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Anotace disertační práce: 

 

SYSEL, Petr. Návrh a konstrukce zařízení pro výrobu modulů do světlometů, Katedra                   
obrábění, montáže a strojírenské metrologie, Fakulta strojní, VŠB-TU 
Ostrava, 81 stran, 7 příloh. Školitel: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica 

 

 

 Předkládaná disertační práce se zabývá návrhem a konstrukcí nového strojního 

zařízení pro kompletaci podskupiny světelných modulů hlavního světlometu do osobního 

automobilu. Toto zařízení mělo být navrženo pro konkrétní operaci, která měla být na tomto 

stroji realizována. Pro splnění všech požadavků na kompletaci nosného rámu modulu 

s optickou čočkou nebylo možné použít standardního pracoviště montážní linky. Bylo tedy 

nutné navrhnout nové zařízení včetně všech potřebných přípravků a nástrojů, které bude 

schopno tyto požadavky plnit. 

Úvodem popisuji rozvoj použití světelných modulů jako světelného zdroje hlavního 

světlometu. Dále je uveden přehled předchozích způsobů montáže modulů prvních generací 

ve společnosti Hella Autotechnik s.r.o., pro kterou je rovněž řešen návrh nového zařízení. 

Dále jsou uvedeny hlavní cíle a popsán úvod do problematiky montáže světelných modulů. 

Nechybí zde ani rozdělení těchto modulů a popis principu světelného zdroje.  

Hlavní část disertační práce se soustředí na návrh a konstrukci strojního zařízení jako 

celku včetně přípravků i nástrojů. Kapitoly jsou zaměřeny na konstrukci jednotlivých 

podsestav. Tyto podsestavy jsou seřazeny v pořadí podle požadavků návrhu nového 

zařízení. Dále je popsán návrh otočného stolu včetně výpočtů potřebných pro samotnou 

konstrukci tohoto stěžejního prvku vyvíjeného zařízení.  

V závěrečné části disertační práce jsou uvedeny popis a funkce nového zařízení. 

Jsou zde uvedeny rovněž závěry včetně přínosů pro vědu i praxi a doporučení pro další 

výzkum či návrh podobných zařízení pro podobné aplikace.    
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Annotation of Dissertation Thesis: 

 

SYSEL, Petr. Design and construction of cacilities for production of modules for 

headlamps, Department of Machining, Assembly and Engineering 

Metrology, Faculty of Mechanical Engineering, VŠB-TU Ostrava, 81 
pages, 7 supplements. Tutor: prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica. 

 

 The dissertation thesis deals with the design and construction of a new machine for 

completing a sub-group of headlamp light modules into a passenger car. This device should 

be specifically designed for the intended use. In order to meet all the requirements for the 

assembly of the support frame for the optical module, it was not possible to use the standard 

workstation of the assembly line. It was therefore necessary to design a new facility, 

including all the necessary products and tools that will be able to meet these requirements. 

The introductory section describes the progress in the use of light modules as the 

light source of the main headlamp. And an overview of previous methods of assembly of first-

generation modules at Hella Autotechnik s.r.o., for which the design of new equipment is also 

solved, is presented along with the main objectives of the dissertation. This section further 

describes the categories of the light modules, their assembly and a description of the light 

source principle. 

The main part of the dissertation focuses on the design and construction of machinery 

as a whole, including products and tools. The chapters are focused on the design of 

individual subassemblies. These subassemblies are ranked according to the design 

requirements of the new device. The design of the rotary table including the calculations 

required for the construction of this core element of the newly developed device is included. 

The final part of the dissertation consists of the description of the new device and its 

functions. Conclusions including benefits for both scientific research and practical 

applications, and recommendations for further research or design of similar devices for these 

types of applications are included in the closing section. 
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Seznam použitého značení, symbolů a zkratek 
ZNAČKA VÝZNAM JEDNOTKA 

3D Trojrozměrný [-] 

DMC kódování informace v datové matici  [-] 

FA axiální síla [N] 

FrA radiální síla v bodě A [N] 

FrB radiální síla v bodě B [N] 

J moment setrvačnosti desky [kg·m2] 

Ka externí axiální síla [N] 

LED light-emitting diode [-] 

M kroutící moment [N·m] 

ME potřebná hodnota kroutícího momentu [N·m] 

MT teoretická hodnota kroutícího momentu [N·m] 

NOK Označení neshodných kusů [-] 

RPS reference point systém [-] 

S Zdvih [mm] 

TCP tool center point [-] 

V objem otočné desky [m3] 

WA energie hnací síly [N·m] 

Wk kinetická energie [N·m] 

Wkg celková energie [N·m] 

Wkg/h celková energie za hodinu [N·m] 

X počet zdvihů na hodinu [-] 

a délka strany [m] 

b délka strany [m] 

c délka strany [m] 

k Koeficient [-] 

m hmotnost otočné desky [kg] 

me efektivní hmotnost [kg] 

p Tlak [Pa] 

r Poloměr [mm] 

t Čas [s] 

ve efektivní rychlost [m·s-1] 

x souřadnice osy [mm] 
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y souřadnice osy [mm] 

z souřadnice osy [mm] 

α Úhel [°] 

ε úhlové zrychlení [rad·s-2] 

ρ objemová hustota [kg·m-3] 

π ludolfovo číslo [3,1415] 

φ úhel natočení [rad] 

ω úhlová rychlost [rad·s-1] 
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1 Úvod 
 

Vývoj světlometů v automobilovém průmyslu stále vzrůstá. Světlomety prošly různými 

stupni vývoje a dnes jsou běžně používané ve světlometech halogenové, xenonové, 

bixenonové či LED technologie. [1] Na vzrůstu jsou také nejrůznější typy světelných modulů, 

které slouží buď jako hlavní nebo vedlejší světelný zdroj.  

Tento rychlý vývoj je dán právě konkurenceschopností mnoha výrobců automobilů, tedy 

snahou přijít na trh s něčím novým a co možná nejdříve za použití nejmodernějších 

technologií. O konstrukci či návrhu designu samotného světlometu či použitých typů 

světelných zdrojů je možné v literatuře najít mnoho informací, ale o samotné výrobě                        

či montáži ať už dílčích celků či celkové sestavy světlometu je informací minimum. Je to 

dáno tím, že každý světlomet se skládá z různých počtů komponentů a na složení těchto dílů 

v jediný celek existuje řada přípravků a pracovišť specifických právě podle požadavku                     

na kompletaci dané skupiny vznikající na daném pracovišti. Tato práce se právě zabývá 

návrhem a konstrukcí výrobního zařízení určitého celku kompletace světelného modulu                     

a poukazuje na vývoj této fáze výroby ještě při samostatném návrhu světlometu.  

Nejmodernější technologie a počítačová podpora 3D programů pro nejrůznější 

návrhové, simulační, výpočtové aj. programové zpracování těchto dat umožňuje právě vývoji 

automobilových světlometů uvádět nové designy s různými světelnými zdroji na trh                          

v relativně krátkém čase. Právě při použití těchto softwarů je konstrukce výrobních linek                

pro tyto světlomety zahájena ještě před samotným uvolněním daného světlometu nebo běží 

téměř souběžně s konstrukcí světlometu. Tím je zkrácena doba samotného uvedení                        

do výroby. Hlavním požadavkem a tím i kritériem na výrobní linky je počet kusů vyráběných 

za rok, tzv. výrobní takt linky. Největší úspora je zkrácení výrobních časů a snaha eliminovat 

vedlejší časy na co nejnižší hodnotu. 

Při montáži nebo jiném výrobním procesu je rovněž nezbytné, aby ustavování, upínání     

a výměna byla snadná, rychlá, bezpečná, spolehlivá a během procesu nesmí výrobek, 

součást či jiný výrobní prvek měnit svou polohu, pokud změna polohy není žádoucí pro další 

operaci. Proto se konstruují speciální přípravky a stroje s automatizační nebo robotizační 

technikou pro ustavení, upínání, manipulování a montáž součástí, aby se minimalizoval 

počet přepínání, zvýšila přesnost, snížila pracnost výroby, zvýšila produktivita práce, snížily 

náklady na výrobu i přes náklady do přípravku vložené. 
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2 Přehled současného stavu problematiky 
 

Před samotným návrhem a vývojem nového strojního zařízení pro kompletaci daného 

modulu bylo nutné prošetřit dřívější způsoby montáže jiných optických modulů, zda nelze 

použít dosavadního principu montáže či druh strojního zařízení. Jako první projekční moduly 

byly vyvinuty pouze konvenční moduly, kde optická čočka byla skleněná. U těchto modulů  

se tyto čočky používají i nadále. Není to však pro lepší optické vlastnosti ale pouze pro 

tepelnou odolnost. Primární světelný zdroj, jako je halogenová nebo xenonová žárovka, 

vyzařuje tolik tepla, že nelze použít čočky plastové. Plastové čočky jsou méně náchylné                 

na mechanické poškození či rozbití a jednodušší na výrobní proces při srovnatelných 

optických vlastnostech.  

 

 

Obr. 2.1 Konvenční projekční modul [2] 

 

Pro konvenční moduly je charakteristickým znakem, jak již bylo zmíněno, skleněná 

optická čočka jednoduchého tvaru, převážně kruhového, u nových typů obdélníkového 

průřezu. Tuto čočku nelze spojit s nosným rámem jiným způsobem než mechanickým                     

na rozdíl od plastových čoček, které jsou běžně spojeny s nosným rámem určitou metodou 

svařovaní.   

Vyhledávání informací bylo soustředěno na princip a postup montáže shodné skupiny, 

která má být montována na uvažovaném novém strojním zařízení. Jednalo se o spojení 

skleněné optické čočky s nosným rámem, jak je znázorněno na obr. 2.2. 
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Obr. 2.2 Nosný rám s optickou čočkou 

 

2.1 První způsob montáže podskupiny konvenčního projekčního 
modulu 

 

První způsob je založen na principu přihnutí prolisů po vložení optické čočky, která je 
tak mechanicky spojena s nosným ocelovým rámem.   

U tohoto typu modulu je podskupina tvořena třemi komponenty.  

− kovová nosná objímka  

− optická čočka  

− distanční kroužek  

 

Obr. 2.3 Rozpad komponentů prvního způsobu montáže podskupiny modulu 
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Tato podskupina vznikala na ručním pracovišti. Toto pracoviště se skládalo                           

z montážního stolu, který byl osazen přípravkem pro zalisování či přihnutí prolisů 

vytvořených na nosném rámu pro upevnění optické čočky v nosném rámu. K zabránění 

poškození či vyštípnutí hrany optické čočky sem musel být vložen distanční kroužek,                  

přes který byl realizován samotný ohyb prolisů. Přípravek musel být vybaven silným 

tříčelisťovým pneumatickým válcem pro zalisování prolisů přes optickou čočku viz obr.2.4. 

 

 

Obr. 2.4 Princip přípravku pro ohnutí prolisů 

Navržení lisovacích válců muselo být dostačující pro ohyb prolisů, proto musel být 

přípravek vybaven dvouručním ovládáním jako při klasickém lisování na lisu, aby obsluha 

během lisovacího procesu měla ruce mimo pracovní prostor a nemohlo tak dojít                                

k pracovnímu úrazu. Systém dvouručního ovládání daný přípravek rovněž prodražuje                            

a zároveň zařazuje do jiné kategorie z hlediska bezpečnosti vyplývající z analýzy rizik. 
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2.2 Druhý způsob montáže podskupiny konvenčního projekčního 
modulu 

 

Druhý způsob přichycení optické čočky na nosném rámu je postaven na využití 

principu C-per. 

 

Obr. 2.5 Optické moduly s použitím C-per [3] 

Tento způsob přichycení využívá principu pružnosti C-pera a přítlačná síla je dána 

předpružením těchto prvků. Pro kompletaci zde vstupují další komponenty, zpravidla dvě                   

a více C-per podle velikosti a tvaru optické čočky. Každý přídavný díl má za následek 

zvýšení nákladů na výrobu. Snahou každého marketingu je snižování výrobních nákladů                    

a úspora vstupujících komponentů.  

U tohoto typu modulu je podskupina tvořena trojicí komponentů: 

− kovovou nosnou objímkou,  

− optickou čočkou,  

− C pery pro přichycení optické čočky.  

 

Přesný montážní postup nebo bližší informace o tomto způsobu montáže nejsou přesně 

známy, jelikož se jedná o informace o způsobu uchycení skleněné optické čočky s nosným 

rámem z konkurenčních zdrojů. Tento způsob použití C - per pro spojení dvou komponentů 

byl používán již v minulých letech, a to při výrobě hlavních světlometů. Hlavní světlomety 

měly skleněné krycí sklo a kovové, v pozdější době plastové pouzdro, kde krycí sklo bylo 

přichyceno přes nosnou objímku pomocí šroubů nebo právě pomocí zmiňovaných C – per. 
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Obr. 2.6 Světlomet s nosnou objímkou a s použitím C - per [4,5] 

 

2.3 Třetí způsob montáže podskupiny konvenčního projekčního modulu 
 

Třetí způsob montáže je založen na kompletaci podskupiny bez použití jakýchkoliv 

přídavných pomocných či spojovacích prvků.  

Dnešní vlastnosti plastových materiálů a jejich technologie na zpracování, jako je 

lisování či vstřikování, dovolují nosný rám navrhnout pro jednodušší způsob spojení nosného 

rámu se samostatnou čočkou bez použití dalších spojovacích komponentů vytvořením 

předepjatých zácvaků. Tento způsob s aktuálními požadavky na montáž světelných modulů 

nebyl doposud ve společnosti Hella Autotechnik s.r.o. řešen. Plasty jsou v dnešní době                 

na takové úrovni, že i optické čočky jsou vyráběny ze speciálních plastů, které mají stejné 

optické vlastnosti jako čočky vyrobené ze skla. V této situaci, kdy máme oba dva spojované 

materiály z plastů, i když rozdílných vlastností, jsme schopni tyto díly spojit bez přidání 

přídavného materiálu nebo dalších spojovacích dílů v nerozebíratelný celek technologiemi 

jako svařování laserem, tepelným svařováním či svařováním ultrazvukem.  

V aktuálním případě se jednalo o modul, který byl tvořen skleněnou čočkou                             

a plastovým nosným rámem. Při použití těchto materiálů nejde žádný ze zmiňovaných 

procesů spojení použít. Tyto materiály jsme schopni spojit pouze mechanickým způsobem 

bez použití nebo s použitím dalších přídavných komponentů.  

Design a geometrie nosného rámu byla navržena pro spojení tohoto rámu s optickou 

čočkou pomocí předepjatých zácvaků, které jsou součástí rámu, pak stačí optickou čočku                 

ve správné poloze zalisovat do rámu.  

Na první pohled snadná a jednoduchá operace, která nevyžaduje žádné speciální 

zařízení. S kompletací či spojením plastových komponentů s použitím různých technologií 
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má vývojové oddělení značnou zkušenost, ale problematika spojení skleněné optické čočky 

s plastovým nosným rámem bez použití přídavných prvků dosud řešena nebyla. Tuto úlohu 

by bylo možné řešit za použití standardního montážního stolu s malým ručním lisem, který by 

byl doplněn o přípravek pro založení nosného rámu a vložení čočky pro její zalisování. 

 

Obr. 2.7 Ukázka ručního pracoviště s operátorem 

Od tohoto postupu bylo upuštěno z důvodu snahy o vyloučení lidského kontaktu                        

s optickou čočkou. Pro splnění všech požadavků na montáž přestává být tato úloha snadná 

a musela být řešena komplexně a muselo být vyvinuto nové strojní zařízení, které by bylo 

schopno všechny požadavky splňovat. Samotný návrh a konstrukce stroje a přípravku jsou 

popsány v této práci. 
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3 Cíle disertační práce 
 

Cílem disertační práce bylo navrhnout jednoúčelový stroj včetně potřebného přípravku                   

a dalších nástrojů pro kompletaci optické čočky a nosného rámu pro společnost Hella 

Autotechnik s.r.o. Mělo být navrženo strojní zařízení pro první pracoviště výrobní montážní 

linky na výrobu světelných modulů v návaznosti na další pracoviště a operace na nich 

prováděných. Na tomto pracovišti mělo dojít ke kompletaci vstupujících dílů na výrobu 

podskupiny světelného modulu do hlavního světlometu osobních automobilů. Dalším 

požadavkem byla snadnost ovládání a obsluha pomocí pouze jednoho operátora.  

 

Na tomto pracovišti byla požadovaná operace soustředěna pouze na zalisování optické 

čočky do nosného rámu s vyloučením lidského kontaktu s touto optickou čočkou. 

 

Obr. 3.1 Směr montáže optické čočky do nosného rámu 

Tato podskupina se dále přesouvá na další pracoviště, kde se provádějí další operace, 

které navazují na sebe ve výrobním taktu montážní linky. 

Další a rozhodující požadavek vyplynul z požadovaného taktu výrobní linky, který byl 

dán hodnotou 20-ti sekund / kus. Na první pohled jednoduchý úkol pro spojení optické 

čočky s nosným rámem. Jednotlivé části návrhu přípravku, stroje a jejich stěžejních částí 

jsou zpracovány v následujících oddílech disertační práce.  
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Jednotlivé cíle disertační práce: 

− rozbor dosavadních způsobů montáže modulů,  

− návrh a konstrukce jednoúčelového stroje,  

− stanovení tvaru a rozměrů pro layout výrobní linky,  

− návrh a konstrukce přípravků včetně vybavení,  

− volba vhodného způsobu manipulace,  

− výpočet a určení parametrů nutné pro dráhy manipulace,  

− návrh a výpočet otočného stolu,  

− dodržení cenového rozpočtu,  

− dodržení ergonomických i bezpečnostních požadavků,  

− návrh a volba pneumatických prvků včetně pneumatického schématu,  

− splnění požadovaného výrobního taktu.  
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4 Úvod a rozbor projekčních modulů 
 

Projekční systém pracuje podle následujícího základního principu. Světlo žárovky                  

se nejprve rozptýlí přes téměř eliptický reflektor v ohniskové rovině objektivu a clona zde 

omezuje světelný paprsek s cílem odříznout část světelného toku. Následující plano-

konvexní asférická čočka promítá světlo na silnici. Princip je znázorněn na obr.4.1. [2] 

 

Obr. 4.1 Projekční optika, boční pohled [6] 

Od doby uvedení prvního projekčního světlometu uplynulo již několik let. Teprve                        

v současné době ale můžeme říct, že je výroba projekčních světlometů na vzestupu                       

a nasazování těchto typů je nabízeno v mnoho automobilech jako základní verze hlavních 

světlometů. To může být příčina velkého nárůstu objemu výroby těchto modulů.  

Zatímco návrháři světlometů vytváří s každým novým či faceliftovaným typem 

světlometu jiný design, vývojáři světelné techniky se snaží zakomponovat světelný modul 

nebo alespoň hlavní prvky do více světlometů. Proto můžeme v několika typech světlometů                 

i rozdílných značek najít shodný světelný modul či shodné komponenty.  

Světelné moduly můžeme dělit do dvou základních kategorií:  

− Konvenční moduly  

− LED moduly  
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Obr. 4.2 Rozdělení světelných projekčních modulů [7] 

 

Projekční moduly prošly za celkem krátkou doby řadou změn:  

− v konstrukci jako samotné,  

− změnou materiálů nosných i optických prvků, 

− požadavky na montáž, 

− a jiné. 
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5 Prvotní představa kompletace čočky do nosného rámu. 
 

Prvotní návrh nebo představa o samotném konceptu všech možných zařízení či stroje 

vychází vždy z určitého zadání. Ve většině případů se jedná o představu, co daný stroj                    

či přípravek má být schopen realizovat. Základní představa, jak již bylo zmíněno, byla 

zaměřena jen na operaci zacvaknutí optické čočky do nosného rámu. Hlavní požadavky byly 

kladeny na manipulaci čočky bez lidského faktoru a zamezení kontaktu na optickou čočku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Neurčitý manipulátor s principem zalisování čočky [8] 

 

Po obdržení modelu, výkresu a základních informací o čočkách bylo zřejmé, že není 

pouze jedna varianta čočky, ale více. Tímto byla stanovena potřeba rozpoznat správnou 

variantu čočky ještě před zalisováním, aby nedošlo k nesprávnému spárování čočky                       

s nosným rámem. Tvar a geometrie čočky neměla žádný poka-yoke systém, bylo proto nutné 

její dodatečné napolohování do správné pozice pro zalisování. 

Poka-yoke v praxi znamená nastavit operace tak, aby dělník nemohl v sériové výrobě 

pochybit. Podle systému poka-yoke jsou například různé zástrčky a konektory vhodně 

barevně a tvarově odlišeny, tudíž jednu zástrčku mohu zasunout pouze do příslušné zásuvky 

a to pouze jedním správným směrem. [9]   

 

Obr. 5.2 Detail čočky s výřezy pro určení varianty a polohy pro zalisování 
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Prvotní návrh vycházel z využití průmyslového robota ABB místo složitého 

souřadnicového manipulátoru, který má omezenější možnosti než robot, a cenové náklady 

jsou srovnatelné. Pracovní cyklus byl předložen takto. 

Robot vyjme čočku ze zásobníku 6-tou osou, najede ke kameře, kamera vyhodnotí 

variantu a patřičný úhel pootočení a robot na základě těchto informací natočí čočku o určitý 

úhel a zalisuje ji do rámu viz obr.5.3. Nesprávnou čočku odloží na sběrné místo pro NOK 

kusy. Tento postup platil za předpokladu, že robot bude schopen nasát čočku do 6-té osy v 

ose čočky a tím tyto osy sesouhlasit. 

 

Obr. 5.3 Princip s použitím průmyslového robota 

 

Od tohoto postupu bylo upuštěno po obdržení informací a prvních dat o způsobu uložení 

čoček v platech, viz obrázek 5.4, pro nemožnosti nasátí čočky do 6-té osy. 

 

Obr. 5.4 Balení optických čoček 

 

Bylo patrné, že se čočky budou muset z blistru vytahovat speciálním chapadlem pomocí 

robotu nebo nějakého manipulátoru do místa, kde bude čočka odložena. Proběhne 

rozpoznání varianty a naorientování do pozice pro zalisování. Naorientovanou čočku pak 

bude třeba odebrat z místa a zacvaknout do modulu.  
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Obr. 5.5 Poloha čočky v blistru a hloubka potřebná pro zalisování do nosného rámu 

 

Ze situace, která je znázorněna na obr.5.5, je patrné, že nebylo možné operaci 

zalisování optické čočky do nosného rámu provádět stejným nástrojem, kterým by byly čočky 

z blistru vytahovány. Nosný rám má totiž větší potřebnou hloubku zalisovaní optické čočky 

než prostor pro odebrání čočky z první pozice v blistru. 

Bylo zřejmé, že zacvaknutí nebude možné realizovat jedním robotem či manipulátorem, 

a proto stroj musel být vybaven dalším zařízením pro manipulaci a orientaci. To s sebou 

samozřejmě neslo vyšší náklady. Vyšší náklady mohly být akceptovány pouze při předložení 

a obhájení všech přínosů navrhovaného zařízení. Po prostudování dalších možností 

pracovišť a daných operací na nich prováděných, které měly být součástí montážní linky 

světelných modulů, jsem se rozhodl navrhnout a předložit řešení robotického pracoviště 

skládající se ze dvojice robotů, které by mohlo realizovat i jiné operace než pouze zalisování 

optické čočky a snížit tak počet pracovišť v montážní lince.  
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6 Přínos a možnosti navrhovaného zařízení  
 

 Pro plné využití průmyslových robotů a nemalých nákladů vložených do tohoto 

pracoviště jsem si dal za úkol navrhnout pracoviště, které bude schopné zkompletovat 

celkem čtveřici komponentů. Postup montáže jednotlivých komponentů je znázorněno na 

obr.6.1. 

Podskupina se tedy skládá z: 

− nosného rámu, 

− tepelného plechu, 

− optické čočky, 

− pojišťovacího prvku. 

 

 

 

Obr. 6.1 Postup montáže uvažovaných komponentů 

 

Tímto by na tomto pracovišti vznikala komplexnější a rozsáhlejší podskupina modulů, 

která by jinak musela vznikat postupně na více pracovištích. Běžně by tyto operace musely 

být realizovány celkem na 3 pracovištích s obsluhou. Tyto stroje by byly součástí montážní 

linky a byla by zapotřebí určitá výrobní plocha, která by zabírala plochu asi 5,5 m2. 
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Obr. 6.2 Požadovaná pracovní plocha pro tři ruční pracoviště 

 

Navrhovaným a potřebným novým zařízením lze snížit počet pracovišť ve výrobní 

lince z 3 na 1 a ušetřit operátory na těchto dalších pracovištích a mít tyto procesy                         

pod kontrolou s vyloučením možnosti poškození optické čočky. 

 

Mezi hlavní výhodné argumenty byly zahrnuty: 

 
− snížení počtu pracovišť,  

− snížení počtu operátorů,  

− jednoduchá obsluha,  

− vyloučení lidského kontaktu s optickou čočku,  

− smontování vždy správných komponentů,  

− roztřídění neshodných či jiných čoček,  

− dodržení výrobního taktu,  

− nenavýšení zastavěné plochy,  

− poloautomatizace procesů,  

− variabilita zařízení,  

− rychlá změna varianty výroby,  

− vykrytí vedlejších časů,  

− oddělení pracovních prostorů (roboty / obsluha),  

− vzdálené programování,  

− snížení počtu přípravků,  

− snížení počtu upínání,  

− snížení přímých provozních nákladů,  

− možnost rozšíření výrobních možností zařízení,  

− minimalizace rizika poškození optické čočky,  

− návratnost investic do 5-ti let,  

− snadná demontáž pro případný transport zařízení. 
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Mezi hlavní nevýhodné argumenty byly zahrnuty: 

 
− vyšší náklady na pořízení strojního zařízení (vývoj, programování atd.),  

− složitější naprogramování,  

− rozměry zařízení. 

 

Obr. 6.3 Hlavní rozměry navrhovaného zařízení 

 

Hodnota půdorysové zástavby 6,2 m2 nového zařízení viz obr.6.3 není sice menší než trojice 

ručních strojů, ale rozdíl je nepatrný a výhody silně převažují nad nevýhodami. 
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7 Návrh konceptu strojního zařízení 
 

Po úvaze a rozčlenění všech operací, které by mohlo být schopno zařízení realizovat, 

byl rozpracován podrobnější návrh řešení. Koncept celkového zařízení včetně principu 

obslužnosti začíná náčrtem. Tyto náčrty, ať již přípravku či stroje, slouží pouze jako 

orientační a jsou nejrychlejším nástrojem pro prvotní představu o celkové podobě                          

a funkčnosti zařízení. Na tomto náčrtu viz obr.7.1 proběhl rozbor pracovního cyklu a sledu 

operací. 

 

Obr. 7.1 Prvotní náčrt pro rozbor principu zařízení 

Po schválení předloženého konceptu se začíná 3D návrhem a hrubým odhadem 

základních rozměrů při tvorbě nového zařízení, aby mohl být vytvořen návrh celkového 

layoutu montážní linky pro vyšetření potřebného výrobního prostoru ve výrobních 

podmínkách. Hrubý 3D návrh je dále konzultován i v souvislosti s odhalením prvotních 

poznatků při objemovém modelování při použití daných ovládacích prvků, ať už pohonných 

jednotek či senzoriky. 

¨ 

Obr. 7.2 Hrubý 3D návrh 
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8 Rozbor výrobního zařízení 
 

Strojní zařízení bylo navrženo jako poloautomatické a bylo složeno z několika dílčích 

prvků. U návrhu hlavních prvků sestavy bylo nutné udělat kontrolní výpočty pro správné 

nadimenzování celé soustavy. Ostatní prvky byly navrženy odborným odhadem                             

či předchozími zkušenostmi s použitými prvky. Navržené zařízení bylo rozděleno                           

na jednotlivé podsestavy: 

− montážní přípravek,  

− otočný stůl,  

− nosný rám,  

− manipulační roboti,  

− nástroje robotů,  

− zásobníky materiálu,  

− rozpoznávací zařízení.  

 

 

 

Obr. 8.1 Rozmístění robotů dle pracovních dosahů 
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Návrh a konstrukce jednotlivých podsestav byly řešeny v logické posloupnosti                           

a návaznosti na tvorbu celkového zařízení. Nejtěžším úkolem bylo dodržení výrobního taktu, 

které muselo být výrobní zařízení schopné plnit i za předpokladu rozšíření více-operací. Pod 

pojmem více-operací se rozumí kompletace všech čtyř komponentů do jedné podskupiny.  

Konstrukce úplně nového strojního zařízení je ideální stav pro konstruktéra, který má 

volnou ruku při jeho vytváření. Není limitován daným prostorem již daných standardních 

desek přípravků, strojů či připojovacích rozměrů. Takto navrhne specifický jednoúčelový 

nebo víceúčelový stroj pro konkrétní využití a tím určí daný pracovní prostor, který je již 

limitující pro další případné projekty realizované na témže zařízení. Při úkolu vyvinout                       

a navrhnout nové zařízení by měl konstruktér být z části vizionář a uvažovat pro případné 

další využití navrhovaného zařízení. Tento úkol je velmi složitý i obsahově rozsáhlý                       

pro celkové zpracování a uvedení v reálný celek. 

 

8.1 Montážní přípravek 
 

Začátek konstrukce se soustředil na montážní přípravek, který sloužil jako odrazový 

můstek a určil tak základní rozměry a hmotnosti tohoto přípravku. Tyto údaje byly vodítkem 

pro návrh otočného stolu, na kterém měl být přípravek osazen. Otočný stůl byl zvolen                    

pro eliminování vedlejších časů pro zakládání, vyjímání dílů z přípravku a pro oddělení 

pracovních prostorů mezi robotem a obsluhou. Při detailnější úvaze a časovém rozboru 

všech operací, které se musí vykonat, bylo zřejmé, že výrobní takt 20 sekund / kus je 

nereálný jak je patrné z obr.8.2. 

 

Obr. 8.2 Graf časového odhadu pro zakládání s jedním kusem 
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Zákazník vždy akceptuje pouze zkrácení výrobního taktu, nikoliv jeho prodloužení,                

a tak muselo být navrženo řešení pro splnění požadovaného výrobního taktu. Řešením bylo 

navrhnout přípravek pro vícenásobné zakládání. [10] Proto byl navržen přípravek                               

pro 3násobné zakládání, kde se časový limit zvyšuje z 20 na 60 sekund / 3 kusy. Na první 

pohled žádná změna, ale tímto se podařilo snížit vedlejší ztrátové časy, které by musely být 

provedeny při každém kusu, např. vyjetí, zajetí dveří, otočení stolu, vyjmutí a vložení kusu, 

startu robota vždy z domácí pozice a jiné, což znázorňuje graf viz obr.8.3.  

 

Obr. 8.3 Graf časového odhadu pro zakládání s třemi kusy 

Rozhraní a velikost základové desky byla odvozena po uspořádání trojice nosných rámů 

a možnosti jejich upnutí s částečnou rezervou s úvahou možnosti použití i pro větší nosné 

rámy. Základnou přípravku je deska navržena z hliníkové slitiny EN AW 5083, obchodní 

označení ALPAN, o tloušťce 12mm. Z tohoto materiálu jsou vyráběny přesné válcované 

desky, které mají vynikající vlastnosti, např.: 

− velmi dobrá tvarová stabilita,  

− nízké vnitřní pnutí,  

− dobrá obrobitelnost,  

− dobrá svařitelnost,  

− velmi dobrá odolnost proti korozi,  

− nízká hmotnost.  
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Pro účely konstrukce přípravku je to velmi vhodný materiál. Tolerance tloušťky                           

a rovinnosti jsou v přípustných hodnotách. Polotovar desky je nutno jen upravit na daný 

rozměr a zhotovit patřičné otvory či kapsy pro upevnění prvků k této desce bez dodatečné 

povrchové úpravy. Tato deska je hlavním nositelem a základem pro celý přípravek. Tato 

deska je opatřena středicími pouzdry, která slouží k vystředění a upnutí přípravku na 

otočném stole. [11] K napájení přípravku byl použit modulární konektor, kde pomocí vnitřních 

modulárních vložek bylo možné přivést jak pneumatické, tak elektrické napájení nutné pro 

ovládání přípravku. Prostor přípravku lze rozdělit do čtyř zón viz obr.8.4. 

 

Obr. 8.4 Rozdělení přípravku do zón  

 

V první zóně bylo navrženo zakládání pro trojici nosných rámů, které jsou usazeny      

na svoje RPS body. Správným založením a upnutím na těchto bodech se docílí prostorové 

fixace a zaručí vždy správnou polohu v přípravku. Konstrukce těchto podstav, na kterých 

nosný rám bude usazen, musí být vhodně navržena včetně tolerancí, které určují přesnost 

při opakovatelnosti založení. To je u přípravků pro robotická pracoviště zvláště důležité                   

pro přesné a opakované najíždění robota do cílového bodu. Dalšími prvky pro usazení 

nosného rámu do zakládání jsou pomocné podpůrné podstavy, naváděcí prvky pro snazší 

založení a upnutí dílů.  
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Po odstartování cyklu či procesu musíme mít informaci o přítomnosti dílů ve správné 

poloze v zakládání. Zde to bylo ošetřeno použitím vhodné senzoriky. Pro upnutí těchto rámů 

byly použity pneumatické otočné upínky, které tyto prvky upnou až za zavřenými dveřmi 

stroje kvůli bezpečnosti obsluhy. Správné upnutí je rovněž sledováno pomocí snímačů na 

válcích. 

 

Druhá zóna byla osazena podsestavami, které mají za úkol upevnit a nastavit čtečky 

DMC kódu v optimální poloze a vzdálenosti vůči nosnému rámu. Tyto čtečky načítají 

vylaserovaný kód na obvodu každého rámu, kde se zjistí informace o rámu, a tím určí druh 

správné varianty vkládané čočky, která má být zalisována do nosného rámu, a zapíše                    

do systému správně provedenou operaci pro další sledování celkového procesu montáže 

jednotlivými pracovišti. Tímto je ošetřena kompletace nesprávných dílů s rámem a celý 

proces montáže je monitorován. 

 

Třetí zóna je navržena pro pojišťovací prvek, který měl být do pracovního prostoru 

stroje dopravován automaticky. Vlivem tvarové složitosti prvku a vysokých nákladů na vývoj     

a výrobu zařízení pro dopravování těchto dílů do pracovního prostoru automaticky bylo                 

od tohoto požadavku upuštěno. Pojišťovací prvky operátor rovněž zakládá přímo                          

do přípravku. V zakládací kostce ze slitiny hliníku je vyfrézována tvarová kapsa pro založení 

dílu včetně otvoru pro zabudování permanentního magnetu, který drží pojišťovací plech                       

v zakládání, a otvor pro zapuštění indukčního snímače detekující přítomnost plechu                          

v zakládání. Tyto tvarové díly měly být kontrolovány kamerovým systém po uchopení 

robotem a najetím k tomuto zařízení pro přeměření správné rozteče ramínek pro rozlisování. 

Zakládání bylo použito celkem šestkrát. Tento dvojnásobný počet kusů měl sloužit jako 

rezerva pro odebrání z jiné pozice při zjištění špatné rozteče ramínek pro rozlisování. 

 

 

Obr. 8.5 Zakládání pojišťovacího plechu 
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Čtvrtá zóna byla určena pro umístění zakládání tepelného plechu. Pro správné 

založení tepelného plechu bylo vytvořeno tvarové lůžko, do kterého se založí plech tvarovou 

geometrií. Pro zjištění přítomnosti tohoto dílu byl do tvarového lože zabudován induktivní 

snímač. Pro upnutí tohoto dílu byly využity opět magnetické vlastnosti vkládaného dílu, ten je 

držen pomocí permanentních magnetů a tvarových drážek pro ramínka vytvořených                      

na tepelném plechu. [12] 

 

Obr. 8.6 Zakládání tepelného plechu 

 

 

Obr. 8.7 Smontovaný přípravek dle návrhu 

 

Základní rozměry desky přípravku byly zvoleny na 600 x 540 mm. Tento přípravek byl 

navrhován pro upnutí na otočný stůl a pro plně funkční zařízení bylo tedy nutno tento 

přípravek vyrobit dvakrát.  
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Toto strojní zařízení bylo navrženo jako vyměnitelné, přídavné zařízení (dle § 2, čl. b, 

zák. 176/2008 Sb.), které pozměňuje funkci stroje, ke kterému se připojuje – ke stroji                    

pro kompletaci světelných modulů s využitím průmyslového robota. S tímto robotickým 

strojem tvoří výměnný přípravek jeden pracovní celek. V půdoryse nesmí žádná ze součástí 

přesahovat vnější konturu základní desky. Maximální výška přípravku byla stanovena                    

na 590 mm. V době, kdy jsou otevřeny čelní dveře, jsou magnety ventilů operátorovi 

dostupného přípravku blokovány (bez napětí). 

To znamená, že všechny pohyby na přípravku během otevřených dveří stroje musí 

být ovládány zvláštními ventily umístěnými přímo na přípravku. Z toho plyne, že za 

bezpečnost procesů na přípravku odpovídá konstruktér a výrobce přípravku. Výměnný 

přípravek nemůže plnit svou funkci bez robotického stroje a naopak. 

 

Postup výměny přípravku: 

− Odpojit konektor stávajícího přípravku. Odšroubovat středicí/upínací šrouby.  

− Přípravek vysunout ven ze zařízení.  

− Nasunout nový přípravek. Konkrétní přípravek musí být nasunutý na takovou stranu 

stolu, na které byl programován (doporučení: přípravek s označením A by měl být na 

straně stolu A a přípravek s označením B by měl být na straně stolu B)  

− Našroubovat středicí/upínací šrouby. Připojit konektor nového přípravku.  

− Otočit stůl.  

− Výše uvedeným postupem vyměnit i druhý přípravek na otočném stole, kvůli načtení 

čísla přípravku otočit stůl.  

K bezpečné a snadné výměně přípravku byly navrženy manipulační vozíky pro vyjmutí                    

a vložení do stroje. Vozíky jsou výškově stavitelné k nastavení optimální výšky viz obr.8.8. 

 

Obr. 8.8 Vozík pro výměnu přípravku 
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8.2 Otočný stůl 
 

Návrh a konstrukce otočného stolu je popsána a řešena v samostatné kapitole. 

Konstrukce této podsestavy si vyžaduje podrobnější popis včetně výpočtů pro správné 

dimenzování tohoto prvku. 

 

Obr. 8.9 Návrh otočného stolu 

 

 

8.3 Nosný rám výrobního zařízení 
 

Nosný rám byl navržen ze stavebnicového hliníkového konstrukčního systému 

Aluteckk. Základem systému je eloxovaný konstrukční profil z hliníkové slitiny s T-drážkami 

po obvodu a několik spojovacích prvků viz obr.8.10. Konstrukční profily mají optimalizovaný 

průřez a je možno jimi vést a akumulovat elektrické rozvody či tlakový vzduch případně 

vakuum. Tento systém umožňuje rychle a efektivně vytvářet hliníkové konstrukce s vysokým 

poměrem pevnosti vůči hmotnosti. Mezi hlavní výhody patří rychlost, jednoduchost realizace 

a adaptabilita. Jakýkoliv komponent může být spojen s ostatními, aniž by vyžadoval speciální 

nástroje nebo sváření, tím pádem uživateli přináší výhodu vlastních nízkých výrobních 

nákladů a potřeby malé investice do strojového parku. 
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Obr. 8.10 Nosný rám stroje 

 

8.4 Manipulační roboty 
 

Firma Hella Autotechnik s.r.o. má nastavenou vnitřní politiku pro používání výhradně 

jedné značky, co se týká použití průmyslových robotů. To s sebou nese celou řadu výhod. 

Hlavním dodavatelem průmyslových robotů je společnost ABB. I pro řešenou aplikaci bylo 

vybíráno z širokého portfolia těchto robotů pro optimální využití jejich vlastností, zejména 

nosností a dosahů. Použití robotů nevyžaduje zpravidla rozsáhlou konstrukci, pouze 

navržení bezpečného ukotvení těchto robotů, prověření rozsahů v pracovním prostoru 

daného stroje a osazení správnými nástroji. [13]  
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Pro navržené zařízení byla vytipována dvojice robotů.: 

Robot IRB 2600 - 20/1.65 – Základní parametry  
 

− Nosnost - 20 kg  

− Dosah - 1650 mm  

− Rozměr základny - 676 x 511 mm  

− Výška – 1382 mm  

− Hmotnost – 272 kg                                    

 

                                                               

                        Obr. 8.11 Průmyslový robot IRB 2600 [14] 

 

Robot IRB 120 - 3/0.6 – Základní parametry  

 

− Nosnost - 3 kg  

− Dosah - 580 mm  

− Rozměr základny - 170 x 170 mm  

− Výška – 700 mm  

− Hmotnost – 25 kg  

 

 

                                                    

Obr. 8.12 Průmyslový robot IRB120 [14] 

 

8.5 Nástroje robotů 
 

Průmyslový robot disponuje širokým rozsahem pohybů jednotlivých os. Dosahuje 

vysoké přesnosti a zrychlení, a tím zabezpečuje vysokou produktivitu práce. Toto zařízení 

můžeme považovat za samostatný prvek, ale ve většině případů tvoří jen část výrobního 

zařízení, i když převážně dominantní, nebo tu zajímavější část. Robot jako samotný prvek je 

neproduktivní a je definován jako neúplné strojní zařízení, teprve osazením správného a 

vhodného nástroje na koncovou přírubu se rozšíří jeho schopnosti pro plné využití. Hlavním 

úspěchem pro využití průmyslového robota v jeho nejširším rozsahu je správný návrh a 

konstrukce tohoto nástroje.  
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Špatně navržený nástroj nevykompenzuje správná volba robota a naopak. Tato 

nerozdílná dvojice musí být optimálně sladěna pro zaručený výsledek, který se od daného 

zařízení očekává. Rozdělil bych to na operace a pohyby. 

Operace musí vykonat z převážné části nástroj robota a robot se stará o pohyby                    

a musí obsáhnout požadovaný pracovní prostor včetně zatížení. Tyto nástroje jsou 

konstruovány od mechanických principů po složité pneumatické či hydraulické ovládací 

prvky, nebo jsou osazeny celými technologiemi procesů různých kategorií nebezpečnosti, 

například svařování různými metodami. 

 

Nástroj robota IRB 120  

Konstrukce tohoto nástroje byla jednoduchá. Chapadlo má za úkol pouze manipulaci                  

s optickými čočkami pro nachystání správné pozice pro odebrání větším montážním 

robotem. Od nástroje se požadovalo splnění pouze těchto kritérii:  

 

− co nejmenší rozměry pro možnost odebírání z blistru,  

− osazení přísavkou pro vakuum,  

− výběr vhodné přísavky pro eliminaci otisku na čočce. 

 

Obr. 8.13 Chapadlo pro odebírání čočky z blistru 
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Nástroj robota IRB 2600  

 

Zatímco robot IRB 120 má za úkol pouze nachystání optických čoček pro robota IRB 

2600, tak tento robot musí být schopen svým nástrojem zakomponovat do nosného rámu 

hned trojici prvků: 

 

 

 
1. tepelný plech  

 

 

 

2. optickou čočku 

 

  

 

3. pojišťovací plech  

 

 

Již z požadavků na počet a tvarovou rozdílnost jednotlivých komponentů je zřejmé,                                   

že konstrukce nástroje pro manipulaci s těmito komponenty, které je nutné osadit do malého 

prostoru uvnitř nosného rámu, nebyl jednoduchý úkol. Jednostranný nástroj v tomto případě 

nepřipadal v úvahu. Rozhodl jsem se navrhnout chapadlo vrtulníkového typu nebo také 

chapadlo tvaru T, kdy na jedné straně byl navržen nástroj pro zalisování optických čoček a 

na druhé straně nástroj pro zalisování tepelného i pojišťovacího plechu. Pro konstrukci 

těchto nástrojů se muselo vycházet z umístění dílů v nosném rámu i na výměnném 

přípravku. 

 

Nástroj pro zalisování optických čoček 

 

I při časovém limitu 60 sekund / 3 kusy po rozboru všech časových sledů 

jednotlivých operací byla tato hodnota stále kritická a na hraně splnitelnosti. Proto jsem 

hledal řešení, kde vyšetřit další potřebný čas pro montáž všech komponentů.  
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Obr. 8.14 Graf časového odhadu cyklu při použití násobného chapadla 

 

Jako vhodné řešení pro úsporu času se jevilo navržení nástroje pro vícenásobné 

zalisování optických čoček jak je vidět na grafu obr.8.14. Tedy chapadlo, které zalisuje 3 

optické čočky na jedno najetí montážního robota. 

 

Obr. 8.15 Násobné chapadlo pro zacvaknutí čoček 

 

Chapadlo muselo být navrženo při dodržení shodných roztečí, které byly dány 

rozmístěním na přípravcích. Pro plnou funkci tohoto chapadla bylo zapotřebí mít včas 

nachystány 3 správné a vhodně naorientované čočky. Toto bylo vyřešeno násobným 

parkovištěm naorientovaných čoček ve shodných roztečích jako rozteče nosných rámů 

v přípravku.  
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Právě během lisování tepelných plechů, čoček, pojišťovacích prvků a vedlejších časů 

pro otočení stolu má manipulační robot IRB120, polohovací a rozpoznávací zařízení 

dostatek času pro před chystání optických čoček do násobného parkoviště, odkud jsou při 

jednom pohybu odebrány násobným nástrojem pro zalisování čoček viz obr.8.16.  

 

 

 

Obr. 8.16 Násobné parkoviště optických čoček 

 

Chapadlo je osazeno:  

− vyráběnými mechanickými prvky (držáky, příruby, pevné doteky pro zalisování atd.),  

− vhodně zvolenými pneumatickými prvky (válce, přísavky, šroubení),  

− speciální přírubou nástroje pro rychlou automatickou výměnu nástroje (rozšiřuje 

možnost použití další nástrojů dle projektů),  

− kódováním nástroje robota pro rozpoznání druhu chapadla.  
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Obr. 8.17 Model násobného chapadla 

 

Pneumatické válce byly zvoleny pro dosažení patřičného lisovacího tlaku. Určující 

hodnota pro zalisování byla získána pomocí siloměru na zkušebních vzorcích a podle                     

ní byla zvolena velikost pneumatických válců. Válce jsou osazeny snímači, které nám dávají 

informaci o zalisování čočky do koncové polohy. [15] Každý válec je napojen na samostatný 

vzduchový ventil, který udává sekvenci lisování jednotlivých čoček, a tím je proces lisování 

jednotlivých čoček plně pod kontrolou. Pouze vakuum bylo sdruženo pro všechny čočky 

společně a je ovládáno jedním ejektorem. [16] 

 

Nástroj pro zalisování tepelného a pojišťovacího plechu 

Tento nástroj byl navržen pro odebírání a zalisování jak tepelného, tak i pojišťovacího 

plechu. Zde musel být použit větší počet pneumatických prvků pro docílení a sladění všech 

potřebných pohybů. Nástroj byl zamýšlen osadit na druhou stranu celkového chapadla. 

Tento nástroj byl rovněž opatřen speciální přírubou pro rychlou výměnu chapadla 

s kódováním. Tímto způsobem se rozšířily možnosti navrhovaného strojního zařízení z 

jednoúčelového na víceúčelový. To bylo hlavním cílem návrhu, nesoustředit se pouze na 

jednoúčelový stroj pro zamýšlenou operaci zalisování čočky. 

 

Nástroj pro tepelný plech  

Pro upnutí tepelného plechu jsem využil magnetických vlastností samotného plechu. 

Tvar nástroje odpovídá tvaru plechu a k uchopení využívá permanentní magnety. V tělese je 

zapuštěn induktivní snímač, který dává důležitou informaci o přítomnosti plechu v nástroji pro 

signál robotu k pohybu. 
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Obr. 8.18 Chapadlo tepelného plechu 

 

Nástroj pro pojišťovací plech  

Tento pojišťovací plech je složitého tvaru z velmi tenkého plechu. Pro uchopení 

tohoto prvku byla zvolena pneumatická uchopovací hlavice s paralelním pohybem čelistí a 

drží pouze pomocí třecí síly mezi plechem a čelistmi hlavice. [17] Parametry hlavice musely 

být zvoleny tak, aby tlakem čelistí nedošlo k deformaci plechu a zároveň byl zabezpečen 

optimální tlak pro přenos třecí síly.  

Další pneumatické prvky slouží pro složené pohyby, kterými docílíme rozlisování 

pacek prostrčených přes stěnu nosného rámu. Všechny tyto válce jsou osazeny snímači 

polohy, které nám dávají informaci o dosažení potřebných koncových poloh a u úchopové 

hlavice jako snímač přítomnosti dílu v chapadle. Takto máme obsaženy všechny potřebné 

signály pro montážního robota a celý proces je tak možné mít pod kontrolou. 

 

 

 

Obr. 8.19 Chapadlo pojišťovacího plechu 
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Kompletní chapadlo vrtulníkového typu 

Kompletní chapadlo se skládá tedy z trojice nástrojů, které vzájemnou kombinací 

obsáhnou potřebné operace pro montáž zmiňovaných komponentů. Pevná středová příruba 

je permanentně přišroubována na 6-tou osu robota a jednotlivé strany dokážeme 

automaticky tzv. odstřelit včetně všech pneumatických a elektrických rozhraní a osadit jiným 

chapadlem, které je ihned připraveno k výrobě bez jakéhokoliv dalšího propojování viz 

obr.8.20. 

 

Obr. 8.20 Kompletní chapadlo pro robota IRB 2600 

 

Konstrukce nástrojů či chapadel navrhovaných pro pracoviště využívající průmyslové 

roboty nekončí samotným návrhem a výkresovou dokumentací. Konstruktér musí určit 

hodnoty TCP bodu, hmotnost nástroje, těžiště a hlavně vypočítat quaterniony. Tyto hodnoty 

jsou nezbytnou součástí výkresové dokumentace, které slouží jako základní a vstupní 

hodnoty pro samotné programování drah průmyslových robotů. Těžiště a hmotnost nástroje 

je často odečtena z programu samotného 3D modelu. Hodnotu TCP bodu musí konstruktér 

vhodně určit pro správné natáčení nástroje v prostoru. Hodnota TCP bodu je dána 

hodnotami posunutí v osách x, y, z. Je to totožné jako posunutí nulové bodu nástroje, který 

je zadáván u obráběcích strojů. 
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Obr. 8.21 Princip určení TCP bodu [18] 

 

Poslední a nejdůležitější hodnota jsou parametry quaternionů, které jsou zapotřebí 

vypočítat. Quaterniony popisují pohyb tuhého tělesa vzhledem k inerciálnímu souřadnému 

systému. Tato práce se quaterniony nezabývá, v praxi je však tato metoda rovněž využívána 

díky svým mnohým výhodám oproti Eulerovým úhlům, proto je zde uvedena. Quaterniony               

se z pohledu počítačové grafiky řadí mezi jednu z metod parametrizace orientace v prostoru. 

K tomu stačí u quaternionu čtyři parametry. [19] 

 

Obr. 8.22 Rotace bodu v prostoru [19] 

 

 

8.6 Zásobníky materiálu 
 

V první fázi zadání bylo definováno, že zařízení má disponovat zásobou čoček                      

a pojišťovacích plechů, který si robot bude odebírat z dopravníků. Požadovaná zásoba 

optických čoček byla stanovena na 100 kusů. 



42 

 Podavač optických čoček byl navržen pro manipulaci s celými platy, ve kterých jsou 

čočky dodávány od jejich výrobce. Jedno plato obsahuje 50 čoček. 

 

 

Obr. 8.23 Plato pro umístění optických čoček 

 

Podavač musel být tedy navržen pro dvojici těchto blistrů pro splnění podmínky zásoby 

100 ks. Podavač neboli zásobník byl tedy navržen jako patrový, kde v první fázi jsou 

odebírány čočky z vrchního patra a po vyprázdnění dojde k odsunutí a robot má k dispozici 

plato ve spodní části zásobníku, jak je znázorněno na obr.8.24. [20] 

 

 

Obr. 8.24 Model navržených zásobníků optických čoček 

 

 



43 

 Každé plato nese identifikační kód, pod kterým je zanesena informace o variantě 

optické čočky a tento kód je přečten hned po založení blistru do podavače.  

Informace o přítomnosti je zaznamenána optickým snímačem, dojde k upnutí 

pneumatickými otočnými upínkami a zasunutí do popracovního prostoru, pokud je volná 

pozice pro vysunutí plata a není tak blokována při odebírání čoček robotem z druhé pozice 

viz.obr.8.25.  

 

Obr. 8.25 Situace blokování horní pozice  plata odebíráním ze spodní pozice 

 

To platí v případě, odebírá-li robot ze spodního patra. V tomto případě čeká horní plato 

ve výchozí poloze do té doby, dokud není vyprázdněno spodní plato, a poté může být 

zasunuto do pracovní polohy. V opačném případě může být spodní plato vysunuto hned po 

založení do pracovní polohy, i když robot odebírá z horního blistru. Zde nehrozí kolize s 

manipulačním robotem. Zavážení a vyvážení celého zakládání pro blistry je realizováno 

pomocí kuličkového vedení na přesných vodicích tyčích a jako hnací prvky byly použity 

pneumatické pístnicové a bezpístnicové válce. 

 

Optické čočky musely být kontrolovány a rozpoznávány z důvodu různých variant. 

Neshodné díly se předpokládalo odkládat do sběrné bedny jako neshodné výrobky. Navrhl 

jsem úspornější řešení s využitím stejného blistru, ale s označením kódu druhé varianty, než 

je konkrétně navolená pro danou výrobu. Umístění blistru je o 90° pootočené vůči blistrům                   

se správnými čočkami pouze v jedné úrovni.  
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Proces načítání, snímání přítomnosti a upínání byl navržen identicky jako u patrového 

zakládání. Tímto způsobem jsme schopni využít a vrátit tyto čočky zpět do montážního 

procesu, protože zde dojde k vytřídění variant. Původním řešením by došlo ke scrapu nejen 

poškozených, ale i dobrých čoček, pouze jiné varianty. Pojem scrap je užíván ve výrobě 

převzatý z anglického jazyka pro označení neshodných výrobků.   

V tomto blistru pro neshodné díly jsme schopni určit procentuální podíl poškozených 

čoček a čoček jiné varianty. Tato hodnota určí, zda se vyplatí tento blistr vrátit zpět                            

do montážního procesu nebo celý obsah vyřadit jako neshodné díly. 

 

 

 
Obr. 8.26 Reálný zásobníkový systém 

 

Tímto řešením byl navržen vyhovující zásobník optických čoček, který splňoval 

všechny požadavky na zásobování pracoviště optickými čočkami. Takto vznikly 

poloautomatické zásobníky, kde obsluha dané montážní linky vymění tyto blistry řádově                 

co půl hodinu. 
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8.7 Rozpoznávací a polohovací zařízení 
 

Čočka je vyrobena z čirého skla, což je vysoce transparentní materiál, a po obvodu má 

zhotoveny dva druhy zářezů viz obr.8.27.  

− Jeden druh slouží pro zalisování ve správné pozici do nosného rámu.  

− Druhý druh zářezů slouží pouze pro určení varianty čočky s nepatrnou rozměrovou 

odchylkou. 

 

 

Obr. 8.27 Detail optické čočky 

 

Optická čočka je rozhodující díl a vždy musí být zkompletována pouze požadovaná 

varianta čočky se shodným nosným rámem ve správné pozici a nepoškozená. Ke kompletaci 

špatného nebo poškozeného dílu nesmí dojít. Před samotným zalisováním je nutné mít 

požadovanou variantu a správně naorientovanou čočku vůči nosnému rámu. Čočky jsou                

v zásobníku různě pootočené a není zde zaručená ani pozice vůči nosnému rámu,  ani 

správná varianta. [21] V blistru se mohou vyskytnout i čočky jiných variant vlivem chyby 

balení u dodavatele optických čoček. Z důvodu možnosti různých variant v balení a různé 

polohy bylo nutné vytipovat kamerový či jiný rozpoznávací systém. Tento systém měl za úkol 

rozpoznávat jednotlivé varianty čoček včetně různých defektů a určit úhel pootočení vůči 

definované poloze. Pro získání správné polohy muselo být zařízení vybaveno o další 

jednotku, která měla plnit pouze funkci polohovací nebo v našem případě natáčecí. Na 

základě informací z detekčního systému řídicí jednotka vyhodnotí úhel natočení a polohovací 

jednotka natočí optickou čočku o příslušný úhel do vhodné polohy. Takto správně 

rozpoznanou a naorientovanou čočku je možno odebrat a zalisovat do rámu. Tímto 

způsobem bylo zaručeno, že nemůže dojít k nežádoucí montáži těchto komponentů.  
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Tuto dvojici systémů včetně propojení vzájemné komunikace nebylo možné 

navrhnout pouze od stolu či z předchozích projektů, jelikož s touto problematikou ve 

společnosti Hella Autotechnik s.r.o. neměli žádnou zkušenost. Bez těchto zkušeností bylo 

zapotřebí otestovat a poté zahrnout do konstrukce vhodný celkový systém, který by tuto 

úlohu řešil. Této problematice muselo být věnováno podrobné testování různých systémů pro 

získání základních výsledků s reálnými kusy. Byla vyzkoušena celá řada kamerových 

systémů včetně vzájemné polohy a umístění různých nasvětlovacích zdrojů. [22] 

Při laboratorních podmínkách vykazovala nejlepší stabilitu varianta, kdy kamera byla 

umístěna kolmo nad čočkou ve výšce 270 mm.  

Nad čočkou byl ve výšce cca 5 mm umístěn nasvětlovací zdroj ve vodorovné poloze      

a čočka byla umístěna přesně v geometrickém středu světla, aby bylo docíleno                           

co nejvyváženějšího osvětlení viz obr.8.28.  

 

 

Obr. 8.28 Testování kamery s nasvětlením 

Tato varianta musela být upravena na podmínky v reálném prostředí, kde byla 

nastavena mnohem větší vzdálenost kamery od čočky pro získání potřebného prostoru                  

pro zakládání či vyjímání čoček z polohovacího zařízení. Kromě vzdálenosti a zvolení 

správného objektivu kamery byla pozměněna pozice, druh nasvětlení včetně uložení 

samotné čočky v polohovacím zařízení pro zvýraznění obvodové kontury čočky pro získání 

co nejstabilnějšího procesu detekce. Konkrétní údaje včetně parametru nastavení jsou brány 

jako know-how společnosti Hella Autotechnik s.r.o. [23]   
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9 Návrh otočného stolu 
 

Stěžejní součástí navrhovaného stroje byl otočný stůl, který nese dvojici přípravků. 

Konstrukci této sestavy musela být věnována zvýšená pozornost. Konstrukce otočného stolu 

nemohla být založena pouze na odborném odhadu, ale vyžadovala konkrétní výpočty                    

pro optimální návrh celé soustavy. Jsou výrobci, kteří jsou schopni dodat kompletní otočné 

stoly včetně řídicích systémů. Tyto stoly jsou zpravidla používány jako doplňkové                            

či nástavbové vybavení nebo jsou součástí obráběcích strojů. [24] Tyto stoly jsou určeny                           

pro přesné dělení a velké zatížení, které je vyvolané samotnou hmotností obrobku                             

či působením přídavných sil vlivem obráběcího procesu. Hlavními kritérii nepoužití                         

již hotového či sériového otočného stolu v našem případě bylo: 

− vysoká pořizovací cena, 

− velký zástavbový prostor, 

− zbytečně vysoká přesnost polohovaní, 

− rychlost polohování, 

− počet cyklů. 

 

Pro zmiňované zařízení byl zvolen návrh vlastního stolu, který se měl cyklicky otáčet 

pouze o 180° reverzním pohybem. Snahou bylo najít jednoduché a spolehlivé řešení, 

dostačující pro konkrétní požadavky. Otočný stůl byl rozdělen na tři dílčí celky viz obr.9.1: 

− spodní deska, 

− uložení otočného stolu, 

− pohonná jednotka. 

 

 

Obr. 9.1 Rozpad otočného stolu 
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Samotná konstrukce se zabývala jen dvojicí zmíněných celků, a to spodní deskou                   

a uložením otočného stolu. Úkolem bylo navrhnout samostatné externí vedení otočného 

stolu, které by zachytilo veškeré vzniklé síly vlivem různých faktorů. Při správném uložení by 

pro tento otočný stůl bylo zapotřebí pouze vytipovat vhodnou pohonnou jednotku, která by 

přenesla potřebný krouticí moment získaný z výpočtu spodní desky včetně správného 

uchycení jednotky s dalšími sestavami. [25] Jako pohonná jednotka byl zamýšlen kyvný 

pohon pro přenos krouticího momentu. Kyvné pohony jako samostatné jednotky je možné 

zatížit ať už radiálními nebo axiálními silami pouze v omezeném rozsahu. Snahou bylo 

navrhnout vhodné uložení a propojení celé soustavy pro vznik sestavy otočného stolu jako 

celku pro správnou funkci.     

  

9.1 Spodní deska 
 

Otočný stůl byl navržen pro dvojici přípravků s cyklickým otáčením ±180°. Spodní 

deska byla navržena v obdélníkovém tvaru pro snížení hmotnosti, momentu setrvačnosti, 

použitého materiálu a jiných faktorů, které jsou přímo či nepřímo promítnuty do nákladů 

celkové soustavy. Rozměry této desky byly zvoleny 601 x 1400 x 12 mm. Deska otočného 

stolu byla navržena ze slitiny hliníku EN AW 5083 (AlMg4,5Mn0,7*). Pro konstrukci a návrh 

dalších nezbytných dílů pro uložení bylo zapotřebí vypočítat některé hlavní hodnoty, které 

bylo nutné znát pro volbu vhodné pohonné jednotky.  

 

Výpočet hmotnosti samotné otočné desky 

Objem otočné desky 

3
010,0

012.0601,04,1

mV

V

cbaV

=

⋅⋅=

⋅⋅=

  [26]                                                                                                      (1) 

Hmotnost otočné desky 

kgm

m

Vm

26,27

2700010,0

=

⋅=

⋅= ρ

  [27]                                                                                                            (2) 

 

Kontrola výpočtu hmotnosti desky byla ověřena z 3D programu CATIA V5, která činila 

26,211 kg. Rozdíl vypočtené a získané hmotnosti z programu je dán tím, že 3D software je 

schopen odečíst i odebraný materiál z polotovaru po zhotovení všech potřebných děr                     

a vybrání. I přes přesnější hodnotu z objemového modelu byla dále ve výpočtech použita 

hmotnost vypočtená, která je větší, ale záměrem bylo otočný stůl částečně předimenzovat. 
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Pro tento případ je tedy lepší počítat s větší hodnotou. Podíl odebraného materiálu je 

v našem případě zanedbatelný. U některých dílů, kde procento odebraného materiálu je 

značné, je vhodnější použít dané hodnoty odečtené z 3D modelu pro optimální navržení 

celkové soustavy.     

 

Obr. 9.2 Model spodní desky 

 

Hmotnost jednotlivých přípravků nebyla známa a musela tedy být odhadnuta. Odhad 

se soustředil pouze na přípravky již zamýšlené pro konkrétní projekt. Předpokládané zatížení 

bylo odhadnuto na 35 kg od jednoho přípravku viz obr.9.3.  

 

 

 

Obr. 9.3 Náčrt spodní desky včetně přípravků pro výpočet 

 

9.2 Uložení otočného stolu 
 

Konstrukce této sestavy vyžadovala vhodný návrh ložisek pro přenos rotačního pohybu 

včetně zachycení všech působících sil a správnosti jejich uložení a propojení s ostatními 

prvky. Valivá ložiska jsou nepostradatelnou strojní součástí v mnoha strojních zařízeních. 

Umožňují vzájemný rotační pohyb součástí ve strojích, přičemž současně přenášejí působící 

síly.  Skládají se obvykle ze dvou kroužků, valivých těles a klece. Nedílnou součástí valivých 

ložisek jsou i maziva a těsnicí prvky.  
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Pro správnou funkci valivého ložiska je proto důležité navrhnout nejen správně typ                   

a velikost ložiska, ale také způsob jeho mazání, odvodu vznikajícího tepla, protikorozní 

ochrany a zabránění vnikání nečistot do uložení. S tím souvisí nutnost správného návrhu 

konstrukce uložení včetně tolerancí připojovacích rozměrů pro ložiska a případně způsob 

jejich domazávání.   

Valivá ložiska rozdělujeme zpravidla podle směru síly, pro jejíž přenášení jsou 

převážně určena, do dvou základních skupin: 

− radiální ložiska, 

− axiální ložiska. 

 

Přesný rozdíl mezi oběma skupinami ale není, protože většina radiálních ložisek může 

zachytávat i axiální síly a některé typy axiálních ložisek i radiální síly. 

 

Podle tvaru valivých těles ložiska dělíme na ložiska: 

− s bodovým stykem,  

− s čárovým stykem. 

 

U kuličkových ložisek nastává teoretický styk v bodě, proto se také označují jako 

ložiska s bodovým stykem. U ložisek válečkových, soudečkových, kuželíkových a jehlových 

vzniká styk v čáře, resp. v přímce, proto se společně označují jako ložiska s přímkovým nebo 

čárovým stykem. Typ a velikost ložiska je zpravidla vybírán na základě jeho únosností s 

ohledem na provozní podmínky a očekávanou trvanlivost ložiska. 

Pro určení správného typu ložiska je proto nutné znát co nejlépe provozní zatížení 

ložisek, dodržet správné zásady pro volbu ložisek a jejich uložení včetně postupu montáže, 

ale také je vhodné znát předpoklady, za kterých navržené výsledky platí. Každý typ ložiska 

se vyznačuje charakteristickými vlastnostmi danými konstrukcí a rozměry, které určují jeho 

vhodnost pro daný způsob použití. 

Volba typu standardního ložiska bývá ovlivněna zejména: 

− zatížením, 

− prostorovými možnostmi, 

− otáčkami, 

− přesností chodu, 

− souosostí, 

− tuhostí uložení. 
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Podle návrhu se v daném případě jednalo o kombinované zatížení. Kombinované 

zatížení se skládá ze současně působícího radiálního a axiálního zatížení. Axiální únosnost 

ložiska je závislá na stykovém úhlu. Čím je úhel větší, tím je větší i axiální únosnost ložiska. 

Pro zachycení tohoto zatížení a výpočet byla zvolena dvojice jednořadých ložisek 

s kosoúhlým stykem montovaných zády k sobě. Toto zvolené uložení optimálně zachycuje 

nejen radiální i axiální síly, ale i klopný moment, který vzniká působením síly mimo osu 

ložiska, jak je znázorněno na obr.9.4. 

 

 

 

Obr. 9.4 Rozložení sil při použití a způsobu uložení ložiska s kosoúhlým stykem [28] 

Při konkrétním návrhu jsme nebyli nikterak limitováni prostorovou zástavbou. 

Přípustné otáčky rovněž nebyly limitujícím faktorem, i když ložiska s kosoúhlým stykem jsou 

vhodná i pro vysoké otáčky. Uvažovaný pohyb byl pouze kyvný vždy o 180° za 2 sekundy o 

předpokládané frekvenci 2 ot/min. Tudíž výsledné otáčky při maximální rychlosti 

s uvažovaným plynulým otáčením by činily 15 ot/min. 

 Pro uložení otočného stolu byla navržena ložiska s normální přesností rozměrů                   

a chodu. S ohledem na výrobní nepřesnosti a průhyby hřídelí dochází v uložení                                   

k vzájemnému naklopení ložiskových kroužků. S tímto jevem je třeba počítat a volit ložiska, 

která umožňují vyrovnat nesouosost a montážní nepřesnosti. Kuličková ložiska mohou 

vyrovnávat jen nepatrnou nesouosost, a to ještě v případě, že na ně nepůsobí zatížení. 

Konstrukčně tedy bylo navrženo uložení, kde je souosost zaručena a pro výrobu předepsána 

na výrobních výkresech. 

Tuhost uložení vyjadřuje sílu, kterou je třeba vynaložit pro dosažení definované 

výchylky v důsledku pružného uložení. Pro zvýšení tuhosti se ložiska předepínají. Zvolená 

ložiska mají stykový úhel 40° a tím mohou přenášet velké axiální zatížení. 
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Obr. 9.5 Ložisko s kosoúhlým stykem [28] 

 

Konstrukce uložení 

Při navrhování uložení s jednořadými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem je 

nutno si uvědomit, že tato ložiska musí být používána s dalším ložiskem nebo ve dvojici. 

Jestliže jsou používána jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, musí být 

nastavena proti sobě, aby bylo dosaženo požadovaného předpětí nebo vůle. [28] 

 Správné nastavení a volba předpětí nebo vůle mají zásadní vliv na správnou funkci 

ložiska a spolehlivost uložení. Jestliže provozní vůle je např. příliš velká, pak únosnost 

ložiska nebude plně využita, zatímco příliš velké předpětí vyvolá vysoké tření a vyšší 

provozní teplotu, což má za následek zkrácení provozní trvanlivosti ložiska. Je však třeba 

zdůraznit, že u jednořadých kuličkových ložisek řady 72 B a 73 B, která byla použita v tomto 

případě (se stykovým úhlem 40°) je zaručeno správné odvalování pouze v případě, když síla 

axiální / síla radiální ≥ 1.  

 Na ložiska s bodovým nebo čárovým stykem musí působit určité minimální zatížení, 

aby byl zajištěn jejich uspokojivý chod. Toto platí i ve zmiňovaném případě použití ložisek                  

s kosoúhlým stykem. 
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Obr. 9.6 Řez uložením otočného stolu s izometrickým pohledem 

 

9.3 Pohonná jednotka 
 

Pro správnou volbu typu a velikosti kyvného pohonu jsem musel znát následující údaje: 

− hmotnostní moment setrvačnosti, 

− krouticí moment, 

− kinetickou energii otáčejícího tělesa. 

 

Hmotnostní moment setrvačnosti 

Jak u lineárního pohybu, tak stejně i u rotačního pohybu musíme překonat 

setrvačnost tělesa o hmotnosti m a uvést jej do pohybu. Odpor proti otáčení je dán 

setrvačností hmoty tělesa. Na rozdíl od lineárního pohybu nerozhoduje při otáčivém pohybu 

pouze hmotnost tělesa, ale i hmotnostní moment setrvačnosti J. Je dán jak hmotností tělesa, 

tak i polohou těžiště k ose rotace. 

Dalším hlavním výpočtem byl moment setrvačnosti, který byl rozdělen do dvou fází,          

a to výpočtu samotné desky a výpočtu předpokládaných přípravků, které otočná deska 

ponese, jak je znázorněno na obr. 9.3. 
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Moment setrvačnosti desky      
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Obr. 9.7 Moment setrvačnosti rotační desky [27] 

 

Pro výpočet momentu setrvačnosti dvojice přípravků s odhadovanou hmotností byl 

použit zjednodušený vzorec pro hmotný bod na rameni. 
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Obr. 9.8 Moment setrvačnosti hmotného bodu na rameni [27] 

 

Celkový moment setrvačnosti tedy byl dán: 
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Moment setrvačnosti byl ještě ověřen pomocí softwaru pro návrh uvažovaného pohonu.  
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Obr. 9.9 Výpočet momentu setrvačnosti pomocí softwaru [29] 

 

Hodnota momentu setrvačnosti je rozdílná vlivem rozdílů výpočtu přípravků 

umístěných na otočné desce. Pro základní výpočet byl použit zjednodušený vzorec                      

pro hmotný bod na rameni, ale software počítá rozměrově tyto přípravky s hodnotou vyosení 

od osy otáčení. 

 Pro následné počítání byla uvažovaná hodnota ověřená pomocí softwaru                           

pro přesnější určení zamýšleného pohonu. 

    

Potřebný krouticí moment 

Pro určení krouticího momentu, kterého je zapotřebí k otočení daného tělesa                              

o požadovaný úhel v daném čase musíme znát tyto údaje: 

− úhel natočení v radiánech, 

− úhlová rychlost, 

− úhlové zrychlení. 

 

Úhel natočení v radiánech 

Pro otočení stolu byly uvažovány pouze dvě polohy, tedy otáčet vždy o 180°                        

do koncové polohy bez možnosti mezipolohy. U výpočtu úhlové rychlosti a úhlového 

zrychlení se uvádí úhel natočení v radiánech. 
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Úhlová rychlost 

Jde o fyzikální veličinu popisující otáčivý pohyb tělesa, která je vyjádřena změnou 

dráhy za jednotku času. Čas potřebný pro otočení stolu o 180° byl stanoven maximální 

hodnotou 3 sekundy. Výpočet je dán vzorcem:  
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Tato hodnota je vypočtena pro obecný vztah, ale v našem případě se uvažovalo 

použít jako poháněcí jednotku pneumatický kyvný pohon.  

 U kyvných pneumatických pohonů musíme brát v úvahu skutečnost, že mají v celém 

rozsahu úhlu natočení přibližně konstantní úhlové zrychlení. Tudíž úhlová rychlost členu                  

na konci pak dosáhne téměř dvojnásobku průměrné úhlové rychlosti viz obr.9.10. Tím se 

výpočet značně změní. 
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Obr. 9.10 Diagram úhlového zrychlení kyvných pohonů [27] 
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Teoretická hodnota krouticího momentu 

 Teoretický krouticí moment nepočítá s odpory, které jsou způsobené vnitřním třením 

kyvného pohonu a mechanismů s ním spojených čí v něm uložených. 

 

MT = J x ε 

 Potřebnou hodnotu krouticího momentu ME dostaneme, když teoretickou hodnotu 

krouticího momentu MT vynásobíme příslušným koeficientem k. K překonání hmotnostního 

momentu setrvačnosti se při rotaci doporučuje použít koeficient k = 10. 
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Obr. 9.11 Náčrt sestavy otočného stolu s kyvným pohonem [27] 

      

 Z výsledku je patrné, že bylo nutné zvolit kyvný pohon s větším krouticím momentem 

pro přenos vypočteného momentu s hodnotou přesahující 140 N·m. 

Krouticí moment je dán plochou pneumatických válců, na kterou působí tlak vzduchu. 

Jenže tuto plochu u kyvných pohonů nelze přesně spočítat, a tak se použil k určení 

teoretického krouticího momentu pro zvolený typ pohonu příslušný diagram z katalogu. 

Výrobci pneumatických prvků často uvádějí tlak v barech. Tuto jednotku je nutné převést 

v poměru 1 bar = 0,1 MPa.   

 

 

Obr. 9.12 Diagram  kyvného pohonu [29] 
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Větší hodnotu než 140 N·m splňoval pouze největší vyráběný kyvný pohon od zvolené firmy 

Festo s průměrem pístu 100mm. Uvádí teoretickou hodnotu 150 N·m při tlaku 0,6 MPa.  

 I když jsou pneumatické prvky navrženy až do tlaku 1 MPa, tak konstrukce zařízení 

s těmito prvky byla konstruována na maximální hodnotu 0,6 MPa. To z důvodu, že tato 

hodnota tlaku je totiž nastavena v celé rozvodné soustavě společnosti Hella Autotechnik 

s.r.o.     

 

Obr. 9.13 Parametry zvoleného pohonu [29] 

Kinetická energie tělesa s rotačním pohybem 

V závislosti na hmotnostním momentu setrvačnosti a úhlové rychlosti v konci kyvu 

může i malý krouticí moment vygenerovat velkou kinetickou energii. Při náhlém zastavení 

rotujícího předmětu může v konci kyvu kinetická energie poškodit mechanismus kyvného 

pohonu. Tento limit nesmí být překročen pro daný typ kyvného pohonu, který je doporučen 

pro konkrétní typ. Dojde-li k překročení hodnoty kinetické energie, tak se musí k ochraně 

pohonu požít externí dorazy například s hydraulickými tlumiči. 
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 Hodnota kinetické energie je dána vzorcem: 
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 Výrobci pneumatických kyvných pohonů uvádějí různé přípustné hodnoty pro zvolený 

typ pohonu. Buď uvádí maximální přípustný moment setrvačnosti, nebo maximální kinetickou 

energii.  

 Z výsledků a porovnání doporučených hodnot bylo patrné, že sám kyvný pohon není 

schopen ubrzdit rotaci stolu v koncové poloze. Pro tento případ bylo nutné doplnit otočný stůl 

o vhodné externí tlumiče rázu.  

 Použijí-li se vhodné externí dorazy k absorpci kinetické energie, stačí k určení 

velikosti kyvného pohonu pouze potřebný krouticí moment. 

 Externí dorazy se používají po překročení přípustné kinetické energie, ale umístění 

těchto dorazů je důležitou součástí konstrukce a určuje velikost eliminované energie. 

 

1) Doraz by měl být, pokud to konstrukce umožňuje, umístěn do osy těžiště tělesa,                  

kde se s ním stýká viz obr. 9.14. 

 

Obr. 9.14 Poloha dorazu v ose těžiště rotujícího tělesa [27] 

 

2) Působí-li doraz mimo osu těžiště rotujícího tělesa, působí jako otočný bod 

dvouramenné páky a kinetická energie tělesa vyvolává jako reakci nežádoucí sílu, 

která působí na hřídel a ložiska kyvného pohonu viz obr.9.15 , a to podstatně snižuje 

životnost kyvného pohonu. 
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Obr. 9.15 Poloha dorazu mimo osu těžiště rotujícího tělesa [27] 

 

3) Nejméně vhodná varianta umístění dorazů je dle obrázku 9.16. V tomto případě                 

by se tato poloha měla konzultovat přímo s dodavatelem či výrobcem kyvného 

pohonu. Hodnota kinetické energie by měla být maximálně rovna doporučené 

hodnotě pro daný pohon, spíše ještě nižší. 

 

Obr. 9.16 Poloha dorazu mimo těžiště při použití sekundárního ramene pohonu [27]  

 

Výpočet hydraulického tlumiče energie 

 Pro správnou volbu hydraulického tlumiče energie je nutné vypočítat základní údaje, 

ze kterých je zvolen vhodný typ. Výpočty se liší podle principu použití a umístění tlumiče vůči 

působící energii.   

 



61 

 

 

Obr. 9.17 Způsoby umístění pro návrh a výpočet externího dorazu [30] 

 

 Naší úlohou bylo utlumit kinetickou energii otočného stolu v koncové poloze 

 

Obr. 9.18 Poloha a údaje pro výpočet tlumiče pro otočný stůl [30] 
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Energie hnací síly 
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Celková energie 
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Efektivní rychlost 
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Efektivni hmotnost 
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 Na základě vypočtených hodnot musel být vybrán vhodný typ tlumiče pro utlumení 

otočného stolu v koncové poloze. Pro potvrzení správnosti výsledků byl proveden ověřovací 

výpočet v programu pro výběr hydraulických tlumičů viz obr.9.19.  
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Obr. 9.19 Náhled výpočtového programu hydraulických tlumičů [30] 

 

 Dle zadaných parametrů byly vygenerovány různé typy tlumičů. Z nabídnutých typů 

jsem se rozhodl použít hydraulický tlumič od firmy Weforma pod firemním označením Mega 

line WE-M 1,0. 

 

Obr. 9.20 Parametry zvoleného tlumiče [30] 

 

 Dle předchozích výpočtů a vytipování vhodných komponentů byla navržena 

kompletní sestava otočného stolu. Tento otočný stůl je osazen na nosnou desku, která je 

přímo usazena do nosného rámu celkového stroje. Uprostřed je vytvořená pevná přepážka, 

která nám odděluje pracovní prostor mezi operátorem a průmyslovým robotem. Kromě 

vhodně zvoleného tlumení stolu v koncových polohách je stůl vybaven snímači koncových 

poloh.   
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Obr. 9.21 Otočný stůl 
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10 Popis funkce zařízení a jeho částí 
 

Navržené strojní zařízení bude sloužit ke kompletaci podskupiny modulů. Založení 

nosného rámu, tepelného plechu a OS shieldu provede obsluha do přípravku, který je 

namontován na otočný stůl stroje. O kompletaci tepelného plechu, čočky a OS schieldu do 

nosného rámu se stará robot IRB 2600 se speciálním chapadlem upraveným pro manipulaci 

se všemi vstupujícími prvky. Podávání správných a vhodně naorientovaných čoček zajišťuje 

pomocný robot IRB 120. Zařízení lze osadit výměnnými přípravky, které umožní kompletovat 

různé moduly s podobnou či shodnou čočkou. Dvojice robotů včetně podavače blistrů                      

s čočkami jsou umístěny v pracovní buňce, která je opatřena ochrannými kryty. Pracovní 

buňka obsahuje otočný stůl, který nese dvojici přípravků, to proto, aby v době, kdy robot 

pracuje, obsluha mohla vyjímat a zakládat nové díly. Součástí zařízení jsou: 

− rám pracovní buňky s krytováním,  

− otočný stůl, 

− robot IRB2600, 

− robot IRB120, 

− nástroje robotů, 

− podavač zásobníku čoček, 

− výměnné přípravky. 

 

Předpokládané použití strojního zařízení 

 Toto popisované strojní zařízení je určeno ke spojování dílů založených                              

ve výměnných přípravcích pomocí robota. 

 

Popis pracovní operace: 

− založení spojovaných dílů do přípravku (vykonává obsluha), 

− zavření čelních dveří, 

− upnutí dílů, 

− otočení stolu o 180°, založené díly se otočí před robot, 

− kompletace požadovaných dílů, 

− otočení stolu o 180°, sestavené díly se otočí před obsluhu, 

− otevření čelních dveří, 

− vyjmutí dílů z přípravku (vykonává obsluha), 

− proces se opakuje. 
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 Pro jiné použití, než je výše uvedeno, není zařízení určeno. K účelnému využívání 

patří rovněž dodržování pokynů k bezpečnosti, provozu, údržbě a obsluze, které jsou 

popsány v interním návodu k obsluze. 

 Předpokládané použití nakupovaných částí tohoto zařízení a jejich bezpečné 

používání je obsaženo v samostatných návodech na obsluhu, které jsou součástí celkové 

dokumentace tohoto zařízení. 
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11 Závěr 
 

Při vývoji nových zařízeních by měl být kladen velký důraz na zpracování detailních 

studií, v rámci, kterých je určen směr a nové myšlenky pro řešení vývojového projektu. 

Realizace výpočtových a konstrukčních prací zajistí dosažení základní funkčnosti nových 

strojů, avšak nezbytným prvkem pro komplexní optimalizaci produktu je průmyslový design. 

Ten se promítá nejen ve zvoleném konstrukčním a tvarovém řešení, ale ovlivňuje rovněž 

zásadním způsobem univerzálnost použitých komponent, dopad výroby na životní prostředí, 

skladovatelnost a přepravu dílců, úsporu materiálu, balení a další prvky, které při běžném 

úhlu pohledu nejsou řešeny. 

Cílem disertační práce bylo navrhnout a zkonstruovat jednoúčelové strojní zařízení, 

které bude součástí montážní linky. Po zařazení tohoto zařízení do montážní linky                            

v návaznosti na další pracoviště bylo stanoveno hlavní kritérium, a to dodržení výrobního 

taktu celé montážní linky na výrobu jednoho kusu, který byl stanoven hodnotou 20 sekund na 

kus.  Na pracovišti mělo dojít ke kompletaci optické čočky s nosným rámem. 

V úvodu této práce popisuji základní rozdělení a princip světelných modulů 

používaných v hlavních světlometech nejen osobních automobilů. V další kapitole se zmiňuji 

o předchozích způsobech montáže optické čočky s nosným rámem. Tyto způsoby byly 

aplikovány pro optické světelné moduly tzv. prvních generací, kde jsem se snažil najít                     

či využít některých poznatků jako odrazového můstku pro návrh nového zařízení. Konstrukce 

vstupních prvků včetně požadavků na manipulaci s těmi prvky však byly zcela odlišná, a 

tudíž pro konkrétní případ nepoužitelná. Následující kapitoly popisují prvotní úvahy a 

představy o podobě nového zařízení. Vlivem získávání nových informací a kladením dalších 

požadavků pro konkrétní operace, které přicházely během první etapy konstrukce, se měnily 

i varianty návrhu řešení.  

V hlavní části disertační práce je popsán postup konstrukce hlavních podsestav, které 

jsou nedílnou součástí výsledného zařízení. V první řadě jsem se soustředil na konstrukci 

přípravku a rozbor činností pro splnění dané operace v požadovaném taktu výrobní linky. 

Rozborem a analýzou požadovaného času bylo patrné, že tento čas je velmi limitující. Kromě 

samotné operace, která ve výsledku trvá pár sekund, vstupovalo do procesu mnoho 

vedlejších časů a na tyto časy jsem se zaměřil pro jejich eliminaci nebo lepší využití těchto 

neproduktivních časů. Výsledkem bylo navržení přípravku pro vícenásobné zakládání 

vstupujících dílů. 
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Pro splnění všech požadavků a kritérií soustředěných pouze na operaci zacvaknutí 

optické čočky do nosného rámu jsem se rozhodl vybavit toto zařízení hned dvojicí 

průmyslových robotů. Zaměřením na možné využití možností těchto robotů jsem se snažil 

navrhnout odlišný koncept nového zařízení. Jedním z hlavních cílů bylo posunout toto 

zařízení z jednoúčelového stroje do pozice částečně universálního. Montážní přípravky proto 

byly koncipovány jako výměnné pro zvýšení variability zařízení. 

Dalším cílem, na který jsem se zaměřil, bylo co nejvhodněji využít možnosti 

průmyslových robotů. Po podrobném rozboru časů na jednotlivých operacích u všech 

vstupujících komponentů do výrobní linky bylo výzvou toto zařízení navrhnout tak, aby kromě 

zacvaknutí optické čočky s nosným rámem tu vznikla kompaktnější modulová skupinka 

skládající se z více komponentů. Výsledkem návrhu vzniklo strojní zařízení, které umožňuje 

kompletaci hned čtyř vstupujících komponentů. 

− tepelného plechu,  

− optické čočky, 

− nosného rámu, 

− pojišťovacího plechu. 

   Tato podskupina rovněž musela vzniknout v požadovaném výrobním taktu, a to ve 

výsledných 20-ti sekund na kus. 

 Mezi jednu ze stěžejních podsestav jsem zařadil návrh otočného stolu včetně 

hlavních výpočtů pro správné navržení. V tomto případě je otočný stůl prvek, který je osazen 

právě navrženými výměnnými přípravky. Neslouží pouze jako nositel těchto přípravků, ale 

slouží i jako oddělovací člen pracovního prostoru mezi operátorem a průmyslovým robotem. 

Výhodou navrženého stolu je možnost působení operátora na své straně otočného stolu na 

přípravku v nezávislosti výrobního procesu robota. Jednoduše řečeno, když robot pracuje na 

své straně, může operátor vyjímat, zakládat další kusy potřebné pro výrobu a snižovat tak 

vedlejší časy potřebné pro tyto úkony během strojního času průmyslového robota.    

Výsledkem návrhu je konstrukce vhodného strojního zařízení, které je schopno řešit 

více operací, než bylo požadováno pro konkrétní pracoviště na samotném začátku zadání. 

To sebou přineslo mnoho výhod a úspor ve výrobě světelných modulů. Hlavní úspora je 

dána tím, že toto zařízení nahrazuje trojici pracovišť, a to vedlo ke snížení počtu o dvě 

pracoviště v montážní lince při splnění všech požadavků specifikovaných v zadání pro 

jednotlivé operace.  
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Pro tyto operace, které je stroj schopen realizovat, by muselo být použito třech pracovišť 

včetně přípravků, které by obsluhovali tři operátoři. 

 

1) Pracoviště pro zalisování tepelného plechu s nosným rámem  

2) Pracoviště pro zacvaknutí optické čočky s předchozí podskupinou 

3) Pracoviště pro vložení a rozlisování pojišťovacího plechu s předchozí podskupinou  

 

      Návrhem upínacího přípravku se podařilo zajistit vhodné zařízení, které plní všechna 

kritéria na něj kladená. Umožňuje provedení všech operací při jednom upnutí bez jakéhokoliv 

dalšího přepínání a manipulování. 

 

 

Obr. 11.1 Náhled celkového pracoviště 

 

11.1 Přínos pro vědní obor 
 

Návrh a konstrukce nového zařízení byly realizovány pro společnost zabývající                     

se výrobou různých světlometů pro všechny druhy automobilů. Světelné optické moduly jsou 

nyní hlavním trendem použití ve světlometech různých značek automobilů. Tento rozvoj 

použití těchto modulů nese s sebou celou řadu nových požadavků a specifikací na jejich 

konstrukci. Vývoj světelných zdrojů světlometů automobilů má a bude mít stále rostoucí 

tendenci. Hlavní důvod je konkurenční boj výrobců těchto světlometů přijít na trh s něčím 
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novým dříve než ostatní a stát se lídrem na trhu a nabídnout tyto technologie jako první 

výrobcům automobilů.  

Hlavní světlomety nejsou pouze funkční prvky automobilu, ale také designové prvky. Principy 

světelných zdrojů použitých ve světlometech jsou popsány v mnoha literaturách včetně jejich 

funkčnosti a nejrůznějších patentů na tyto technologie. Rozvoj těchto technologií nese s 

sebou i zvýšené požadavky na kompletaci těchto prvků pro správnou funkčnost. O montáži 

nebo výrobě je informací minimum. Každý výrobce musí vyřešit nejrůznější zadání pro 

splnění všech požadavků pro výrobu a dodávání určitého výrobku. Postupy a způsoby řešení 

jsou určitým know-how všech výrobců, které nejsou nikde zveřejňovány. 

Tato disertační práce může mít následující poznatky a přínosy pro vědní obor: 

− návod a postup pro konstrukci nového zařízení, 

− optimalizace návrhu otočného stolu, 

− poukazuje na možnosti využití otočného stolu,  

− zjištění, využití či rozšíření možností průmyslových robotů, 

− postupy pro vytipování kamerových systémů s použitím externího osvětlení.  

                    

 

11.2 Přínos pro praxi 
 

Výsledkem této disertační práce je návrh a konstrukce nového strojního zařízení, které 

bylo vyvíjeno pro společnost Hella Autotechnik s.r.o. Podle celkové mechanické 

dokumentace, která bude k dispozici pouze k nahlédnutí při obhajobě, bylo toto zařízení 

vyrobeno, oživeno a otestováno v provozních podmínkách zmiňované společnosti. Výsledky 

a postupy při konstrukci tohoto zařízení budou hlavním přínosem pro společnost Hella 

Autotechnik s.r.o., která může využít tohoto konceptu jako odrazový můstek při řešení 

podobných aplikací v budoucnu. 

V neposlední řadě je tato práce přínosem pro výrobce detekčních systémů založených 

na principu zpracování obrazových informací. Kompaktní kamery pro přesné polohování, 

identifikaci dílů kontroly kvality, rozpoznání polohy ať už pohybujících se či stacionárních dílů 

řeší nejrůznější aplikace. Detekce, kontrola a polohování transparentních materiálů patří 

mezi ty nejtěžší úlohy i pro tyto sofistikované systémy a vyžaduje si vybudování a nalezení 

optimálních podmínek a parametrů pro stabilní výsledky. 
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Přínosy této disertační práce pro praxi mohou být následující: 

− automatizace některých pracovišť, 

− jednoduché oddělení pracovního prostoru robot vs. operátor, 

− návod pro snížení počtu operátorů,  

− aplikace kamerových systémů, 

− komunikace kamerového systému s polohovacím zařízením na stejné úrovni, 

− zabezpečení strojního zařízení. 

      

 

11.3 Doporučení pro další výzkum 
 

Vývoj, konstrukce a následné uvedení nového zařízení do provozu slouží jako 

inspirace pro podobné aplikace. Po zprovoznění a uvedení nového zařízení či produktu lze 

získat určité výsledky, náměty a souhrn podnětů pro vylepšení ať již daného nebo nového 

zařízení založeného na podobném základu.  

 

Pro další výzkum pro tyto aplikace bych doporučil: 

− konstrukce a návrh otočného stolu s využitím jiného pohonu, 

− monitorování a vyhledávání prázdných pozic v blistru, 

− vzájemná komunikace robota s kamerou pro vyhledávání prázdných míst                   

a eliminaci přejezdového času v těchto místech, 

− vývoj a konstrukce podávacího zařízení pojišťovacích plechů, 

− automatická výměna nástrojů. 
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12 Conclusions 
 

 When developing new devices, great emphasis should be placed on the elaboration of 

detailed studies in which the directions and goal for the development project are clearly 

identified. The realization of the computational and construction works will ensure the basic 

functionality of the new machines, but the indispensable element for the complex 

optimization of the product is the industrial design. It is reflected not only in the selected 

design and shape, but also influences in a fundamental way the versatility of the components 

used, the environmental impact of the production, the shelf life and the transportation of the 

parts, the material saving, the packaging and other elements not often observed from the 

common prospective. 

 The aim of the dissertation was to design and construct single-purpose machinery that 

will be part of the assembly line. After the installation of this equipment into the assembly line 

following, the main criterion was to maintain the manufacturing cycle of the whole assembly 

line for the production of one piece, which was set at 20 seconds per unit. The facility aimed 

to assemble an optical lens with a support frame. 

The introduction section of this thesis describes the basic categories and principles of 

light modules used in main headlamps not only in passenger cars. The following chapter 

refers to previously used methods of mounting the optical lens in the support frame. These 

methods were applied to the first-generation optical light modules that were inspiration and 

knowledge base for designing a new device. However, the design of the input elements, 

including the handling of those elements, was completely different and therefore not usable 

for this particular case. The following chapters describe the primary considerations and 

concepts of the new device. Due to the acquisition of new information and the introduction of 

additional requirements for specific operations that arose during the first phase of the design, 

the solutions for the design varied. 

The main part of the dissertation describes the procedure of construction of the main 

subassemblies, which are an integral part of the final equipment. Firstly, I focused on 

designing the product and analyzing the activities to accomplish the operation in the required 

pace of the production line. The analysis of the time requirements revealed that the speed is 

a limiting factor. In addition to the operation itself, which lasts for a few seconds, many extra 

times have entered the process and I have focused on these unproductive periods to be 

eliminated or better used. As a result, the product was designed for multiple entry inputs. 

 



73 

To meet all the requirements and criteria focused only on the optical lens mounting on 

the support frame, I decided to equip this device with a pair of industrial robots. By focusing 

on the possible use of these robots, I tried to design a different concept of the new device. 

One of the main objectives was to move this device from a single-purpose machine to a 

partially universal one. Mounting preparations are therefore designed to be interchangeable 

to increase device variability. 

Another goal I was focusing on was to use the industrial robots as efficiently as possible. 

After a detailed analysis of the times for each operation of all input components into the 

production line, it was a challenge to design this device as a compact, multi-component 

module. As a result a machine was designed, which allows the completion of four input 

components. 

         − thermal sheet, 

         − optical lenses, 

         − support frame, 

         − insurance sheet. 

This subgroup also had to be produced in the required production cycle, which is 20 seconds 

per piece. 

      Among one of the core subassemblies, I included the design of the rotary table, including 

the main calculations. In this case, the rotary table is an element that is fitted with newly 

designed interchangeable tools. It serves not only as the carrier of these products but also 

serves as a separating element of the working space between the operator and the industrial 

robot. The advantage of the proposed table is the possibility of the operator acting on the 

product on his side of the rotating table in the independence of the robot manufacturing 

process. Simply put, when a robot works on its side, the operator can independently perform 

the operation steps thus reducing the extra time needed for these operations during the 

industrial robot's machine time. 

      The result of the design is the construction of a suitable machine that can handle more 

operations than was required for a specific workplace at the very start of the assignment. 

This has brought many advantages and savings in the production of light modules. The 

primary saving is that this device replaces three workstations, and this led to a reduction in 

the number of workstations by two in the assembly line, meeting all the requirements 

specified in the assignment for each operation. 

The newly developed device covers the work of three workstations including operator-

involved steps.  
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1) Workbench for pressing the heat plate with the support frame 

2) Optical lens cushioning workstation with previous subassembly 

3) Workplace for the insertion and resolving of the insurance sheet with the previous 

     subassembly 

 

      The design of the clamping module has ensured the device fulfills all the criteria placed 

on it and allows all operations to be performed with one clamp without any further switching 

and manipulation. 

 

Fig.11.1 Overall view of the workstation. 

 

12.1 Contribution to the field of science 
 

The design and construction of the new equipment were realized for a company 

engaged in the production of various headlamps for all types of cars. Light Optical Modules 

are now the main trend in use in headlights of different car brands. This expansion of the use 

of these modules carries a number of new requirements and specifications for their design. 

The development of vehicle light sources will thus continue to grow. The main reason for 

investment in the research and development is the competition and effort to be the first one 

to offer a new technology and become a market leader 
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Headlights are not only functional elements of the car, but also design elements. The 

principles of light sources used in headlamps are described in many literature sources 

including their functionality and various patents for these technologies. The growth of these 

technologies also entails increased requirements for completing process of these elements 

to ensure proper functionality. Accessible information on assembly or production is almost 

non-existent. Each manufacturer has to solve a variety of tasks to meet all the requirements 

for the production and delivery of a particular product. The procedures and solutions are the 

know-how of the manufacturers that are not published. 

 

This dissertation may provide the following knowledge and benefits for the scientific field: 

         − instructions and procedure for the construction of new equipment, 

         − optimization of the design of the rotary table, 

         − points out the possibilities of using the rotary table, 

         − identifying, using or expanding the capabilities of industrial robots, 

         − procedures for selecting camera systems using external lighting. 

 

12.2 Contribution for practice 
 

The result of this dissertation is the design and construction of new machinery, which 

was developed for Hella Autotechnik s.r.o. According to the technical documentation, which 

will be available for consultation only, the device was produced and tested under the 

operating conditions of the aforementioned company. The results and procedures for the 

construction of this device will be a major asset for Hella Autotechnik s.r.o., which can use 

this concept as a springboard for similar applications in the future. 

         Last but not least, this work is beneficial for manufacturers of image detection systems. 

Compact cameras for precise positioning, identification of parts for quality control, position 

recognition of moving or stationary parts are required in various application areas. The 

detection, control and positioning of transparent materials are among the most difficult tasks 

for these sophisticated systems, and require identification and provision of optimum 

conditions and parameters for stable results. 

This dissertation can be beneficial for practical applications in the following areas:  

         − automation of some stations, 

         − simple separation of the robot-operated workstation from the operator-operated one  

         − instructions for reducing the number of operators, 
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         − application of camera systems, 

         − communication of the camera system with the positioning device on the same level, 

         − machinery security. 

 

12.3 Recommendations for further research 
 

The development, construction and subsequent testing and use of the new equipment 

serve as an inspiration for similar applications. After launching a new device or product, 

some results, suggestions, and summaries of incentives can be obtained to improve either 

this or  a  new device based on a similar foundation. 

 

For further research in these types of applications I would recommend: 

         − design of a rotary table using another drive type, 

         − monitoring and identification of empty blister positions, 

         − mutual communication of the robot with the camera for searching for empty places 

            and elimination of the transport time in these places, 

         − development and design of the insurance equipment of the insurance sheet, 

         − automatic tool change. 
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