypu	nebo	omezené	 série	
nového	 strojního	 zařízení	 je	 výrazně	 kratší.	 Konfigurace	 systému	 trvá	 pouze	 desítky	minut	
(na	 rozdíl	 od	 časově	 náročnější	 konstrukce	 mechanické	 varianty)	 a	 odpadá	 čas	 výroby	
vyráběných	 dílů.	 Ovšem	 pro	 jeho	 uvedení	 do	 chodu	 je	 potřeba	 složitější	 programování	
ovládacího	softwaru.	
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5 	 Rizika	při	provozu	mechanismu	pro	čištění	

Při	 chodu	 stroje	 musí	 být	 zamezeno	 přístupu	 obsluhy	 do	 prostoru	 čističek	 a	 ústrojí	
mechanismu	 z	 důvodu	 nebezpečí	 úrazu,	 jako	 je	 sevření	 prstů	 či	 celé	 ruky,	 například	 v	
prostoru	styku	ramen	se	zvedáky	nebo	v	prostoru	spouštění	pracích	lžic	do	čističek.	
	 Dále	 může	 dojít	 k	 úrazu	 vlivem	 elektrického	 proudu	 při	 výměně	 pracího	 media	 v	
čističkách.	Z	toho	důvodu	musí	být	stroj	odpojen	od	zdroje	elektrického	napětí	při	jakémkoliv	
zásahu	obsluhy	stroje.	
	 Pro	 eliminaci	 bezpečnostních	 rizik,	 které	 můžou	 vzniknout	 při	 chodu	 stroje,	 je	
mechanismus	s	prostorem	čističek	uzavřen	v	ochranné	skříni.	Chod	stroje	je	možný	pouze	při	
uzavřené	 skříni.	 Po	 výrobě	mechanismu	 pro	 přemístění	 pracích	 lžic	 bude	 vydán	 návod	 na	
obsluhu	strojního	zařízení.	
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Závěr	

Byly	 navrhnuty	 dvě	 varianty	 mechanismu	 pro	 přemístění	 pracích	 lžic	 při	 praní	 dentálních	
implantátů.	
	 Návrh	 prvního	 řešení	 byl	 soustředěn	 na	 návrh	 funkčního	 vačkového	 mechanismu,	
který	 bude	 vykonávat	 požadovaný	 pohyb	 při	 přemisťování	 pracích	 lžic.	 Byly	 sestrojeny	
časové	 diagramy	 pohybu,	 z	 kterých	 byly	 následně	 vypočítány	 potřebné	 tvary	 vaček	 na	
základě	 geometrie.	 Dále	 bylo	 určeno	 silové	 působení	 na	 vačky	 a	 určen	 odhad	 výkonu	
potřebného	hnacího	elektromotoru.	Pro	vyráběné	díly	mechanismu	byla	popsána	 rámcová	
technologie	 výroby.	K	 této	 variantě	byly	 vytvořeny	výrobní	 výkres	 vačky	posuvu,	montážní	
výkres	a	výkres	sestavení.	
	 Druhá	navrhovaná	varianta	je	mechanismus		tvořený	robotickým	lineárním	portálem	
firmy	 Festo.	 Tento	 systém	 byl	 nakonfigurován	 na	 webových	 stránkách	 výrobce.	 Pro	 obě	
navrhované	varianty	byl	navrhnut	rám	stroje.	
	 Na	 závěr	 byly	 obě	 varianty	 srovnány	 z	 technického,	 provozního	 a	 ekonomického	
hlediska.	I	přes	časově	náročnější	proces	návrhu	první	varianty	je	na	základě	porovnávacích	
hledisek	výhodnější	první	varianta,	neboť	je	výrazněji	levnější.		
	 Druhá	 varianta	 sice	 přináší	 širší	 možnosti	 nastavení	 průběhu	 rychlostí	 a	 zrychlení	
pohybu	 přemisťování	 pracích	 lžic.	 Ovšem	 nejvyšší	 vytížení	 systému	 činí	 36%	 z	 čehož	 je	
zřejmé,	 že	 je	 systém	 poněkud	 předimenzován,	 což	 však	 není	 na	 závadu	 požadované	
funkčnosti	a	provozuschopnosti	robotického	zařízení	pro	přemístění	lžic.	
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