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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ZEZULKA, T. Návrh automatizace lepení antivibračních podložek na brzdové destičky. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra robotiky, 2017, 43 s. 

Vedoucí práce: Mihola, M. 

Diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného pracoviště sloužící pro lepení 

antivibračních podložek na brzdové destičky. V teoretické části je uvedena analýza 

současného stavu vysoko rychlostních robotů. Pro lepší seznámení s projektem byl udělán 

přehled hlavních úkonů důležitých pro splnění zadání. Dále po konzultaci s vedoucím 

projektu byl sestaven požadavkový list, na jehož základě byly zpracovány tři varianty řešení. 

Pro každou variantu byly vymodelovány koncepční modely, z nichž se pomocí hodnotové 

analýzy vybral ten s nejlepším bodovým ohodnocením a ten byl následně detailně 

vymodelován a popsán.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Automatizace, antivibrační podložka, brzdová destička, robot, odstranění fólie, lepení, festo 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

ZEZULKA, T. Proposal for automation sticking of the antivibration pads for the brake pads. 

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Robotics, 2017, 43 pp. Lecturer: Mihola, M. 

 This diploma thesis deals with the design of an automated workplace for gluing anti 

vibration pads on the brake pads. In the theoretical part is presented the analysis of current 

state of high speed robots. For a better acquaintance with the project, an overview of the main 

tasks important for the fulfillment of the assignment was made. Further, after consultation 

with the project leader, a request sheet was prepared, on the basis of which three options were 

developed. For each variant, conceptual models were modeled, using the value analysis to 

select the one with the best score, and this was subsequently modeled and described in detail. 

KEY WORDS 

Automation, anti-vibration pad, brake pad, robot, foil removal, bonding, festo. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

Symbol Jednotky Význam symbolu 

AVP 

F 

𝐹𝑦 

 

[N] 

[N] 

Antivibrační podložka 

Radiální síla 

Max. dovolená radiální síla 

I 

𝐼𝑘𝑟 

𝐼𝑝ř 

k 

𝑀𝑘 

r 

t 

[𝑘𝑔. 𝑚2] 

[𝑘𝑔. 𝑚2] 

[𝑘𝑔. 𝑚2] 

[-] 

[Nm] 

[mm] 

[sec] 

Celkový moment setrvačnosti 

Moment setrvačnosti kříže 

Moment setrvačnosti přírub 

Směrnice křivky 

Kroutící moment 

Střed pera k ose hřídele DRVS 

Čas otočení manipulátoru 

v [-] Počet voleb 

q [-] Váha významnosti 

𝜀 

𝜋 

𝜑 

𝜔 

[rad/𝑠2] 

[-] 

[rad/s] 

[rad] 

 

Úhlové zrychlení 

Pí 

Úhel natočení 

Úhlová rychlost 
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Úvod 

Na výrobce samotných průmyslových výrobních strojů jsou stále více kladeny nároky 

na jejich snadnou nastavitelnost. Zde ale se do vlivu dostává i situace na trhu práce, protože v 

případě, že lidská pracovní síla je levná, stále se uživatelům průmyslových strojů vyplatí 

provozovat i na nastavení či ovládání složitější stroje, a pro větší zásahy si objednat příjezd 

techniků výrobce. Ale s rostoucí cenou odborné pracovní síly (např. situace v Německu) nebo 

v případě nedostatku této síly (např. aktuálně v ČR), stále více uživatelů výrobních linek 

vyžaduje snadnou či co nejvíce automatickou změnu výroby. To pak klade velké nároky na 

flexibilitu strojů a výrobní linky. Zatímco dříve se mnoho úkonů provádělo manuální změnou 

či výměnou mechanických částí výrobních strojů a často kompletním nastavením snímačů a 

dalších komponent, což ve výsledku někdy trvalo i několik dní, již dnes toto přestává být z 

pohledu manažerů firem akceptovatelné a změna výroby musí probíhat doslova z minuty na 

minutu. 

 

Zaváděním automatizace do výrobního procesu přináší spoustu výhod: 

• Zvýšení kvality výroby 

• Snížení času pracovních procesů 

• Snížení pracovníků 

• Zvýšení bezpečnosti 

S automatizací přichází i spousta nevýhod: 

• Vysoká pořizovací cena 

• Mnohdy nutné zaškolení pracovníků 

• Zdlouhavé opravy při poruchách 
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1 Úvod do problematiky 

V této kapitole je popsána antivibrační podložka, k čemu slouží a z čeho je vyrobena. 

Dále je uvedený daný typ a tvar AVP, na kterou jsou prováděné operace k dosažení cíle této 

diplomové práce. 

 

1.1 Popis antivibrační podložky 

Zadáním této diplomové práce je zautomatizovat lepení AVP na brzdovou destičku. 

AVP nebo taky shim, slouží k tlumení hluku a vibrací při procesu brzdění automobilů. Bez 

AVP na brzdové destičce dochází ke styku kov na kov mezi brzdovým kotoučem a brzdovou 

destičkou, což má mnohdy za následek pískání brzd. Některé moderní brzdové destičky 

ovšem AVP neobsahují, a přesto nedochází k pískotu brzd, ale tyto druhy jsou ovšem velmi 

drahé. 

 

Obrázek 1: Trelleborg shim [1] 

AVP se skládá z různých kombinací vrstev pryže, uhlíkové oceli, nerezové oceli, 

skleněných vláken, lepidel za studena, akrylových nebo silikonových lepidel a lepidel 

citlivých na teplo. [1] 

 

Obrázek 2: Bosch AVP [7] 
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AVP kterou se projekt zabývá, je dodána od vedoucího diplomového projektu. Tvar 

AVP viz. obrázek 4. Typ dané AVP bohužel není znám, ale podle tvaru se nejvíce hodí na 

brzdovou destičku obsaženou v automobilech Škody Kodiaq a Citigo. 

 

 

Obrázek 3: AVP nalepená na brzdové destičce Kodiaq 

 

 

Obrázek 4: AVP dodána od vedoucího DP 
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1.2 Hlavní operace k dosažení cíle 

Abychom mohli nalepit AVP na destičku je třeba ji první odebrat ze zásobníku, poté 

odlepit fólii a až následně nalepit na destičku. Z tohoto je jasné, že pracoviště bude obsahovat 

tři operace. 

 

1.2.1 První operace-odebírání AVP ze zásobníku 

Jako první operace je odebrání AVP ze zásobníku. Aby AVP byly vždy na stejném 

místě k odebrání je zapotřebí zařízení, které vždy dodá AVP na stejné souřadnice odběru nebo 

například pomocí kamery snímat polohu AVP na dopravníku. 

 

Příklad, jak může vypadá uspořádání AVP v technologické krabici dodané od výrobce 

AVP. 

 

Obrázek 5:Zásobník s AVP podložkami 
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1.2.2 Druhá operace-odstranění fólie 

Po odebrání AVP ze zásobníku je třeba odstranit fólii, která kryje lepidlo. V 

současnosti kdy pracoviště není zautomatizované dva pracovníci odstraňují fólii pomocí 

konečků prstů viz. obrázek 6. 

 

 

Obrázek 6: Odstranění fólie pomocí konečků prstů 

 

1.2.3 Třetí operace-nalepení AVP na brzdovou destičku 

Jako poslední úkon je nalepení AVP na brzdovou destičku. Jelikož v současnosti 

pracovníci lepí AVP na brzdovou destičku ručně, není dosažená tak vysoká přesnost nalepení, 

což je taky důvod k automatizaci procesu. 

 

Obrázek 7: Nalepení AVP na brdovou destičku 
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2 Analýza současného stavu 

Ze zadání vyplývá, že automatizované pracoviště bude třeba opatřit mechanismy s 

dlouhou životností, spolehlivostí, a především rychlých pohybů. Hmotnost objektu 

manipulace je 10 g. S touto hmotnosti dovede manipulovat většina manipulátorů a robotů na 

trhu. Na různých zdrojích se dá najít velké množství informací, zde jsou vybrány pouze stroje 

a součásti, které mohou být pro mou práci inspirující. 

 

2.1 Použití robotů 

V dnešní době je robotizace čím dál populárnější a díky jejich přesnosti, rychlosti a 

spolehlivosti jsou používány v mnoha průmyslech. Přední dodavatelé robotů dnes nabízí i 

naprogramování robotu zdarma, které jinak mnohdy složité naprogramování stojí spoustu 

úsilí, času a peněz. 

 

2.1.1 Roboty scara 

Roboty typu scara jsou jedny z nejrychlejších robotů v oboru. Jejich velmi přesná 

opakovatelnost až 0,01 mm se skvělé hodí na přemísťování AVP. [2]  

 

Obrázek 8: Robot scara 
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SCARA roboty s krokovými motory 

• opakovatelnost ± 0,03 mm 

• 30 % menší konstrukce oproti SCARA robotům se servomotory 

• Bez-bateriový absolutní enkodér 

• až o ½ nižší cena oproti SCARA robotům se servomotory 

SCARA robota je možno naprogramovat až na 30 000 pozic 

SCARA roboty se servomotory 

• velmi vysoká opakovatelnost až ± 0,01 mm 

• maximální skládaná rychlost až 7 586 mm/s 

• zatížení do 20 kg 

 

2.1.2 Roboty s paralelní strukturou 

Jeden z nejkvalitnějších delta robotů IRB 360 od firmy ABB, patří do třídy flex picker, 

jehož základna je jedna z největších svého druhu. Obsahuje varianty s užitečným zatížením 1 

kg, 3 kg, 6 kg a 8 kg a s dosahem 800 mm, 1 130 mm a 1 600 mm. Díky vynikajícímu řízení 

pohybu, krátkým časům cyklu a vysoké přesnosti může IRB 360 pracovat vysokou rychlostí v 

úzkých nebo širokých prostorech, a to s velmi malými tolerancemi. IRB 360 má 4 stupně 

volnosti. [5] 

 

Obrázek 9: ABB IRB 360 
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IRB 360 má stupeň krytí IP69, díky kterému můžeme robot čistit i například 

tlakovými umývači. Dlouhé ramena robotu nám dovolují manipulovat i na větší dálky, ovšem 

poté robot ztrácí na nosnosti. Pomocí kamery integrované v základně se určí souřadnice 

objektu manipulace na dopravnících. 

 

2.2 Rozbor efektoru 

Vzhledem k tvaru AVP nelze uvažovat o použití mechanických čelistí pro oblejší 

tvary, takže se nabízí použití vakuových přísavek. V dnešní době existuje mnoho druhů 

vakuových přísavek jak pro rovinné tvary, tak i pro poddajné tvary, které při manipulaci mění 

svůj původní tvar. 

 

2.2.1 Bernoulliho přísavky 

Bernoulliho princip je takový, že břemeno je drženo téměř bezdotykově pomocí 

proudění nasávaného vzduchu mezi břemenem a přísavkou. Přísavky jsou určeny pro 

manipulaci s papírem, foliemi atd. [8] 

 

 

Obrázek 10: Bernoulliho princip [9] 
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2.2.2 Ploché přísavky 

Ploché přísavky jsou vhodné zejména pro manipulaci s obrobky s plochým nebo mírně 

zakřiveným povrchem. Ploché přísavky může být vakuovány velmi rychle kvůli jejich 

plochému tvaru a nízkému vnitřnímu objemu, proto uchycení obrobku probíhá ve velmi 

krátkém čase a vydrží i síly vznikající při rychlém pohybu manipulované součásti. Mezi 

typické oblasti použití patří manipulace s hladkými nebo lehce drsnými objekty, jako jsou 

plechy, lepenka, tabule skla, plastové a dřevěné desky. [10] 

 

Obrázek 11: Ploché přísavky [11] 

 

2.2.3 Měchové přísavky 

Měchové přísavky se používají při potřebě kompenzovat různé výšky součásti, na 

manipulaci s díly s nerovným povrchem nebo křehké díly. Flexibilita je zajištěna právě 

zvlněním přísavky. Z toho vyplývají typické oblasti použití, mezi které patří manipulace se 

zvlněnými povrchy karoserií, trubek či balených výrobku. Dále manipulace s křehkými 

objekty, např. elektrickými komponenty a vstřikovanými plastovými díly. [10] 

 

Obrázek 12: Měchové přísavky [11] 
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3 Požadavkový list 

Byl vytvořen požadavkový list, který specifikuje požadavky kladené na 

automatizované pracoviště. Požadavky byly vytvořeny při konzultacích s vedoucím práce. 

• Přesnost polohování 0,1 mm 

• Čas jedné operace pod 3 s 

• Tvar antivibrační podložky dodán od vedoucího diplomové práce 

• Rychlá a úsporná výměna součástí pro údržbu stroje 

• Opatřit pracoviště nouzovým tlačítkem 

• Zajistit bezpečnost proti vniknutí obsluhy do automatizovaného pracoviště 

• Opatřit bezpečnostní dveře senzory pro automatické zastavení provozu 

• Bezpečnost proti vniknutí prachu na pracoviště IP50 

• Použít jen elektronické a pneumatické systémy 

• Minimalizovat náklady na servis a výměnu součástek 
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4 Návrh variant řešení 

Variant, jak vyřešit návrh automatizovaného pracoviště je spousty a vždy se dá docílit 

lepších výsledků. Podle zadání jsou koncepčně navrhnuty 3 řešení z nichž podle hodnotové 

analýzy vybere ta s nejlepším výsledkem. Varianty se od sebe liší typem zvoleného 

mechanismu pro přesouvání AVP z jednotlivých stanovišť. Vymodelovaná pracoviště nejsou 

rozpracována do úplných detailů, rozpracována bude pouze výsledná zvolená varianta. 

Varianty dále neobsahují žádné bezpečnostní prvky ani kryty z důvodů různých 

geometrických tvarů. Všechny varianty jsou vypracované v programu Creo parametric 3.0. 

4.1 Varianta č.1 

První varianta je založena na principu jednoduchého manipulátoru. Manipulátor se 

bude pohybovat vždy do předem určených dorazů a stanovišť. První doraz se nachází nad 

samotnou podložku AVP (stanoviště č.1), těsně před jejím uchopením. AVP jsou odebírány 

ze zásobníku pomocí přísavkového efektoru, který je přidělán na zmíněný manipulátor. 

Přísavkový efektor má dvě přísavky, které přemísťují AVP na pozici odlepení folie 

(stanoviště č.2) a přilepení podložky (stanoviště č.3), tímto způsobem jsou prováděny dvě 

operace najednou a dochází k urychlení celého procesu. 

 

Obrázek 13: Pohled na Variantu č.1 
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4.1.1 Konstrukční provedení 

Pohonné jednotky tvořící manipulátor jsou přichyceny k hliníkovému rámu. 

Pneumatický válec s vedením manipulující s AVP je od firmy SMC [13]. Zbytek 

pneumatických válců jsou použity od firmy FESTO [14]. Pásový dopravník se synchronním 

elektromotorem je od firmy ALUTECKK [12]. 

 

Obrázek 14: Detailní pohled na pracoviště 
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4.2 Varianta č.2 

Ve druhé variantě je použit paralelní robot, pro velkou rychlost a přesnost opakování 

je vybrán robot IRB 360 flexpicker od firmy ABB [5]. Robot je přichycen na robustní ocelový 

svařovaný rám, který zachycuje velké dynamické síly, které IRB 360 vyvíjí svým pohybem. 

Princip spočívá v tom, že AVP podložky jsou naskládány v zásobníku a odebírány robotem 

pomocí přísavek. Robot je následně přemístí na stanoviště, kde se odlepí folie. Odlepení folie 

je zajištěno pomocí pneumatického válce. Po odlepení folie robot přesune podložku na 

poslední stanoviště, kde dojde k nalepení podložky na destičku. 

 

Obrázek 15: Varianta č.2  
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Obrázek 16: Detailní pohled na pracoviště 

 

Výhody: 

• Velmi vysoká rychlost 

• Vysoká přesnost 

Nevýhody: 

• Složitost 

• Cena 

• Vysoké dynamické síly 

• Zaškolení odborných pracovníků 

• Přísnější bezpečnostní normy 
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4.3 Třetí varianta řešení 

Ve třetí variantě manipuluje s efektory a manipulátorem kyvně-posuvná jednotka 

EHMB od firmy Festo. Tato jednotka vykonává otočný pohyb vždy o 90°. Zařízení má čtyři 

stanoviště. Na prvním stanovišti efektor uchopuje AVP a přesouvá je na stanoviště dva a tři, 

kde dojde k odlepení folie pomocí pneumatických válců. Na čtvrtém stanovišti dochází k 

nalepení podložky na destičku. 

 

 

Obrázek 17: Varianta č.3 

 

Obrázek 18: Detailní pohled na pohon 
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Výhody: 

• Cena 

• Přesnost 

• Rychlost 

• Menší rozměry pracoviště 

  

Nevýhody: 

• Příliš mnoho pohybujících se částí 

• Více motorů  

• Náročné na seřízení chodu 

Pohon tvoří kyvně-přímočará jednotka EHMB od firmy Festo [15]. Kyvný pohyb vždy 

pochází z elektromotoru a pomocí ozubeného řemenu je přenášen na dutý hřídel, kdežto 

přímočarý pohyb je zajištěn volitelně pneumatickým válcem DNC nebo elektrickým válcem 

DNCE. Oba pohyby působí na hnanou přírubu, která je sloučitelná s kyvnými pohony DRQD, 

takže na ní lze snadno upevnit různá chapadla. 

 

 

Obrázek 19: EHMB Festo 
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5 Výběr optimální varianty 

V této kapitole je proveden výběr optimální varianty. Tato metoda výběru vychází z 

požadavkového listu. K výběru optimální varianty je použita hodnotová analýza. 

 

5.1 Kritéria hodnocení 

Na základě požadavkového listu jsou vybrány kritéria, na nichž bude provedena 

hodnotová analýza. 

Označení 

kritéria 

Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 Cena Celková výše nákladů spojená 

s realizací projektu 

K2 Životnost Celková životnost zařízení 

K3 Přesnost Dosažení požadované přesnosti  

K4 Bezpečnost Míra bezpečnostního rizika spojeného 

s provozem 

K5 Složitost zařízení Náročnost na konstrukci a seřízení 

celého zařízení 

K6 Náklady na servis Celkové náklady na servis a obsluhu 

stroje 

K7 Energetická 

náročnost 

Náročnost celku z hlediska spotřeby 

energie 

 

Tabulka 1: Kritéria 
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5.2 Bodové hodnocení 

Konstruované varianty jsou ohodnoceny pomocí bodů, viz. tabulka 2 

Úroveň kritéria Body 

Vysoká 10 

Dobrá 8 

Průměrná 6 

Nízká 4 

Nevyhovující 2 

Nereálné 0 

Tabulka 2: Bodové hodnocení 

 

5.3 Váha významnosti 

Podle počtu sestavených kritérií je maximální hodnotou číslo 7. Tato hodnota 

odpovídá nejvyšší významnosti. Hodnota 1 je naopak nejnižší. 

Významnost Hodnota 

Nejvyšší 7 

Nejnižší 1 

Tabulka 3: Váha významnosti 
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5.4 Hodnocení jednotlivých kritérií 

Všechny varianty byly ohodnoceny podle jednotlivých kritérií. 

Označení kritéria 1. Varianta 2. Varianta 3. Varianta 

K1 8 4 10 

K2 4 8 8 

K3 8 6 8 

K4 10 10 10 

K5 6 8 6 

K6 8 6 8 

K7 8 6 8 

Tabulka 4: Hodnocení kritérií 
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5.5 Určení významnosti kritérií. 

K určení významnosti kritérií je použita metoda porovnání páru v trojúhelníku. 

Vypracoval: Tomáš Zezulka 

Porovnávané páry kritérií Počet voleb Pořadí 

K1 

K2 

K1 

K3 

K1 

K4 

K1 

K5 

K1 

K6 

K1 

K7 

6 1 

 K2 

K3 

K2 

K4 

K2 

K5 

K2 

K6 

K2 

K7 

5 2 

 K3 

K4 

K3 

K5 

K3 

K6 

K3 

K7 

3,5 3 

 K4 

K5 

K4 

K6 

K4 

K7 

2,5 4 

 K5 

K6 

K5 

K7 

2 5 

 K6 

K7 

1 6 

0.5 7 

      21  

Tabulka 5: Porovnání páru v trojúhelníku  

Tučně označené písmenko s číslem má pro mne větší význam. 
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5.6 Určení váhy významnosti 

Váha významnosti je obecně závislá na celkovém počtu voleb. Může tedy být určena 

lineární rovnicí, která má následující základní tvar: 

𝑞 = 𝑘 ∙ 𝑣 + 𝑏                                                                                 (1) 

q – váha významnosti; k – směrnice přímky; v – počet voleb; b – posunut 

přímky 

 

V dalším kroku, po dosazení nejnižší hodnoty v (vmin = 0,5) a nejnižší hodnoty významnosti q 

(qmin = 1), do výše uvedeného vztahu (2) se získá následující rovnice: 

1 = 𝑘 ∙ 0,5 + 𝑏         (2) 

 

Následně po dosazení nejvyšší hodnoty v (vmax = 6) a nejvyšší hodnoty významnosti q (qmax = 

7), do základní tvaru (2) se získá následující rovnice: 

7 = 𝑘 ∙ 6 + 𝑏         (3) 

 

Vzniknou tedy dvě rovnice o dvou neznámých: 

1 = 𝑘 ∙ 0,5 + 𝑏         (4) 

7 = 𝑘 ∙ 6 + 𝑏         (5) 

 

Řešení této soustavy je: 

𝑘 =
12

11
;  𝑏 =

5

11
         (6) 

 

Na základě vypočítaných koeficientů se určí vztah pro závislost váhy významnosti na 

počtu voleb. Tento poměr je popsán následující rovnicí: 

 

𝑞 =
12

11
∙ 𝑏 +

5

11
         (7) 
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Obrázek 20: Graf Počet voleb/Váha významnosti 

 

V tabulce níže jsou uvedeny váhy významnosti. Kritérium, které má vyšší váhu 

významnost má pro výběr optimální varianty vyšší význam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

0 0,5 1 1,5 2

V
áh

a 
vý

zn
am

n
o

st
i (

q
)

Počet voleb (v)

Označení 

kritéria 

Hodnocení 

K1 7 

K2 5,91 

K3 3,73 

K4 3,2 

K5 2,64 

K6 1,51 

K7 1 

Tabulka 6: Váhy významnosti 
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5.7 Hodnocení jednotlivých variant 

Pro zjištění váženého indexu kritéria je vynásobena bodová hodnota daného kritéria 

s každou variantou a následně s konkrétní váhou významnosti. Součtem je vážený index 

kritéria. 

 

Varianta č.1: 

Označení kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Váha 

významnosti q 

Vážený index 

kritéria 

K1 8 7 56 

K2 4 5,91 23,64 

K3 8 3,73 29,84 

K4 10 3,2 32 

K5 6 2,64 15,84 

K6 8 1,51 12,08 

K7 8 1 8 

Celkový součet indexů 169,4 

Tabulka 7: Celkový výsledek varianta 1 

 

Varianta č.2: 

Označení kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Váha 

významnosti q 

Vážený index 

kritéria 

K1 4 7 28 

K2 8 5,91 47,28 

K3 6 3,73 22,38 

K4 10 3,2 32 

K5 6 2,64 15,84 

K6 6 1,51 9,06 

K7 6 1 6 

Celkový součet indexů 160,6 

Tabulka8: celkový výsledek varianta 2 
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Varianta č.3 

Označení kritéria 
Bodové 

hodnocení 

Váha 

významnosti q 

Vážený index 

kritéria 

K1 10 7 70 

K2 8 5,91 47,28 

K3 8 3,73 29,84 

K4 10 3,2 32 

K5 8 2,64 21,12 

K6 8 1,51 12,1 

K7 8 1 8 

Celkový součet indexů 220,34 

Tabulka 7: Celkový výsledek varianta 3 

 

Součet vážených indexů, z každého jednotlivého hodnocení variant, je pro přehlednost 

uveden v tabule (tabulka 9) níže. Dle výše indexů byly varianty dále seřazeny do níže 

uvedeného pořadí. 

Varianta Součet vážených indexů Pořadí 

1. 169,4 2. 

2. 160,6 3. 

3. 220,34 1. 

Tabulka 8 Výsledné pořadí variant 

 

Z hodnotové analýzy se zjistilo, že nejvhodnější ze tří navržených konceptů je nejlepší 

varianta č.3. Tahle varianta bude pro dále detailně rozpracována. 
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6 Rozpracování optimální varianty 

Z hodnotové analýzy vyšla s nejlepším bodovým hodnocením varianta č.3, která je 

v této kapitole detailně popsána a rozpracována. Manipulátor přemísťuje AVP po čtyřech 

stanovištích, jejichž principy a konstrukce jsou popsány v následujících kapitolách. 

 

Obrázek 21-Pohled na zařízení 
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6.1 Princip 

V této kapitole je popsán princip činnosti celého zařízení. 

6.1.1 Stanoviště č. 1 – odebrání AVP ze zásobníku 

Na stanovišti č. 1 dochází k odebírání AVP ze zásobníku. Tento zásobník je tvořen 8 

sloupci ve kterých jsou uloženy AVP. V každém sloupci je uloženo 600 AVP. Jeden plný 

zásobník o kapacitě 4800 AVP vydrží půl směny, respektive 4 hodiny. Zásobník doplňuje 

vždy určený pracovník, před začátkem směny a o přestávce.  

 

Obrázek 22-Zásobník AVP 

 

Pohonná jednotka zásobníku je lineární jednotka s ozubeným řemenem EGC-50-900-

TB-KF-0H-GK od firmy Festo. [3] 

 

Obrázek 23: Festo EGC-TB 
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Vlastnosti: 

• Přesnost polohování 0,08mm 

• Rychlost 1 𝑚/𝑠2 

• Posuvová síla 300 N 

Na obrázku 24 lze vidět detailněji situaci, těsně před odebráním AVP ze zásobníku. 

Manipulátor s přísavkou je v žádané poloze těsně nad AVP. Manipulátor sjede mírně dolů a 

dojde k uchycení AVP pomocí přísavky. Poté znovu vyjede mírně nahoru a otáčí se o 90° na 

stanoviště č.2. 

 Zvedací mechanismus zvedá sloupec AVP konstantní rychlostí 1 mm/3 sec. Pokud by 

došlo k situaci, že brzdová destička nestihne dorazit na stanovené místo nalepení včas a 

sloupec AVP by přesahoval stanovenou výšku odběru, tak v tomto případě je manipulátor 

vybaven přísavkami, které mají výškové vyrovnání v úlohách až 10 mm. 

 

Obrázek 24-Detailní pohled na zvedací mechanismus 
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Zvedák sloupce AVP je tvořen lineární jednotkou s pohybovým šroubem SHT-12-

EWM-600[19], který pohání motor MF-2040-NEMA17 [20]. Obě jednotky jsou od firmy 

IGUS.  

 

 

Obrázek 25-Jednotka SHT od firmy IGUS 

 

Přísavka s výškovým vyrovnáním ESG-20-SU-HCL-QS. [16] 
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6.1.2 Stanoviště č.2 a č.4 - odstranění fólie 

Na stanovišti č.2 a č.4 je odstraněna krycí fólie. V prvním stádiu je pístnice 

pneumatického válce vysunuta a dochází k přisátí přísavek držáku na folii. Ve druhém stádiu 

se pístnice pneumatického válce zasune a dojde k odklopení držáku s přísavkami a 

samotnému odlepení folie, tak jak je znázorněno na obrázcích 26 a 27. 

 

Obrázek 26- Popis stanoviště č.2 

 

 

Obrázek 27-Odklopení mechanismu 
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6.1.3 Stanoviště č.3 – nalepení na brzdovou destičku 

Na posledním stanovišti č.3 dochází k nalepení AVP na brzdovou destičku. Brzdová 

destička najíždí po pásovém dopravníku do předem určené polohy, kde se zastaví o dorazový 

čep. Poté následuje vysunutí pneumatického válce boční aretace, kdy destičku přirazí 

k profilu dorazu a po dorazu se zasune zpátky. Jakmile sepne snímač zasunuté polohy 

pneuválce boční aretace, vysune se spodní pneuválec, který destičku nazvedne o 15 mm 

nahoru, obr 29. Po zvednutí destičky manipulátor s efektorem nalepí AVP na brzdovou 

destičku. Zvednutím brzdové destičky se zamezí opotřebení pásu dopravníku, jelikož 

manipulátor při lepení nebude zarážet destičku do pásu. 

 

 

Obrázek 28-Detailní pohled na aretaci destičky na dopravníku 
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Na pneumatický válec, který zvedá destičku, je přišroubována zvedací kostka a deska. 

Zvedací deska je nástrojové oceli třídy 19 a technologicky upravena nitridováním, z důvodu 

zvýšení odolnosti proti opotřebení. Dorazový čep je taktéž z nástrojové oceli a tepelně 

zpracován. 

 

 

Obrázek 29-Pohled v řezu na mechanismus umístěný pod dopravníkem 
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6.2 Popis manipulátoru AVP 

Navržený plastový díl manipulátoru zajišťuje přesun AVP po čtyřech stanovištích. 

Efektorem jsou přísavky, které přemísťují AVP po stanovištích. Manipulátor se otáčí vždy o 

90° v opakovaných cyklech, tento rotační pohyb zajišťuje otočná jednotka ERVS od firmy 

Festo [17]. Manipulátor, pro schopnost vykonávat úkony jako odebíraní AVP ze zásobníku, 

odstraňování krycí fólie a lepení na brzdovou destičku, potřebuje horizontální pohyb, který 

vykonává pneuválec od firmy FESTO ADN-32-40-A-P-A [18]. 

Hlavní požadavek na splnění tohoto projektu je čas jedné operace pod 3sec. Za jednu 

operaci, respektive nalepení jedné AVP na brzdovou destičku, vykoná manipulátor 2x výsuv 

o 30 mm a 1x otočení o 90°. 

• Čas výsuvu 0,5 sec 

• Čas rotace 0,4 sec 

2x0,5 + 0,4 = 2,4 sec, čas jedné operace. 

 

 

Obrázek 30-Pohled na manipulátor 
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6.2.1 Konstrukční provedení 

Manipulátor je vyroben z plastu PA-6 o tloušťce 6 mm. Tento plast má vysokou 

pevnost, je otěruvzdorný a velice lehký. Díky malé hmotnosti manipulátoru jsou dynamické 

síly, které vznikají při brždění a rozjezdu minimalizovány. 

 

Obrázek 31-Popis dílů v řezu 

 

Základní deska je připevněna k hliníkovému rámu pomocí samořezných šroubů M12. 

Píst výsuvného pneumatického válce je zašroubován do základní desky a tělo pneumatického 

válce je přišroubováno ke spodní desce. Vodící tyče jsou uchyceny ve spodní desce a k 

přírubě otočné jednotky, jsou uloženy ve čtyřech kuličkových pouzdrech, zachycují klopné 

momenty při pohybu celého manipulátoru. 

Pohonná jednotka vykonávající otočný pohyb o vždy 90º je od firmy Festo DRVS-32-

90-P. [17] 
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Výpočty 

Kontrola otočné jednotky, zda vykoná rotační pohyb 90º za 0,5 sekundy, přičemž bude 

otáčet s plastovým dílem ve tvaru osově souměrného kříže s těžištěm v ose hřídele otočné 

jednotky. Maximální přípustná dynamická radiální síla působící v ose y je 200 Nm [17].  

 

Obrázek 32-Směry působení sil 

 

Převod úhlu natočení na radiány 

𝜑 =
90°∙𝜋

180
= 1,571 𝑟𝑎𝑑

𝑠
          (8) 

 

Výpočet úhlového zrychlení z úhlu natočení a času 

𝜀 =
𝜔

𝑡
=

𝜑

𝑡

𝑡
=

𝜑

𝑡2 =
1,571

0,16
= 9,818 𝑟𝑎𝑑

𝑠2         (9) 

 

Kontrola radiálního dynamického zatížení pera 

Celkový moment setrvačnosti dílů, na které působí kroutící moment 

𝐼 = 𝐼𝑘𝑟 + 𝐼𝑝ř = 2,679 ∙ 10−3 + 0,09538 ∙ 10−3 = 2,775 ∙ 10−3 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2   (10) 
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 Moment setrvačnosti dílu je zjištěn pomocí programu Creo parametric 3.0. 

 

 

Obrázek 33-Moment setrvačnosti 

 

Výpočet kroutícího momentu z úhlového zrychlení 

𝑀𝑘 = 𝜀 ∙ 𝐼 = 9,818 ∙ 2,775 ∙ 10−3 = 0,0267 𝑁𝑚      (11) 

Výpočet radiální síly působící na pero 

 

Obrázek 34-Rozměry hřídele otočné jednotky ERVS 

𝐹 =
𝑀𝑘

𝑟
=

0,0267

0,00675
= 4𝑁         (12) 

 

Vypočtena radiální síla je menší než maximální dovolená radiální dynamická síla jednotky. 

𝐹 < 𝐹𝑦            (13) 

4𝑁 < 200𝑁 
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6.3 Bezpečnost a údržba 

Pro provoz platí následující obecné bezpečnostní zásady:  

▪ manipulátor nesmí přijít při práci do styku s obsluhou  

▪ pracovní prostor musí být kompletně zajištěn, aby nebylo možné pracoviště spustit, 

pokud je např. osoba v zakázané oblasti 

▪ bezpečnostní obvod by měl být celkově řízen nadřazeným řídicím systémem 

pracoviště, navíc je nutné zajistit panely pro obsluhu, spolu se STOP tlačítky, které obsluha 

využije v případě nutnosti zastavit práci, nebo při hrozícím nebezpečí 

Z výše uvedených bodů vyplývá, že bezpečnost pracoviště je zajištěna prvky, jako 

jsou například elektromechanické zámky, krytování apod.  

▪ Ochrana před elektrickým rázem Z hlediska minimalizování úrazů způsobných 

elektrickým proudem je nutné zajištění několika souvisejících opatření. V první řadě je nutné 

zabezpečit uzemňovací systém, který slouží pro vyrovnávaní potenciálů. Mezi další opatření 

patří síťové jističe, izolace nebo proudové chrániče apod.  

▪ Nouzové zastavení pracoviště v případě mimořádné situace se pro zastavení pohybu 

pracoviště s manipulátorem používá nouzového zastavovacího tlačítka. 

Pravidelná a plánovaná údržba je nutná z hlediska předcházení možnosti výpadků a 

havárií. Ty mohou být způsobeny vznikajícím opotřebením, stárnutím, korozí a znečištěním. 

Problémy jsou zpravidla spojeny s vysokými náklady za opravu a s dlouhodobým odstavením 

stroje, což má za následek ušlý zisk.  

Po provedení každé údržby je nutné provést zápis do plánu. Preventivní údržbu je 

vhodné vykonat před začátkem každé pracovní směny.  
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Preventivní údržba a inspekce  

▪ Kontrola spojů  

▪ Kontrola kabelů  

▪ Kontrola mazání  

▪ Kontrola celkového stavu Měsíční údržba a inspekce  

▪ Čištění lineárního vedení  

▪ Kontrola přívodních kabelů  

▪ Dotažení šroubů  

▪ Kontrola, zda vedení operuje bez odporu  

 

Půlroční údržba a inspekce  

▪ Kontrola celku  

▪ Kontrola pojezdu  

▪ Dotažení šroubů  

▪ Kontrola manipulátoru 

 

Roční údržba a inspekce 

▪ Revize a případná výměna kabelů  

▪ Revize el. součástí  
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Závěr 

Zadáním této diplomové práce bylo zautomatizovat pracoviště, kde hlavním cílem je 

nalepit AVP na brdovou destičku. V úvodu práce byl vytvořen popis AVP, z jakých 

kompozitních materiálu je složen a jaké výhody má její aplikace v automobilovém průmyslu. 

Dále byly specifikovány 3 operace, které vedou ke splnění hlavního cíle což je nalepení AVP 

na brzdovou destičku.  

Na základě těchto operací a požadavkového listu byla zpracována analýza současných 

strojů a součástí, které jsou dnes k dispozici na trhu. Analýza byla zaměřena na rychlostní 

roboty a vakuové přísavky. Z této analýzy byly vytvořené 3 koncepční varianty řešení, jejichž 

modely byly vytvořeny v programu Creo parametric 3.0. 

Varianta č.1 vychází z použití 2 - osého manipulátoru, jehož pohonné jednotky jsou 

dodány od firmy Festo. Ve varianta č.2 byl jako hlavní pohon pro přesun AVP zvolen robot 

IRB 360 flex picker od firmy ABB. Varianta č.3 vychází z použití kyvně-přímočaré jednotky 

EHMB od firmy Festo. Ve všech variantách se opakuje použití stejného pásového 

dopravníku, jednotky pro odstranění fólie a mechanismus podávání AVP. 

Z těchto tří navržených variant byla zhotovena hodnotová analýza, ze která vyšla 

varianta č.3 s nejlepším bodovým hodnocením. 

Při rozpracovávání varianty č.3 byla odstraněna kyvně-přímočará pohonná jednotka 

EHMB od firmy FESTO a vyměněna za otočnou jednotku ERVS a pneumatický válec ADN. 

Tento výběr pohonů zvýší životnost manipulátoru na 20 miliónu cyklů a je podstatně levnější 

než jednotka EHMB. Při 250 pracovních dní musí stroj zvládnout 800 000 cyklů za rok. 

Navržený manipulátor přesouvá AVP po čtyřech stanovištích. Na stanovišti jedna, byl 

navržen zásobník AVP, který po uplynutí poloviny směny údržbář stroje doplní AVP do 

sloupců. Místo zásobníků AVP se dá uvažovat o použití vibračního podavače, který by zajistil 

nepřetržitý provoz. Ovšem náročnost na návrh takového podavače je na úrovni samostatné 

diplomové práce. Na stanovištích dva a čtyři tedy odstranění fólie, není dořešeno uchycení 

klopného mechanismu k rámu stroje. Po odstranění fólie z AVP je třeba fólii odstranit ze 

stroje například podtlakovým větrákem, který není obsažen v této práci. 

 Výsledný čas jedné operace je 2,4 sec, což splňuje požadavek 3 sec. Tento čas se 

určitě změní po smontování a uvedení stroje do provozu. 
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