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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

KUBOVSKÝ, D. Automatická balicí a paletizační linka přístrojů spínačů: diplomová práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017, 84s., 

Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. 

Obsahem diplomové práce je návrh automatické nebo poloautomatické linky pro 

skládání kartonových krabic, vkládání kartonových proložek a p ístrojů spínačů do 

složených krabic, uzav ení krabic, označení krabic etiketou a ukládání krabic na paletu. 

V úvodu diplomové práce jsou popsány vstupní a výstupní objekty a je analyzován současný 

stav ručního balení a paletizace p ístrojů spínačů. V rešerši jsou uvedeny p íklady 

automatizace jednotlivých procesů. Na základě požadavkového listu jsou navrženy t i 

varianty možných ešení pracoviště, z nichž je pomocí vícekriteriální analýzy vybrána 

optimální varianta. V konstrukčním programu Creo 3 je vytvo en 3D model optimální 

varianty. Pro vybraný konstrukční celek je vypracována kinematická analýza, jejíž výstupy 

jsou doplněny technickými výpočty. Součástí práce je výkresová dokumentace hlavních 

sestav, ekonomická kalkulace, seznam nakupovaných dílů a animace vybraného procesu. 

V závěru bude provedena rekapitulace práce a budou navrženy další možnosti pokračování 

v projektu. 

ANNOTATION OF THESIS 

KUBOVSKÝ, D. Automatized packaging and palletizing switch devices: thesis. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Robotic, 2017, 84p., Thesis head: doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D. 

The content of the thesis is the proposal of an automatic or semiautomatic line design 

for folding cardboard boxes, inserting cardboard interleavings and switch devices into folded 

boxes, enclosing boxes, labeling boxes and storing boxes on a pallet. The input and output 

objects, the analysis of the current status of hand packaging as well as the palletization of 

switch devices are described at the beginning of the diploma thesis. 

Some examples of each process automation are shown in the research. On the basis of a 

requested list have been designed three proposals of possible workplaces solutions out of 



 

 

 

which is, with help of multicriteria analysis, the optimal option selected. In the Creo 3 design 

programme, a 3D model of the optimal option is created. The kinematic analysis is 

elaborated for the chosen construction unit. Its outputs are completed with technical 

calculations. One part of the thesis is the drawing documentation of the main assemblies, 

economical calculations, the list of purchased parts and the chosen process animation. The 

conclusion will focus on the recapitulation of work and further possible options for the 

project continuation will be proposed.
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Úvod 

Automatizace ruční práce je často tématem všech firem, jejichž zaměstnanci provádějí 

dlouhodobě nějakou jednoduchou stereotypní činnost. Firmy reagují na probíhající změny v 

průmyslu investicemi do automatizace, aby se vyhnuli riziku poklesu nebo stagnace růstu a 

ztráty konkurenční výhody. Obzvláště v oblasti sériové výroby je automatizace hlavních i 

vedlejších procesů velmi důležitá. 

P edmětem diplomové práce je analýza současného stavu balení p ístrojů vypínačů a návrh 

jeho automatizace, ale může být i inspirací pro automatizaci balení jiných typů výrobků. 

Pracoviště balení bezprost edně následuje za automatickou výrobní linkou. Vzhledem k objemu 

výroby je balení p ístrojů úzkým místem v procesu. Problémem je nízká produktivita balení, 

nákladnost provozu, a zdravotní rizika. Cílem projektu je návrh plné nebo částečné 

automatizace procesu balení a paletizace. Současně musí být docíleno zvýšení produktivity a 

snížení nákladů. Návratnost nákladů na investici je závislá na množství vyrobených p ístrojů. 

Proto je důležité velmi dob e zvážit dlouhodobý plán výroby. Budoucí linka musí zvládnout 

složení kartonové krabice, vložení p ístrojů s oddělovací proložkou do složené krabice, 

uzav ení víka krabice, zajištění víka proti otev ení, označení krabice etiketou nebo popisem a 

uložení krabice na paletu. Současně musí být zohledněn vysoký takt výrobní linky. Linka musí 

být navržena v souladu se vstupními požadavky zákazníka, platnými evropskými normami a 

s důrazem na snadnou obsluhu a údržbu. V úvodu práce bude provedena analýza jednotlivých 

procesů, na jejímž základě bude navržena jejich automatizace. Vybrané návrhy budou 

kombinovány do t ech ucelených variant. Varianty budou podrobeny vícekriteriální analýze a 

optimální varianta bude dále rozpracována. Bude vytvo en 3D model optimální varianty 

v prost edí konstrukčního programu Creo 3 a kinematická analýza, jejíž výsledky budou 

použity pro technické výpočty vybraných prvků. Výkresová dokumentace linky bude vytvo ena 

pro hlavní sestavu a všechny podsestavy. Součástí práce bude seznam všech nakupovaných a 

vyráběných dílů a ekonomická kalkulace. Práce bude doplněna o animaci procesu vybraného 

modulu. 

V závěru práce budou dosažené výsledky shrnuty a budou navrženy kroky k p ípadnému 

dalšímu postupu pro výrobu linky nebo jejich jednotlivých částí. 
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1 Vstupní a výstupní objekty 

Níže jsou popsány všechny objekty vstupující do procesu balení a paletizace p ístrojů. 

1.1 Samosvorná kartonová krabice s proložkou 

Krabice Unipapp [1] (340 x 140 x 75 mm) je vyrobena v souladu s požadavky na 

automatizaci skládání. Po uvolnění krabice ze složeného tvaru (obr. 1-1) dojde samočinně k 

částečnému rozev ení stěn a dna krabice (obr. 1-2). P itlačením na boční stěny dojde 

k úplnému složení (obr. 1-3). Do složené krabice je vložena kartonová proložka (obr. 1-4), 

která odděluje dvě ady výrobků. P eklopením klop a víka je krabice uzav ena (obr. 1-5). 

  

    Obrázek 1 Rozložená krabice  Obrázek 2 Částečné rozev ení 

  

Obrázek 3 Složená krabice  Obrázek 4 Vložená proložka 

 

Obrázek 5 Uzav ená krabice 
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1.2 Přístroj spínače 

P ístroje spínačů ABB 355ř-A01345 [2] jsou funkční prvky elektroinstalačních výrobků 

pro vybavení domácností a administrativních a průmyslových staveb. P ístroje jsou 

umístěny v krytech koncových výrobků a vsazeny do omítky nebo elektroinstalační sk íňky. 

Výrobky obsahující tyto p ístroje jsou nap íklad kolébkové spínače, spínače s tlačítkovým, 

páčkovým nebo otočným ovládáním, zásuvky apod. P ístroj o hmotnosti 46 g má rozměry 

70,8 x 70.8 x 17 mm (mě eno bez kolébkového spínače). 

 

Obrázek 6 P ístroj kolébkového spínače 

 

Obrázek 7 Sestavování spínače   Obrázek 8 Sestavování zásuvky 
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1.3 Papírová páska 

Páska se používá k páskování p edmětů různých tvarů a velikostí. Dob e se p izpůsobují 

páskovanému p edmětu, nepoškozují ho a odpad je plně recyklovatelný. Pásky jsou 

používány v ručních a automatických páskovacích strojích. Krabice jsou páskovány bílou 

papírovou páskou D40 o ší ce 2ř mm [3] a její délka je 400 m. 

 

Obrázek 9 Papírové pásky 

1.4 Samolepící etiketa 

K označení krabice se používá samolepící etiketa o rozměrech ř4 x 60 mm. V p ípadě 

automatizace procesu značení je možno použít technologií InkJet. 

  

Obrázek 10 Označení krabice etiketou nebo technologií InkJet 
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1.5 Paleta 

Krabice jsou ukládány na plastovou paletu o rozměrech 1200 x 600 x 150 srovnané do 

požadované matice. Každá naplněná paleta obsahuje 56 krabic. 

 

Obrázek 11 Rovnání krabic na paletu 

 

Obrázek 12 Plná paleta 
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2.2 Produktivita ručního balení 

Celý proces zajišťují dva pracovníci na dvou směnách. Dva pracovníci na jedné směně 

zabalí 4650 p ístrojů. Produktivita pracoviště je p i taktu výrobního stroje 2 s na jeden 

vyrobený p ístroj zhruba 32 %. 

2.3 Kvalita a ergonomie ručního balení a paletizace 

Jednotvárnost práce má za p íčinu vznik chyb v balení p ístrojů. Chybou může být 

vložení p ístroje v nesprávné orientaci nebo vložení menšího počtu p ístrojů. Opakovanými 

pohyby vzniká riziko lokální svalové zátěže a proto je nutno zvážit možnost provádět na 

pracovišti pravidelnou výměnu zaměstnanců mezi jednotlivými pracovišti. P i ruční 

paletizaci musí zaměstnanec provádět časté shyby nad paletu p i ukládání krabic. Tato a 

další bezpečnostní rizika by měla být prově ována autorizovanou laborato í. 

 

Obrázek 14 Správný a nesprávný a postup zvedání b emene [4] 

 

Obrázek 15 Mě ení lokální svalové zátěže [5]    
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3.1.2 Krabice se samosvorným dnem 

Krabice se samosvorným dnem jsou zpočátku skládány stejně jako klopové krabice. 

Rozdíl spočívá v tom, že tahem boční stěny mezi bočnice stroje dojde také k samočinnému 

složení dna krabice. Ke složení krabice je tedy zapot ebí pouze jedné translační osy 

s p ísavkovým efektorem a naváděcí prvky. 

3.2 Uchopování objektů 

Uchopení objektů se provádí uchopovacími jednotkami – koncovými efektory. Koncové 

efektory pracují s mechanickým úchopem, podtlakovým úchopem nebo pomocí 

magnetických či elektromagnetických prvků. Efektory je možno rozdělit na uchopování 

jednotlivých objektů a na uchopování dvou a více objektů. V p ípadě uchopování více 

objektů je nutno standardní efektory skládat do sestavy o pot ebném množství a typu 

efektorů, nebo se zakázkově vyrábějí efektory s menším počtem pohonů než je 

uchopovaných objektů. Efektory jsou zpravidla upevněny na interface posledního článku 

ramene průmyslového robotu nebo manipulátoru. Jednoduchou manipulaci lze provést také 

s efektorem upevněným k pístnici dvoupolohového pneumatického válce. Objekty určené k 

automatizovanému balení mohou být výrobky nejrůznějších tvarů a konzistence. Tvarově a 

pevnostně jednoduché objekty se uchopují nejlépe. Obsahují jedno nebo více vhodných 

úchopných míst v pot ebné p esnosti a tuhosti. Tvarově a pevnostně složité objekty se velmi 

těžko uchopují. Jedná se zejména o objekty nevhodných nebo nestálých geometrických tvarů 

a objekty s malou tuhostí nebo naopak s velkou k ehkostí, dále objekty kluzké, flexibilní, 

hmotnostně nevyvážené apod. Podle typu aplikace se volí mezi efektory standardně 

vyráběnými nebo efektory pro speciální použití vyrobenými na míru danému produktu. 

3.2.1 Standardní efektory 

Širokou škálu standardních efektorů (uchopovačů) nabízí nap íklad firma Tecnomors 

[7]. Mezi základní typy pat í paralelní dvoučelisťové, paralelní t íčelisťové, kloubové, 

úhlové, pryžové a jehlové chapadla nebo uchopovače pryžových o-kroužků. Pohon 

uchopovačů je zpravidla zprost edkován stlačeným vzduchem nebo podtlakem. 
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3.4 Uzavírání a lepení víka kartonových krabic 

Po naplnění krabice výrobky je pot eba víko krabice uzav ít. Víka krabic bývají většinou 

dvou nebo čty listá a musí být po uzav ení vždy p elepena. Jednolistá víka s klopou bývají 

páskována, p ípadně nejsou dále zajištěna. 

3.4.1 Dvou a čtyřlistá víka krabic 

Tato víka se uzavírají podobně jako spodní listy klopových krabic. P esunem otev ené 

krabice po válečkové dráze dojde k uzav ení a p eklopení sousedních listů. 

 

Obrázek 21 Lepící stroj ROBOTAPE 65 M [11] 

3.4.2 Jednolistá víka krabic s klopou 

Jednolistá víka lze uzavírat rameny ovládanými pneumatickými pohony jako u 

formovacích strojů nebo p esunem krabice naváděcími prvky. Naváděcími prvky se 

uzavírají víka na delším úseku a jsou používány pro velké množství uzavíraných krabic 

v krátkém časovém úseku. Tento typ stojů je vyráběn zakázkově na konkrétní velikost a tvar 

krabic. Jsou-li krabice následně paletizovány a hrozí p i jejich manipulaci otev ení víka, je 

nutné za adit p ed manipulaci jednotku pro p elepení víka nebo páskování krabice. 
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Obrázek 22 Páskovací stroj TP-410PB [12] 

3.5 Značení krabic 

K označení krabice pot ebnými údaji a informacemi o produktu jsou používány 

etiketovací nebo kontaktní a bezkontaktní značící stroje 

3.5.1 Aplikátory etiket 

Aplikátory etiket aplikují na značený produkt samolepící etiketu s potiskem. Etikety 

s potiskem jsou navinuty na pásce, která je p i průjezdu produktu odvíjena. P i odvinutí 

pásky dojde k oddělení samolepící etikety od nosného papíru a k nalepení etikety na produkt. 

 

Obrázek 23 Aplikátor etiket LABELX JR 140 TPN [13] 
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3.5.2 Inkjet tiskárny 

Tiskárny typu Inkjet vytvá ejí bezkontaktně vysoce kvalitní mnoho ádkový tisk na 

porézní povrchy. Tiskárna je určena p edevším na kartonové obaly, výrobky z papíru a 

d eva. Tiskárnu lze upevnit v lince do jakékoliv polohy. 

 

Obrázek 24 InkJet tiskárna Kortho GraphicJet 1ŘP [14] 

3.6 Paletizace 

Pro účely skladování a transportu jsou krabice ukládány na palety. Automatizovaná 

paletizace je prováděna pomocí průmyslových robotů a manipulátorů. 

3.6.1 Paletizační průmyslové roboty 

Rozhodujícími faktory p i výběru správného paletizačního robota jsou mimo 

ekonomických aspektů nosnost, rychlost a dosah. Méně důležitým faktorem je v p ípadě 

paletizace opakovaná p esnost. 

 

Obrázek 25 Paletizační robot KR 40 PA [15] 
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3.6.2 Manipulátory 

Portálové manipulátory mohou být vyrobeny zakázkově z elektrických emenových či 

šroubových pohybových os nebo sestaveny ze standardních lineárních vedení a poháněny 

elektrickými motory hnanými šroubovými p evody. 

 

Obrázek 26 Paletizační manipulátor Ekobal [16] 

 

Obrázek 27 3-osý systém Festo [17] 
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4 Požadavkový list 

P esně definovat budoucí parametry linky je funkcí požadavkového listu. Správně 

sestavený požadavkový list je základem správného návrhu. Pozdější úpravy požadavkového 

lisu mohou být p íčinou citelné změny po izovacích nákladů na po ízení linky. 

4.1 Popis a rozsah funkcí linky 

 Automatický nebo poloautomatický proces skládání krabice, vkládání p ístrojů a 

proložek do krabic, uzav ení a lepení víka krabic, značení krabic a ukládání krabic 

na paletu v požadované matici 

 Pracoviště musí být zabezpečeno v souladu s platnými bezpečnostními p edpisy a 

normami 

 Bezporuchový provoz na 3 směny (pětidenní pracovní týden) 

4.2 Parametry linky 

 Po izovací náklady nep esahující 5 mil korun 

 Provozní náklady nižší než 100 tis. korun ročně na 3 směny 

 Zástavbové rozměry (délka x ší ka x výška) 5000 mm x 2000 mm x 3000 mm 

 Takt odebírání p ístrojů z výrobní linky 2 s 

 Produktivita větší než Ř5% 

 Nízká energetická náročnost 

 Jednoduché ovládání a údržba 

 Zmetkovitost menší než 1 krabice na 100 tisíc 
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5 Navrhované varianty 

Všechny varianty se skládají z následujících jednotek a procesů: 

Skládání krabic: 

A. Průmyslový robot 

B. Pneumatické jednotky 

C. Ruční skládání 

Vkládání p ístrojů vypínačů a proložek do krabic: 

A. Průmyslový robot 

B. Manipulátor 

C. Manipulátor 

Uzavírání krabic: 

A. Funkční prvky, pneumatické jednotky, dopravník 

B. Funkční prvky, pneumatické jednotky, dopravník 

C. Ruční uzavírání 

Značení krabic a zajištění víka: 

A. Automatický aplikátor etiket, dopravník, automatický páskovací stroj 

B. Automatický aplikátor etiket, dopravník, automatický páskovací stroj 

C. Ruční aplikace etiket, poloautomatický páskovací stroj 

paletizace: 

A. Průmyslový robot 

B. Manipulátor 

C. Ruční paletizace 
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Kombinacemi jednotek a procesů byly stanoveny následující varianty: 

Varianta A - Plně automatické pracoviště s průmyslovým robotem a pneumatickými 

jednotkami 

Varianta B - Plně automatické pracoviště s manipulátory a pneumatickými jednotkami 

Varianta C - Poloautomatické pracoviště s automatickým balením krabic, ručním skládáním 

krabic, ručním zavíráním víka krabic, ručním značením, páskováním a paletizací krabic. 

P ístroje ani proložku nelze do krabice vkládat jednotlivě, protože by docházelo p i 

uvolnění k jejich ne ízenému pohybu. Proto musí být navržen efektor, který zajistí uchopení 

všech p ístrojů a proložky najednou. 

A. Efektor s vícenásobným uchopovacím mechanismem se čty mi pohony 

 

Obrázek 28 Efektor pro odebírání více objektů a skládání krabice p ísavkami 

B. Efektor se dvaceti pneumatickými uchopovači 

 

Obrázek 29 Efektor sestavený z ady efektorů Destaco RPM-1M [18] 
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5.1 Varianta A 

Vstupním prvkem balící linky je pásový dopravník výrobní linky D1 (1). P eklápěcí 

mechanismus (2) je p ipevněn mezi dopravník D1 a akumulační dopravník D2 (3). Kolmo 

k dopravníku D2 je postaven emenový dopravník D3 (4) s hnízdy pro kartonové krabice. 

Zásobník kartonů (5) je umístěn kolmo k emenovému dopravníku u jeho vstupní části. 

Zásobník proložek (6) je umístěn kolmo k emenovému dopravníku vedle zásobníku 

kartonů. Uzavírač víka krabic (7) je umístěn na emenovém dopravníku za akumulačním 

dopravníkem. Za uzavíračem je na emenovém dopravníku aplikátor etiket (Ř) a páskovací 

stroj (ř). Průmyslový robot s efektorem (10) je posuvně uložen na pojezdové jednotce (11). 

Palety se zabalenými krabicemi (12) jsou ukládány na konci emenového dopravníku D3. 

 

Obrázek 30 Varianta A 

Obsluha linky vloží do zásobníků balíky kartonů a proložek. Rameno robota p itlačí 

efektor s p ísavkami na první karton v zásobníku a tahem k hnízdu etězového dopravníku 

z něj složí krabici. emenový dopravník D3 se posune o jednu pozici a víko s klopami 

krabice se vlivem naváděcích prvků rozev e. Robot druhou částí efektoru odebere ze 

zásobníku proložek jednu proložku. Z dopravníku D1 výrobní linky vstupují p ístroje 

spínače do p eklápěcího mechanismu a odtud jsou postupně zasunuty do p ihrádek 

1 2 3 6 10 5 7 8 9 11 12 4 
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akumulačního dopravníku D2. Je-li na dopravníku D2 dostatečný počet p ístrojů spínačů, 

odebere robot efektorem jednu adu 10ti kusů p ístrojů a po otočení druhou adu 10ti 

p ístrojů. Robot p esune efektor nad otev enou krabici a vsune do ní najednou všech 20 

p ístrojů s proložkou. emenový dopravník p esune naplněnou krabici o jednu pozici. Na 

pozici uzavírače jsou pohybovými jednotkami a naváděcími prvky uzav eny klopy a víko 

krabice. P i p esunu krabice o další pozici dojde k projetí uzav ené krabice pod aplikátorem 

etiket. Na pozici páskovacího stroje dojde k zapáskování krabice. Na výstupní části 

dopravníku D3 odebere robot p ísavkami efektoru plnou, zapáskovanou a označenou krabici 

a vloží ji na paletu. Je-li paleta naplněna, začne robot plnit druhou paletu. Plné palety obsluha 

linky odváží paletovým vozíkem a na jejich místo vkládá prázdné palety. 
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5.2 Varianta B 

Vstupním prvkem balící linky je výstupní pásový dopravník výrobní linky D1 (1). 

P eklápěcí mechanismus (2) je p ipevněn mezi dopravník D1 a akumulační dopravník D2 

(3). Kolmo k akumulačnímu dopravníku D2 je postaven emenový dopravník D3 (4) s 

hnízdy pro kartonové krabice. Zásobník kartonů (5) je umístěn kolmo k emenovému 

dopravníku u jeho vstupní části. Zásobník proložek (6) je umístěn kolmo k emenovému 

dopravníku vedle zásobníku kartonů. Pneumatická jednotka s p ísavkou (7) je umístěna na 

rámu zásobníku proložek u vstupní části emenového dopravníku D3. Manipulátor M1 (Ř) 

s efektorem je umístěn nad zásobníkem proložek a akumulačním dopravníkem. Uzavírač 

víka krabic (ř) je umístěn na emenovém dopravníku D3 za manipulátorem M1. Za 

uzavíračem je na emenovém dopravníku D3 aplikátor etiket (10) a páskovací stroj (11). Nad 

výstupní částí emenového dopravníku D3 je umístěn manipulátor M2 s efektorem (12). 

Palety se zabalenými krabicemi (13) jsou skládány na konci emenového dopravníku D3. 

 

Obrázek 31 Varianta B 

1 2 3 6 5 7 4 10 11 12 13 8 9 
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Obsluha linky vloží do zásobníků balík kartonů a proložek. Pneumatická jednotka 

s p ísavkami se p isune a p isaje na první karton v zásobníku a tahem k hnízdu etězového 

dopravníku z něj složí krabici. emenový dopravník D3 se posune o jednu pozici a víko 

s klopami krabice se vlivem naváděcích prvků rozev e. Manipulátor odebere ze zásobníku 

efektorem jednu proložku. Z dopravníku D1 výrobní linky vstupují p ístroje spínače do 

p eklápěcího mechanismu a odtud jsou postupně zasunuty do p ihrádek akumulační 

jednotky D2. Je-li v akumulační jednotce D2 dostatečný počet p ístrojů spínačů, odebere 

robot efektorem jednu adu 10ti kusů p ístrojů a po otočení druhou adu 10ti p ístrojů. 

Manipulátor p esune efektor nad otev enou krabici a vsune do ní najednou všech 20 p ístrojů 

s proložkou. emenový dopravník p esune naplněnou krabici o jednu pozici. Na pozici 

uzavírače jsou pohybovými jednotkami a naváděcími prvky uzav eny klopy a víko krabice. 

P i p esunu krabice o další pozici dojde k projetí uzav ené krabice pod aplikátorem etiket. 

Na pozici páskovacího stroje dojde k zapáskování krabice. Na výstupní části dopravníku D3 

odebere manipulátor M2 p ísavkami efektoru plnou, zapáskovanou a označenou krabici a 

vloží ji na paletu. Je-li paleta naplněna, začne manipulátor plnit druhou paletu. Plné palety 

obsluha linky odváží paletovým vozíkem a na jejich místo vkládá prázdné palety. 
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5.3 Varianta C 

Vstupním prvkem balící linky je výstupní pásový dopravník výrobní linky D1 (1). 

P eklápěcí mechanismus (2) je p ipevněn mezi dopravník D1 a akumulační dopravník D2 

(3). Manipulátor s efektorem je umístěn nad akumulačním dopravníkem a zásobníkem 

proložek. Vlevo od manipulátoru je pracovní stůl na skládání krabic (4). Vpravo od 

manipulátoru je páskovací stroj (5) a stojan na paletu (6). Prostor kolem manipulátoru M1 

je obestavěn bezpečnostním krytem se servisními otvory. 

 

Obrázek 32 Varianta C 

Pracovník odebere ze stolu karton a složí z něj krabici. Krabici s rozev enými klopami 

a víkem vloží do plnícího hnízda a zasune jej do pracovního prostoru manipulátoru. 

Manipulátor odebere ze zásobníku proložek efektorem jednu proložku. Z dopravníku D1 

výrobní linky vstupují p ístroje spínače do p eklápěcího mechanismu a odtud jsou postupně 

vpouštěny do p ihrádek akumulační jednotky D2. Je-li v akumulační jednotce D2 dostatečný 

1 2 3 4 5 6 
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počet p ístrojů spínačů, odebere rameno s efektorem jednu adu 10ti kusů p ístrojů a po 

otočení druhou adu 10ti p ístrojů. Manipulátor p esune efektor nad otev enou krabici a 

vsune do ní najednou všech 20 p ístrojů s proložkou. V čase automatického balení složí 

pracovník novou krabici. P edchozí naplněnou krabici pak uzav e a vloží do páskovacího 

stroje. Na zapáskovanou krabici aplikuje etiketu a uloží ji na paletu. Poté pracovník vyjme 

naplněnou krabici z plnícího místa a vloží do plnící pozice novou složenou krabici. Celý 

proces se opakuje. Plné palety pracovník odváží paletovým vozíkem a na jejich místo vkládá 

prázdné palety. 
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6 Vícekriteriální analýza 

K určení optimální varianty linky pro balení a paletizaci p ístrojů vypínačů jsou použity 

kritéria z požadavkového listu. Kritéria jsou odhodnocena na základě jejich důležitosti. 

6.1 Kritéria hodnocení z požadavkového listu 

Označení 
kritéria 

Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 Po izovací náklady Náklady na po ízení a instalaci linky 

K2 Provozní náklady Roční náklady spojené s provozem 

linky K3 Zástavbové rozměry Délka x ší ka x výška 

K4 Produktivita Poměr zabalených/vyrobených 
p ístrojů K5 Energetická náročnost Roční provozní náklady na energie 

K6 Bezporuchovost Spolehlivost chodu bez poruchy 

K7 Zmetkovitost Množství vad na 1 mil. zabalených 
krabic K8 Jednoduchost Nároky na obsluhu a údržbu linky 

Tabulka 1 P ehled kritérií 

6.2 Hodnocení úrovní 

Hodnota Úroveň 

6 Vysoká 

5 Dobrá 

4 Průměrná 

3 Nízká 

2 Nevyhovující 
1 Nep íznivý stav 

Tabulka 2 Bodovací stupnice kritérií 

6.3 Hodnocení váhy významností 

Hodnota Významnost kritérií 
2 Nejvyšší 
1 Nejnižší 

Tabulka 3 Významnost kritérií 
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6.4 Hodnocení jednotlivých kritérií 

Ozn. Kritérium  Varianta A   Varianta B   Varianta C   

K1 
Po izovací 
náklady 

5 000 000 CZK 2 4 000 000 CZK 4 
1 800 000 

CZK 
6 

K2 Provozní náklady 350 000 CZK 6 350 000 CZK 6 900 000 CZK 3 

K3 Rozměry 5 x 2 x 2,2 m 4 5 x 2x 1,8 m 4 3 x 2 x 1,8 m 6 

K4 Produktivita 95% 6 95% 6 85% 4 

K5 Energet. náročnost vyšší spot eba 3 vyšší spot eba 3 nízká spot eba 6 

K6 Bezporuchovost 90% 4 85% 3 95% 6 

K7 Zmetkovitost 1 vada/100 tis. 6 1 vada/100 tis. 6 1/vada 50 tis. 2 

K8 Jednoduchost poměrně složité 4 složité 3 jednoduché 6 

Tabulka 4 Hodnocení kritérií 

6.5 Určení významnosti kritérií 

Vybraná kritéria jsou vložena do matice, ve které jsou všechny možné dvojice kritérií 

porovnávány. Porovnání provádí nezávisle autor práce a odborník z praxe. 

Porovnávané páry kritérií: Bc. David Kubovský 
Počet 

voleb (v) 

Váha 
významnosti 

(q) 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 
6 

2,00 

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8   

  K2 K2 K2 K2 K2 K2 
5 

1,82 

  K3 K4 K5 K6 K7 K8   

    K3 K3 K3 K3 K3 
1,5 

1,18 

    K4 K5 K6 K7 K8   

      K4 K4 K4 K4 
5 

1,82 

      K5 K6 K7 K8   

        K5 K5 K5 
2 

1,27 

        K6 K7 K8   

          K6 K6 
3 

1,45 

          K7 K8   

            K7 5,5 1,91 

            K8 0 0,91 

Tabulka 5  Porovnání trojúhelníků v páru – hodnocení autorem práce 
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6.6 Sumy vážených indexů kritérií 

Součty součinů hodnot kritérií a vah významností pro jednotlivá kritéria jsou výsledky 

vícekriteriální analýzy obou hodnotitelů. Nejvyšší součet určuje optimální variantu 

hodnotitele. 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

Ozn. 

Krit. 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

K1 2 2,00 4,00 K1 4 2,00 8,00 K1 6 2,00 12,00 

K2 6 1,82 10,91 K2 6 1,82 10,91 K2 3 1,82 5,45 

K3 4 1,18 4,73 K3 4 1,18 4,73 K3 6 1,18 7,09 

K4 6 1,82 10,91 K4 6 1,82 10,91 K4 4 1,82 7,27 

K5 3 1,27 3,82 K5 3 1,27 3,82 K5 6 1,27 7,64 

K6 4 1,45 5,82 K6 3 1,45 4,36 K6 6 1,45 8,73 

K7 6 1,91 11,45 K7 6 1,91 11,45 K7 2 1,91 3,82 

K8 4 0,91 3,64 K8 3 0,91 2,73 K8 6 0,91 5,45 

   55,27    56,91    57,45 

Tabulka 8 Sumy vážených indexů kritérií hodnocení autora práce 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

K1 2 1,45 2,91 K1 4 1,45 5,82 K1 6 1,45 8,73 

K2 6 1,73 10,36 K2 6 1,73 10,36 K2 3 1,73 5,18 

K3 4 1,36 5,45 K3 4 1,36 5,45 K3 6 1,36 8,18 

K4 6 2,00 12,00 K4 6 2,00 12,00 K4 4 2,00 8,00 

K5 3 1,27 3,82 K5 3 1,27 3,82 K5 6 1,27 7,64 

K6 4 1,45 5,82 K6 3 1,45 4,36 K6 6 1,45 8,73 

K7 6 2,18 13,09 K7 6 2,18 13,09 K7 2 2,18 4,36 

K8 4 0,91 3,64 K8 3 0,91 2,73 K8 6 0,91 5,45 

   57,09    57,64    56,27 

Tabulka 9 Sumy vážených indexů kritérií hodnocení odborníka z praxe 
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6.7 Volba optimální varianty 

Průměrné hodnoty součtu součinů obou hodnotitelů udávají konečné výsledky 

vícekriteriální analýzy. Nejvyšší hodnota určuje optimální variantu. Tato varianta bude dále 

detailněji rozpracována. 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

Ozn. 

Krit 

Hodn. 

Krit. 

Váha 

význ. 
(q) 

Váž. 
Index 

krit. 

K1 2 1,73 3,45 K1 4 1,73 6,91 K1 6 1,73 10,36 

K2 6 1,77 10,64 K2 6 1,77 10,64 K2 3 1,77 5,32 

K3 4 1,27 5,09 K3 4 1,27 5,09 K3 6 1,27 7,64 

K4 6 1,91 11,45 K4 6 1,91 11,45 K4 4 1,91 7,64 

K5 3 1,27 3,82 K5 3 1,27 3,82 K5 6 1,27 7,64 

K6 4 1,45 5,82 K6 3 1,45 4,36 K6 6 1,45 8,73 

K7 6 2,05 12,27 K7 6 2,05 12,27 K7 2 2,05 4,09 

K8 4 0,91 3,64 K8 3 0,91 2,73 K8 6 0,91 5,45 

   56,18    57,27    56,86 

Tabulka 10 Sumy vážených indexů kritérií průměru hodnocení autora práce a odborníka z praxe 

Varianta A 56,18 

Varianta B 57,27 

Varianta C 56,86 

Tabulka 11 Souhrn výsledků vícekriteriální analýzy
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7 Popis konstrukce a funkce automatické linky 

Linka se skládá z jednotlivých modulů, které na sebe technologicky navazují a jsou 

v lince umístěny tak, aby byl splněn požadavek na tvar a rozměry pracoviště. Funkční prvky 

a pohybové jednotky každého modulu jsou p ipevněny k rámu, který je sestaven 

z hliníkového stavebnicového systému Alváris [19]. Celá linka je zabezpečena proti 

neoprávněnému vstupu ochranným ocelovým oplocením Access [20]. Servisní vstupy do 

oploceného prostoru jsou zajištěny bezpečnostními zámky Euchner [21] a soustavou senzorů 

pro monitorování nebezpečného prostoru Sick [22]. Aktuální stav linky je signalizován 

světly na signálních sloupcích Auer [23]. Ovládání a monitoring linky jsou dostupné na 

operátorském panelu HMI umístěném na rozvaděči u hlavních vstupních dve í oplocení. 

 

Obrázek 33 Balicí a paletizační linka 
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7.1 Modul 1 - Zásobník kartonů 

Zásobník kartonů slouží k uložení dostatečné zásoby kratonů, k oddělení jednoho kusu 

kartonu z balíku a k p esunu odděleného kartonu do hnízda mezioperačního dopravníku.  

 

Obrázek 34 Zásobník kartonů 

7.1.1 Popis zásobníku kartonů 

Ve st ední části rámu je uložena dělená podkladová deska s bočnicemi. Do st edu rámu 

je integrována jednotka p esunu balíku kartonů (P1-1) s bezpístnicovým pneumatickým 

pohonem umístěným pod podkladovou deskou. Podélně je v rámu umístěna jednotka 

p esunu p ítlaku kartonů (P1-2) s elektromotorem hnaným kuličkovým šroubem. Na 

pohyblivém rameni jednotky je umístěna dvojice jednotek p ítlaku kartonů (P1-3) 

s pneumatickými pohony. Na výstupní části zásobníku jsou k rámu umístěny dvě dvojice 

jednotek oddělovače kartonu (P1-4 a P1-5) s pneumatickými pohony. Rameno p esunu 

odděleného kartonu (P1-6) je umístěno na rámu zásobníku. Na rameni je umístěna jednotka 

uchopení odděleného kartonu (P1-7) tvo ená čtve icí podtlakových p ísavek. Na výstupní 

části zásobníku je upevněna jednotka otev ení klopy (P1-8). 

P1-6 P1-7 P1-8 P1-3 P1-4 P1-5 P1-2 P1-1 
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7.1.2 Popis funkce zásobníku kartonů 

Rameno s p ísavkami se p esune k čelní stěně odděleného kartonu na výstupní straně 

zásobníku (Obr. 35). Zasune se první ada trnů oddělovače, čímž dojde k uvolnění prostoru 

pro vysunutí kartonu. 

 

Obrázek 35 Uchopení boku kartonu, uvolnění kartonu 

Podtlak v p ísavce a pohyb jednotky zahájí skládání krabice a její p esun ze zásobníku 

do hnízda mezioperačního dopravníku. P i uvolnění kartonu ze zásobníku mezioperačního 

dopravníku dojde k částečnému rozev ení krabice (Obr 36). Pístnice otevírače klopy se 

zasune, čímž nasměruje pravou klopu na naváděcí prvek hnízda. 

 

Obrázek 36 Uvolnění krabice z hnízda, p eklopení pravé klopy 

P i pokračujícím pohybu ramene s p ísavkou dojde vlivem naváděcích prvků 

k žádanému složení krabice a p esunu krabice do hnízda mezioperačního dopravníku (Obr. 

37). P ed koncem p esunu je p erušen podtlak na p ísavkách a jednotka p esunu dojede do 

koncové pozice oddělena od krabice. 
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Obrázek 37 Rozev ení krabice naváděcími prvky, vsunutí krabice do hnízda 

První ada trnů oddělovače se vysune a druhá sada trnů se zasune (Obr. 38). Za 

současného posunu p ítlačné jednotky o jednu tloušťku kartonu dojde k p itlačení balíku na 

první dvojici trnů (Obr 3ř). Druhá dvojice trnů se vysune a oddělí tak poslední karton. 

 

Obrázek 38 Vysunutí první ady a zasunutí druhé ady trnů, p esunutí balíku o jednu ší ku kartonu 

 

Obrázek 39 Dosednutí balíku na první adu trnů, oddělení posledního kartonu zasunutím druhé 
ady trnů 

Poklesne-li počet kartonů v zásobníku pod stanovenou mez, rozbliká se žluté světlo na 

signálním sloupku s upozorněním akustickou signalizací. Je-li zásobník prázdný, začne 

blikat červené světlo na signálním sloupku s varovnou akustickou signalizací. 
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7.1.3 Plnění zásobníku kartonů 

Zapáskovaný balík kartonů je vložen obsluhou do zásobníku (Obr. 40). Aktivací 

dvouručního spínače dojde k p esunu svázaného balíku směrem k p ítlačným trnům. 

 

Obrázek 40 Vložení balíku kartonů do zásobníku, p esunutí kartonů 

Po odstranění pásky a stisku dvouručního spínače se p ítlačné trny vysunou, jednotka 

p ítlaku se p esune za konec balíku, trny se vysunou a jednotka se op e o balík (Obr. 41). 

 

Obrázek 41 Zasunutí zadní druhé ady trnů, p esun jednotky p ítlaku kartonů 

Jednotka p esunu balíku se vrátí zpět do výchozí zadní polohy (Obr. 42). 

 

Obrázek 42 P itlačení kartonů, návrat ramene p esunu kartonů do výchozí polohy 
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7.2 Modul 2 - Zásobník proložek 

Zásobník kartonů slouží k uložení dostatečné zásoby proložek, k oddělení jednoho kusu 

proložky z balíku a k vysunutí oddělené proložky. 

7.2.1 Popis zásobníku proložek 

V horní části rámu je uložena dělená podkladová deska s bočnicemi. Do st edu rámu je 

integrována jednotka p esunu balíku proložek (P2-1) s bezpístnicovým pneumatickým 

pohonem umístěným pod podkladovou deskou. Podélně je v rámu umístěna jednotka 

p esunu p ítlaku proložek (P2-2) s elektromotorem hnaným kuličkovým šroubem. Na 

pohyblivém rameni jednotky je umístěna dvojice výsuvných trnů p ítlaku kartonů (P2-3) 

s pneumatickými pohony. Na výstupní části zásobníku jsou jednotky vysunutí proložky 
(P2-4) s pneumatickými pohony. Doraz balíku proložek a t men pro zamezení vysunutí jiné 

než poslední proložky je umístěn na výstupní části k podkladové desce. 

 

Obrázek 43 Zásobník proložek 

7.2.2 Popis funkce zásobníku proložek 

Trny jednotek P2-4  vysunou proložku na výstupu otvorem mezi dorazem a t menem 

(Obr. 44). Po odebrání proložky dojde za současného posunu p ítlačné jednotky o jednu 

tloušťku proložky k p itlačení balíku na doraz a k vysunutí nové proložky. 

P2-2 P2-3 P2-1 P2-4 
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Obrázek 44 Vysunutí proložky, posunutí balíku proložek na doraz 

7.2.3 Plnění zásobníku proložek 

Svázaný balík proložek je vložen obsluhou do zásobníku (Obr. 45). Aktivací 

dvouručního spínače dojde k p esunu svázaného balíku směrem k vysunutým trnům 

jednotky p ítlaku. Poté obsluha odstraní pásku vloženého balíku proložek. 

 

Obrázek 45 Vložení balíku proložek do zásobníku, p esun balíku na doraz 

Po stisku dvouručního tlačítka dojde k zasunutí trnů p ítlačné jednotky, jednotka se 

p esune na konec balíku, trny se vysunou a jednotka p itlačí balík na doraz. Jednotka p esunu 

balíku se vrátí zpět do výchozí zadní polohy. 

7.3 Modul 3 – Akumulace přístrojů 

Akumulační modul slouží k p eklopení horizontálně dopravovaných p ístrojů spínačů 

ze vstupního dopravníku do vertikální polohy a akumulace p ístrojů do požadované ady. 

Další funkcí jednotky je odklonění toku p ístrojů v p ípadě poruchy na balicí lince. 
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7.3.1 Popis akumulačního modulu 

Na vstupním dopravníku s bočnicemi je rameno odklopení cesty p ístrojů P3-1. Na 

konci vstupního dopravníku je hrazda s trnem P3-2 pro zatlačení p eklopených p ístrojů do 

hnízd akumulačního dopravníku. Na vstupní dopravník navazuje akumulační dopravník s 

hnízdy pro akumulaci p ístrojů. 

 

Obrázek 46 Modul akumulace p ístrojů 

7.3.2 Popis funkce akumulačního dopravníku 

P ístroje z výrobní linky dopravuje vstupní dopravník k balicí lince. Je-li na lince 

porucha, odkloní rameno směr dopravy p ístrojů do záchytné p epravky. 

vstupní dopravník akumulační dopravník P3-2 P3-1 
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Obrázek 47 Odklonění toku vypínačů p i poruše na lince 

Je-li rameno zasunuto, pokračují p ístroje k p eklápěcímu skluzu na konci vstupního 

dopravníku. P ístroje se p eklopí a trn je zatlačí p es naváděcí skluz do hnízd akumulačního 

dopravníku. 

  

Obrázek 48 P eklopení a zatlačení p ístroje do hnízd akumulačního dopravníku 

Hnízda upevněná k emenu akumulačního dopravníku se posunou o jednu pozici. 

Jakmile je dopravník zaplněn, dojde k odebrání p ístrojů. 
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7.4 Modul 4 -Manipulátor balení přístrojů 

Manipulátor s efektorem slouží k odebrání proložky ze zásobníku, 20ti p ístrojů 

z akumulačního dopravníku a vložení těchto dílů do krabice na mezioperačním dopravníku. 

7.4.1 Popis manipulátoru 

Pohybové osy manipulátoru x, y a z jsou poháněny servomotorem hnaným kuličkovým 

šroubem. Otočná jednotka na ose z je dvoupolohový kyvný pneumatický pohon. Na kyvném 

pohonu je upnut koncový efektor. 

 

Obrázek 49 Manipulátor balení p ístrojů 

osa x osa z osa y efektor 
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7.4.2 Popis funkce manipulátoru 

Pohybové osy manipulátoru navedou koncový efektor nad proložku vysunutou ze 

zásobníku. Efektor proložku uchopí a p esune se nad akumulační dopravník. Efektor odebere 

jednu adu deseti kusů p ístrojů, otočí se a odebere druhou adu deseti kusů. Uchopené díly 

jsou efektorem p esunuty nad otev enou krabici, do které jsou uvolněny. 

 

Obrázek 50 Uchopení proložky 

 

Obrázek 51 Uchopení ady p ístrojů 

 

Obrázek 52 Vložení p ístrojů s proložkou do krabice 
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7.4.3 Popis efektoru 

Efektor slouží k uchopení proložky a dvou ad deseti kusů p ístrojů. Na hliníkové 

základové desce jsou v ložiskových domcích kluzně uloženy duté h ídele s kluzně 

uloženými ramínky. Ramínka jsou z jedné strany op eny o objímky upevněnými k h ídelím 

a z druhé strany o vyrovnávací pružinky. Mezi obě dvojice ramínkových h ídelí je 

k základové desce upevněna dvojice ocelových listů vzájemně op ených o sebe s p edpětím. 

 

Obrázek 53 Koncový efektor – spodní strana 

  

domek pružinka ramínko list objímka deska h ídel 
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Každá dvojice ramínkových h ídelí je vzájemně kloubově spojena vahadly. Na jednu 

stranu vahadla je vždy p ipevněna tlačná pružina a na druhou stranu je upevněna pístnice 

pneumatického válce. Ve st edu základové desky je upnut interface pro upevnění efektoru 

ke kyvnému pohonu na rameni manipulátoru. Po obou stranách interface jsou k základové 

desce upevněny pneumatické válce s trny. 

 

Obrázek 54 Koncový efektor - horní strana 

7.4.4 Popis funkce efektoru 

Proložka je upnuta mezi dvojici vzájemně napružených ocelových listů. P i vysunutí 

pístnic válců s trny dojde k rozev ení listů a tím i k uvolnění proložky. 

vahadlo pružina válec válec s trny interface 
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Obrázek 55 Rozev en listů trny na pístnicích pneumatických válců 

Tlačná pružina vyvozuje upínací sílu pro jednu dvojici ramínkových h ídelí. Objímky 

upevněné na h ídelích tlačí na ramínka p es vyrovnávací pružinky. Každá dvojice 

ramínkových h ídelí tak může nezávisle upnout 10 ks p ístrojů. P i vysunutí pístnice 

pneumatického válce dojde k p ekonáním upínací síly na tlačné h ídeli a k uvolnění p ístrojů. 

  

Obrázek 56 Vlevo nezávislé ovládání obou ad ramínkových h ídelí (spodní ada uvolněna, horní 
uzav ena). Vpravo p enos upínací síly na ramínka p i upínání p ístrojů 

  

upnuto 

uvolněno 
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7.5 Modul 5 – Mezioperační dopravník s uzavíráním krabice 

Mezioperační dopravník slouží k p epravě krabic mezi jednotlivými moduly. Naváděcí 

prvky udržují krabici v pot ebném tvaru. Součástí dopravníku je soustava pohonů pro 

uzav ení klop a víka naplněné krabice. 

7.5.1 Popis mezioperačního dopravníku 

Na ozubených emenech dopravníku jsou upnuta hnízda. Na rámu dopravníku jsou 

upevněny naváděcí prvky. Na straně u motoru je uzavírač krabice složený ze soustavy 

jednotek pneumatických válců. Jednotky P5-1 pro zvednutí klop jsou upevněny mezi 

rameny dopravníku. Na těchto jednotkách jsou upevněny jednotky pro p eklopení klop 

P5-2. Na boční straně ramene dopravníku je upevněna jednotka zvednutí víka P5-3. Na ní 

je upevněna jednotka p eklopení víka P5-4. 

 

Obrázek 57 Mezioperační dopravník s hnízdy, naváděcími prvky a uzavíračem krabice 

7.5.2 Popis funkce mezioperačního dopravníku 

Prázdná otev ená krabice umístěná v hnízdech emenového dopravníku je p epravena 

z pozice zásobníku kartonů na pozici manipulátoru balení. P i p epravě dochází k navedení 

a zajištění klop a víka krabice do polohy vhodné pro další procesy. Po vložení dílů do krabice 

je v dalším kroku plná krabice p epravena na pozici uzavírače. Pneumatické válce P5-1 

nadzvednou obě klopy krabice a válce P5-2 p eklopí klopy nad krabici. Válec P5-3 

nadzvedne víko krabice za současného vedení lemu krabice naváděcími oblouky. 

hnízda naváděcí prvky emen 

P5-2 

P5-1 P5-4 P5-3 
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Pneumatický válec P5-4 p eklopí víko nad krabici a částečně tak zasune lem do krabice. 

Následně jsou pístnice válců P5-2 a P5-4 zasunuty a pístnice pohonů P5-1 a P5-2 spustí 

jednotky do spodní pozice. P i p esunu uzav ené krabice do polohy páskování dojde 

k dov ení víka naváděcím prvkem. 

 

Obrázek 58 Krabice v pozici zásobníku kartonů 

 

Obrázek 59 Krabice v pozici balení 
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Obrázek 60 Nadzvednutí klop a víka v pozici uzavírače 

 

Obrázek 61 P eklopení klop a víka 

 

Obrázek 62 Návrat uzavíracích jednotek do výchozí pozice 
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7.7 Modul 7 – Páskovací stroj 

Páskovací stroj UM-420 [25] slouží k páskování krabice papírovou nebo fóliovou 

páskou.  

7.7.1 Popis a funkce páskovacího stroje 

V rámové konstrukci je umístěn odvíječ pásky provádějící ovinutí, utažení a zatavení 

pásky kolem krabice. Spuštění páskování je provedeno signálem z optického čidla 

detekujícího p ítomnost krabice. Délka papírové pásky DA40 je 400 m (cca 950 krabic), 

délka fóliové pásky DA40 je 200 mm (cca 475 krabic). 

 

Obrázek 64 Páskovací stroj UM-420  
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7.8 Modul 8 – Překlápěcí jednotka 

P eklápěcí jednotka slouží k p eklopení krabice za účelem uložení krabice na paletu 

v poloze na boční stěnu. 

7.8.1 Popis a funkce překlápěcí jednotky 

Lože je uloženo kloubově na rámové konstrukci jednotky. Pneumatický válec P8-1 je 

upevněn jednou stranou na rámu konstrukce jednotky a druhou na výklopném loži. P i 

zasunutí pístnice pneumatického pohonu dojde k p eklopení lože s krabicí do vertikální 

polohy. P i zasunutí pístnice dojde k p eklopení lože zpět do výchozí horizontální polohy. 

 

Obrázek 65 P eklápěcí jednotka 

  

odebrání krabice 
za víko 

odebrání krabice 
za bok 

P8-1 
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7.9 Modul 9 - Manipulátor paletizace 

Manipulátor slouží k odebrání plné krabice z p eklápěcí jednotky a uložení na paletu 

v požadované poloze 

7.9.1 Popis manipulátoru 

Pohybové osy manipulátoru x, y a z jsou poháněny servomotorem hnaným kuličkovým 

šroubem. Otočná jednotka na ose z je dvoupolohový kyvný pneumatický pohon. Na kyvném 

pohonu je upnut koncový efektor s podtlakovými p ísavkami. 

 

Obrázek 66 Manipulátor paletizace s p ísavkovým efektorem 

7.9.2 Popis funkce manipulátoru 

Pohybové osy manipulátoru navedou koncový efektor nad plnou krabici. P ísavky pod 

tlakem p idrží krabici a zdvihem ramene osy z dojde ke zvednutí krabice. Krabice je uložena 

na paletu v požadované poloze. 

osa x osa y osa z efektor

o 
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7.10 Pneumatika, elektrické zapojení, senzorika a řízení linky 

Pohyby jednotek jsou zprost edkovány dvoupolohovými p ímočarými a rotačními 

pneumatickými pohony Festo [26]. ízení pneumatických pohonů zajišťuje ventilový 

terminál s moduly vstupů pro p ibližovací senzory a komunikačním portem s rozhraním 

Profibus (ethernet). Jednotka úpravy stlačeného vzduchu obsahuje redukční ventil s filtrem 

a maznicí, spínací ventil, ventil s pomalým náběhem tlaku, tlaková a vakuová čidla. Vakuum 

pro p ísavkové efektory je vyrobeno vakuovými ejektory umístěnými v blízkosti obou 

manipulátorů. Pohybové osy manipulátorů jsou poháněny servomotory Estun EMJ02-APB  

s brzdou a snímači polohy [27]. Pohybové osy zásobníků kartonů a proložek jsou poháněny 

asynchronními elektromotory Lenze [28] se snímači polohy. P enos rotačního pohybu 

motorů na p ímočarý pohyb je proveden kuličkovými šrouby Hiwin FSI DIN [29]. 

Linka je ízena ídicím systémem Simatic S7-1200 [30] v pot ebné konfiguraci. ídicí 

jednotka je společně s bezpečnostními obvody, frekvenčními měniči, zdroji a dalšími 

elektrickými prvky uložena v elektrorozvodné sk íni. Komunikace operátora s ídicí 

jednotkou linky je provedena pomocí dotykového operátorského panelu (HMI) [31]. 

 

Obrázek 67 Kontrolér Siemens S7-1200 [30] Obrázek 68 Ventilový terminál MPA-L [32] 
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8 Výpočtová zpráva 

Cílem zprávy je výpočet produktivity linky, kinematická analýza manipulátoru balení, 

výpočet upínací síly efektoru, kontrola kuličkového šroubu a výpočet parametrů osy z. 

8.1 Výpočet produktivity linky 

Časy doplnění a výměny materiálu  s 

Čas na doplnění kartonů  120 

Čas na doplnění proložek  120 

Čas na výměnu kotoučů etiket  240 

Čas na výměnu pásky  120 

Čas na výměnu palet  180 

Tabulka 12 Časy standardních úkonů obsluhy linky 

Množství ručně doplňovaného materiálu ks 

Množství kartonů v zásobníku �  128 

Množství proložek v zásobníku �  581 

Množství etiket na kotouči �  1000 

Množství krabic na jednu výměnu pásky �  950 

Množství krabic na obou paletách �  224 

Tabulka 13 Počty položek 

Čas zabalení jedné krabice  [s] vychází ze součinu taktu výrobní linky [s] a 

množství p ístrojů v krabici  [ks] 

  = ∙ = ∙ =   (1)  

Intervaly výměny nebo doplnění materiálu jsou součinem taktu balící linky  [s] a 

množství materiálu v jednotlivých zásobnících �  až  �  

interval výměny kartonů �  (minuty jsou zaokrouhleny nahoru) 

 � = ∙ � = ∙ =  =  � =  ℎ  �  (2)  

interval výměny proložek �  (minuty jsou zaokrouhleny nahoru) 
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 � = ∙ � = ∙ =  =  � =  ℎ  �  (3)  

interval výměny kotouče etiket �  (minuty jsou zaokrouhleny nahoru) 

 � = ∙ � = ∙ =  =  � =  ℎ  �  (4)  

interval výměny pásky �  (minuty jsou zaokrouhleny nahoru) 

 � = ∙ � = ∙ =  =  � =  ℎ  �  (5)  

interval výměny palet �  (minuty jsou zaokrouhleny nahoru) 

 � = ∙ � = ∙ =  =  � =  ℎ  �  (6)  

Časy výměny balíků kartonů od začátku směny 

1:26:00; 2:52:00; 4:18:00; 5:44:00; 7:10:00; 8:36:00; 10:02:00; 11:28:00 

Čas výměny balíku proložek od začátku směny 

6:28:00 

Čas výměny kotouče etiket od začátku směny 

7:07:00 

Čas výměny kotouče papírové pásky od začátku směny 

6:34:00 

Časy výměny palet od začátku směny 

2:30:00; 5:00:00; 7:30:00; 10:00:00 

Z vypočítaných intervalů a časů výměny jednotlivých položek lze sestavit časový plán 

pro dvanáctihodinovou směnu se začátkem v 6:00 a koncem v 18:00 
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čas s ě  čas p ovozu začátek konec čas p ovozu prostoj p ovoz í stav 

1:26:00 1:26:00 6:00:00 7:26:00 1:26:00   provoz 

1:28:00 1:26:00 7:26:00 7:28:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

2:32:00 2:30:00 7:28:00 8:32:00 1:04:00   provoz 

2:35:00 2:30:00 8:32:00 8:35:00   0:03:00 vý ě a palet 
2:57:00 2:52:00 8:35:00 8:57:00 0:22:00   provoz 

2:59:00 2:52:00 8:57:00 8:59:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

4:25:00 4:18:00 8:59:00 10:25:00 1:26:00   provoz 

4:27:00 4:18:00 10:25:00 10:27:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

5:09:00 5:00:00 10:27:00 11:09:00 0:42:00   provoz 

5:12:00 5:00:00 11:09:00 11:12:00   0:03:00 vý ě a palet 
5:56:00 5:44:00 11:12:00 11:56:00 0:44:00   provoz 

5:58:00 5:44:00 11:56:00 11:58:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

6:42:00 6:28:00 11:58:00 12:42:00 0:44:00   provoz 

6:44:00 6:28:00 12:42:00 12:44:00   0:02:00 dopl ě í p oložek 

6:50:00 6:34:00 12:44:00 12:50:00 0:06:00   provoz 

6:52:00 6:34:00 12:50:00 12:52:00   0:02:00 páska v ě ě a 

7:25:00 7:07:00 12:52:00 13:25:00 0:33:00   provoz 

7:29:00 7:07:00 13:25:00 13:29:00   0:04:00 etiket  v ě ě  

7:32:00 7:10:00 13:29:00 13:32:00 0:03:00   provoz 

7:34:00 7:10:00 13:32:00 13:34:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

7:54:00 7:30:00 13:34:00 13:54:00 0:20:00   provoz 

7:57:00 7:30:00 13:54:00 13:57:00   0:03:00 vý ě a palet 
9:03:00 8:36:00 13:57:00 15:03:00 1:06:00   provoz 

9:05:00 8:36:00 15:03:00 15:05:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

10:29:00 10:00:00 15:05:00 16:29:00 1:24:00   provoz 

10:32:00 10:00:00 16:29:00 16:32:00   0:03:00 vý ě a palet 
10:34:00 10:02:00 16:32:00 16:34:00 0:02:00   provoz 

10:36:00 10:02:00 16:34:00 16:36:00   0:02:00 dopl ě í ka to ů 

12:00:00 11:26:00 16:36:00 18:00:00 1:24:00   provoz 

Tabulka 14 Časový plán obsluhy linky na 12 hodin 

 = � =  ℎ �  � ℎ � =  � � = ,  % (7)  

Vypočtená produktivita vyhovuje požadavku na produktivitu nad Ř5 % 
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8.2 Kinematická analýza 

3D model linky byl sestaven s kinematickými vazbami. V prost edí MDO byly 

vytvo eny pohony os manipulátoru X, Y, Z a rotace osy Z. Pohony byly načasovány tak, aby 

simulovaly pohyby jednotlivých os p i průběhu balení p ístrojů do krabice. 

 

Obrázek 69 Definice pohonů pohybových os manipulátoru 

Na jednotlivé osy byly vloženy „senzory“ polohy, rychlosti a zrychlení. Po provedení 

analýzy lze celý průběh ově it v grafech. Získané kinematické parametry budou použity pro 

návrh pohybových jednotek a upínacích sil efektoru. 
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Obrázek 70 Poloha, rychlost a zrychlení os manipulátoru p i balení p ístrojů 

Pro výpočet upínací síly na ramíncích efektoru je pot eba znát hodnotu zrychlení 

pohybové osy z. Největší zrychlení je dosahováno p i odebírání první ady p ístrojů 

z akumulačního dopravníku v čase 11,5 s a p i odebírání druhé ady p ístrojů v čase 25,75 s. 

 

Obrázek 71 Zrychlení osy Z p i odebírání p ístroje z akumulačního dopravníku 

Z grafu je z ejmé, že v okamžiku odebírání druhé ady p ístrojů z akumulačního 

dopravníku v čase 25,75 sekundy od začátku procesu je velikost zrychlení na ose z  �� = ,  ∙ − . Toto zrychlení bude použito pro výpočet upínací síly na ramínkách 

efektoru. 

25,75 s; 0,922 m/s 
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Obrázek 72 Síly působící na p ístroj upevněný v ramíncích efektoru 

8.3 Upínací síla na ramínkách efektoru 

Veličina (jednotka) označení hodnota Poznámka 

Součinitel smykového t ení 1 (-)  0,47 [33] ramínko (hliník) x p ístroj (ocel) 

Součinitel smykového t ení 2 (-)  0,15 [33] pouzdro (plast) x ramínková h ídel (ocel) 

Normální tíhové zrychlení ( ∙ − )  9,80665 na 45° zeměpisné ší ky u hladiny mo e 

Hmotnost jednoho p ístroje ( ) � 0,046 [2] Model ABB 3559 

Hmotnost ramínka ( )  0,01 Hodnota získána z 3D modelu 

Hmotnost ramínkové h ídele ( ) ℎ 0,28 Hodnota získána z 3D modelu 

Původní délka pružiny ( ) � 14,3 Délka vyrovnávací pružiny bez zatížení 

Výchozí délka pružiny ( )  12,5 Délka p edepnuté vyrovnávací pružiny 

Koncová délka pružiny ( )  9,8 Délka stlačené vyrovnávací pružiny 

Původní délka pružiny ( ) � 32,0 Délka upínací pružiny bez zatížení 

Výchozí délka pružiny ( )  31,5 Délka p edepnuté upínací pružiny 

Koncová délka pružiny ( )  25,0 Délka stlačené upínací pružiny 

Tabulka 15 Vstupní parametry 

Pro nejnep íznivější zatížení p ístroje p i odebírání p ístrojů z akumulačního dopravníku 

je proveden výpočet upínací síly na ramínkách efektoru ��� [ ]  

+ �� � 

���
 

���
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 ��� = ∙�� = + � �� = ∙ , + , ∙ ,,  [ ]= ,    [ ] (8)  

Síla ��� musí být vyvinuta dvojicí vyrovnávacích pružinek 

 

Obrázek 73 Charakteristika vyrovnávacích pružinek C.123.0ř0.0143.I [35] 

Ve výchozí poloze (stlačení na 12,5 mm) je síla vyvozená na pružince � �  [ ] 
 � � = � − ∙ � = , − , ∙ , = ,   (9)  

P i maximálním stlačení (stlačení na ř,Ř mm) vyvozuje pružinka sílu � �  [ ] 
 � � = � − ∙ � = , − , ∙ , = ,   (10) 

Celková upínací síla dvojice vyrovnávacích pružinek p i úplném stlačení �  [ ] 
 � = � � ∙ = , ∙ = ,   (11) 

Celková upínací síla vyrovnávacích pružinek pro jednu adu p ístrojů �  [ ] 
 � = � ∙ = , ∙ = ,   (12) 

T ecí ztráty na ramínkové h ídeli zvyšují pot ebnou sílu na upínací pružině 
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Obrázek 74 Hmotnost ramínkové h ídele ℎ [kg] 

 

Obrázek 75 Hmotnost ramínka [kg]  

T ecí ztráty na ložiskových domcích ramínkových h ídelí �� ℎ [ ] 
 �� ℎ = ∙ ∙ ℎ + ∙ � = ∙ , ∙ , + ∙ , = ,   (13) 

T ecí ztráty na ložiscích ramínek ��  [ ] 
 �� = ∙ ( ∙ � + ∙ ) = ∙ , ∙ , + ∙ , = ,   (14) 

Výpočtová síla upínací pružiny � � [ ] 
 � � = � + �� ℎ + �� = , + , + , = ,   (15) 
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Obrázek 76 Charakteristika upínací pružiny C.14Ř.200.0320.I [35] 

Ve výchozí poloze (stlačení na 31,5 mm) je síla vyvozená na pružince � �  [ ] 
 � � = � − ∙ � = − , ∙ , = ,   (16) 

P i maximálním stlačení (stlačení na 25 mm) vyvozuje pružinka sílu � �  [ ] 
 � � = � − ∙ � = − ∙ , = ,   (17) 

Na základě upínací síly pružiny byl pro uvolnění ramínkových h ídelí zvolen 

pneumatický pohon Festo DSNU-16-10-P-A [36] s teoretickou sílou 121 N p i 6ti barech 

 

Obrázek 77 Pneumatický pohon Festo DSNU-16-10-P-A 
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8.4 Kontrola kuličkového šroubu osy z 

Kuličkové šrouby nesmí pracovat v pásmu kritických otáček. Kritické otáčky závisí na 

průměru, délce a typu uložení šroubu [37]. 

 

Obrázek 78 Určení kritických otáček kuličkového šroubu 

 



Diplomová práce 

73 

 

Veličina (jednotka) označení hodnota jednotka 

Koeficient uložení  1,88 - 

Průměr h ídele �  20 Mm 

Vzdálenost mezi ložisky  529 Mm 

Tabulka 16 Parametry kuličkového šroubu 

Kritické otáčky kuličkového šroubu [ ∙ � − ]  
 = ∙ � ∙ = , ∙ ∙ =   ∙ � −  (18) 

Maximální p ípustné otáčky kuličkového šroubu �  [ ∙ � − ] 
 � = ∙ , =  ,  ∙ � −  (19) 

 

Obrázek 79 Kuličkový šroub R20-10K3-FSCDIN [29] 
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8.5 Výpočet pohonu pro zdvih pohybové osy z 

 

Obrázek 80 Hmotnost pohybových hmot osy z 

Veličina (jednotka) označení hodnota jednotka 

Hmotnost pohybových hmot osy z � 13,4 kg 

Stoupání závitu kuličkového šroubu �  10 mm 

Účinnost � 0,88 - 

Tabulka 17 Parametry kuličkového šroubu a osy z 

Axiální vertikální síla ��[ ] působící na matici kuličkového šroubu 

 �� = � ∙ = , ∙ , = ,   (20) 

Hnací krouticí moment  [ ] pro p evod rotačního pohybu na pohyb p ímočarý 

 = �� ∙ �∙ � ∙ � = , ∙∙ � ∙ , = ,   (21) 
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Obrázek 81 Úhlová rychlost kuličkového šroubu osy z 

Výkon � [�] na kuličkovém šroubu p i úhlové rychlosti � [ �� ∙ − ] 
 � = ∙ � = , ∙ , = ,  � (22) 

Pro pohony všech pohybových os byly zvoleny AC servomotory Estun EMJ-02APB 

200 W s nominálním momentem 0,64 Nm a nominálními otáčkami 3000 ∙ � −  [27]. 

Výpočtem byl ově en dostatečný výkon a točivý moment zvoleného pohonu. 

 

Obrázek 82 AC servomotor Estun EMJ-02APB 

1,25 s; ř213 °/s = 160,8 rad/s 
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8.6 Přehled pohybových jednotek 

pohon oz ače í poho u typ Funkce jednotky počet 
M-1    )áso ík ka to ů 1 

P1-1 Z28555 ES přesu  přítlaku alíku ka to ů 1 

P1-2 DGE-12-600-ZR-LK-RV PP přesu  alíku ka to ů 1 

P1-3 DFM-12-50-P-A-GF PP přítlak alíku ka to ů 2 

P1-4 DFM-12-50-P-A-GF PP oddělovač ka to u 2 

P1-5 DFM-12-50-P-A-GF PP oddělovač ka to u 2 

P1-6 DFM-25-400-B PP přesu  ka to u do h ízda 1 

P1-7 ESS-50-SS PK u hope í ka to u 4 

P1-8 ADNGF-20-100-P-A PP otevře í klop  1 

M-2    )áso ík p oložek 1 

P2-1 DFM-12-40-P-A-GF PP v souvač p oložk  1 

P2-2 DFM-12-50-P-A-GF PP přítlak alíku p oložek 2 

P2-3 Z28555 ES přesu  přítlaku alíku p oložek 1 

P2-4 DGE-12-600-ZR-LK-RV PP přesu  alíku p oložek 1 

M-3    Aku ula e příst ojů 1 

P3-1 DSNU-12-10-P-A PP výh ka příst ojů 1 

P3-2 ADNGF-20-180-P-A PP zatlače í příst oje 1 

P3-3 Z28555 ES dop ava příst ojů 1 

P3-4 EMJ-02APB SM aku ula e příst ojů 1 

M-4    Ma ipuláto  ale í 1 

P4-1 EMJ-02APB SM pohon osy x 1 

P4-2 EMJ-02APB SM pohon osy y 1 

P4-3 EMJ-02APB SM pohon osy z 1 

P4-4 DRRD-32-180-FH-PA PR rotace osy z 1 

P4-5 DSNU-12-10-P-A PP u hope í p v í řad  OM 1 

P4-6 DSNU-12-10-P-A PP u hope í d uhé řad  OM 1 

P4-7 ADN-12-5-A-P-A PP u hope í p oložk  2 

P5-8 DFM-25-160-B-P-A-GF PP zved utí klop  2 

P5-9 DFM-12-50-P-A-GF PP zavře í klop  2 

P5-10 DFM-25-160-B-P-A-GF PP zved utí víka 1 

P5-11 DFM-12-50-P-A-GF PP překlope í víka 1 
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M-5    eziope ač í dop av ík 1 

P5-1 Z28568 ES poho  dop av íku 1 

M-6    Aplikáto  etiket 1 

   H400 SM alepe í etiket     

M-7    Páskova í jed otka 1 

   UM-420 SM zapásková í k a i e    

M-8    Překlápě í jed otka 1 

P8-1 DSNU-16-100 PP překlope í k a i e 1 

M-9    Ma ipuláto  paletiza e 1 

P9-1 EMJ-02APB SM pohon osy x 1 

P9-2 EMJ-02APB SM pohon osy y 1 

P9-3 EMJ-02APB SM pohon osy z 1 

P9-4 ESS-50-SS PK u hope í k a i e 4 

Tabulka 18 P ehled pohonů; PP-pneumatický p ímočarý; PR-pneumatický rotační; PK-podtlaková 
p ísavka ES-elektromotor se šnekovou p evodovkou; SM-servomotor 
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9 Ekonomická kalkulace 

Do cen jednotlivých modulů M1 až Mř byly započteny všechny mechanické části, 

elektrické pohony, konstrukční práce, technická p íprava výroby a montáž u zhotovitele. 

Ostatní položky souvisejí s výrobou a montáží všech modulů do linky. 

Položka Popis Cena bez DPH [CZK] 

M1 Zásobník kartonových krabic 89 850 

M2 Zásobník proložek 82 800 

M3 Akumulační jednotka 97 460 

M4 Manipulátor balení 307 300 

M5 Mezioperační dopravník 157 780 

M6 Aplikátor etiket 432 080 

M7 Páskovací stroj 357 040 

M8 P eklápěcí jednotka 24 190 

M9 Manipulátor paletizace 304 460 

PZ Pneumatické prvky a pohony 381 105 

EZ Elektrické zapojení a ízení linky, revize, dokumentace 900 000 

BP Oplocení s bezpečnostními prvky 36 390 

ML Návrh linky, p íprava 3D modelu, technický dozor 376 000 

TPV Technická p íprava výroby 14 400 

MZ Montáž u zákazníka 135 000 

  Celkové po izovací náklady (bez dopravy) 3 696 855 

Tabulka 19 Kalkulace na návrh, výrobu, montáž a zapojení linky 

Do kalkulace nejsou zahrnuty náklady na dopravu a balné, dopravu pracovníků na místo 

instalace linky a čas na cestě. Tyto náklady se odvíjejí od místa instalace linky. Součástí 

kalkulace je oživení linky na pracovišti a zaškolení obsluhy a údržby. Kalkulace byla 

provedena z dostupných zdrojů a odhadů a je platná pro zákazníka v České republice. 
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10 Závěr 

V úvodu diplomové práce byl analyzován současný stav balení a paletizace p ístrojů 

vypínačů, byly popsány vstupní a výstupní objekty a požadavky na automatizaci pracoviště. 

Dle požadavkového listu byly navrženy dvě varianty automatické a jedna varianta 

poloautomatické balící a paletizační linky. Vícekriteriální analýzou byla vybrána optimální 

varianta, která byla podrobněji rozpracována v konstrukčním systému Creo 3. V prost edí 

Creo Mechanism Design byla vypracována kinematická analýza modulu balení p ístrojů a 

proložek do krabice a její výsledky byly použity pro kontrolní výpočty vybraných prvků. 

V prost edí Creo Animate byla na základě kinematické analýzy zpracována animace procesu 

odebírání proložky a p ístrojů vypínačů a vkládání těchto objektů do krabice t íosým 

manipulátorem s rotační jednotkou osy z a efektorem. Byla provedena kalkulace pro výrobu 

linky, z níž byla stanovena prodejní cena. 3D model linky nebo její moduly je možno dále 

detailně rozpracovat a vytvo it výrobní, montážní a průvodní dokumentaci. 
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