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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

NĚMEC, V. Konstrukce stroje pro montáž plováků: diplomová práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2018, 74 s. Vedoucí práce: 

Konečný, Z. 

Tato práce se zabývá návrhem stroje pro automatizovanou montáţ plováků s pomocí 

scara robotu Mitsubishi Melfa. Na začátku práce je definován samotný plovák, jeho 

montáţ a současné ruční pracoviště. Pro kaţdý funkční uzel navrhovaného stroje je 

popsáno několik variant řešení. Z nich jsou vybrány tři varianty stroje. Po výběru optimální 

varianty a jejího podrobného zpracování je provedeno ekonomické zhodnocení. 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

This diploma thesis deals with the design of the special purpose machine for the float 

sensor automatic assembly using the Mitsubishi Melfa SCARA robot. At the beginning of 

the thesis, the float sensor itself, its assembly and the current manual workplace are 

defined. For each functional node of the designed machine, several solutions are described. 

Of these, three machine versions are selected. After selection of the optimal variant and its 

detailed processing, economic evaluation is carried out. 
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Seznam použitého označení, zkratek, termínů 

εp  [s
-2

] - úhlové zrychlení páky 

ηv  [-] - mechanická účinnost pneumatického válce 

p  [rad*s
-1

] - maximální úhlová rychlost páky 

 

Dv  [mm] - minimální průměr pístu  

FL  [N] - síla k zalisování 

Fp  [N] - přítlačná síla na páce 

Jkp  [Kg*m
2
] - moment setrvačnosti pohonu páky  

JOR  [Kg*m
4
] - moment setrvačnosti páky vzhledem k ose otáčení 

K1 – K12  [-] - hodnocená kritéria 

L1  [m] - délka pásového dopravníku 

Mgp  [Nm] - moment vyvolaný váhou páky 

Mp  [Nm] - moment na hřídeli pohonu páky 

Mpr  [Nm] - potřebný moment pro rozběh páky 

P1  [min
-1

] - výkon podávání 

Pv  [MPa] - tlak vzduchu 

U1 – U8  [-] - uzel pro vícekriteriální analýzu 

 

d1  [m] - průměr magnetu 

lij  [-] - index změny 

lij
*
  [-] - váţený index kritéria 

lp  [m] - délka páky 

ltp  [m] - vzdálenost těţiště páky od osy otáčení 

m1  [Kg] - hmotnost jednoho magnetu 

mc  [Kg] - hmotnost dílů na dopravníku 

mp [Kg] - hmotnost páky 

q  [-] - významnost kritérií 

q min  [-] - minimální hodnota významnosti kritéria 

qmax  [-] - maximální hodnota významnosti kritéria 



tp  [s] - celkový čas pohybu páky 

tpz  [s] - čas na zrychlení páky 

v  [-] - počet voleb  

vmax  [-] - počet všech voleb 

vp  [m/min] - poţadovaná rychlost dopravníkového pásu 

xc  [-] - počet dílů na dopravníku 
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1. Úvod 

Ruční práce je stále více automatizována. Nejlépe to můţeme pozorovat 

  v automobilovém průmyslu, ve kterém je stále více lidské práce nahrazováno automaty a 

automatizovanými linkami. A to nejen ve sféře obrábění a výroby dílů, ale hlavně 

v montáţi jednotlivých součástek a celých automobilů. Je to odpověď na stále rostoucí 

poptávku po nových automobilech, rychlosti modernizace, sniţování nákladů na výrobu, 

montáţ a chybějící lidskou pracovní sílu. V diplomové práci se zabývám nahrazením 

ručního pracoviště, montujícího plováky do hladinových snímačů automobilů, za 

pracoviště automatizované, schopné pracovat bez trvalé lidské obsluhy. K tématu práce 

jsem se dostal díky svému zaměstnání, ve kterém jsem měl moţnost toto pracoviště 

navrhnout, smontovat a oţivit. 

Na začátku práce jsou definovány jednotlivé díly, ze kterých se plovák skládá. Je 

popsáno současné ruční pracoviště a postup ruční montáţe. Následuje zhodnocení 

moţnosti automatizace pracoviště a poţadavkový list. 

Protoţe je řešení celého pracoviště náročné, je rozděleno do několika funkčních uzlů. 

Návrhem moţných variant řešení jednotlivých uzlů se zabývá celá jedna kapitola. Pro 

kaţdý uzel navrhuji několik variant řešení. Ke kombinaci jednotlivých uzlů, pro sestavení 

celého stroje jsem vyuţil morfologickou matici. Optimální variantu pak vybírám na 

základě vícekriteriální analýzy. Optimální varianta je zpracována do finální podoby 

v programu Solid Works v němţ je vytvořená také výkresová dokumentace.  
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2. Analýza současného stavu pracoviště 

2.1. Popis plováku 

Plovák, jehoţ montáţ je řešena v této práci, slouţí ke snímání výšky hladiny oleje 

v hladinovém snímači. Sestavený plovák (dále jen „sestava plováku") se skládá ze tří dílů, 

tj. jádra, magnetu a samotného plováku. Ve snímači je sestava plováku nasazena na 

kruhovém sloupku ponořeném svisle v oleji. Na sloupku se sestava plováku volně 

pohybuje nahoru a dolů podle velikosti hladiny oleje. Magnet, jenţ je součástí sestaveného 

plováku, slouţí ke spínání jazýčkového magnetického senzoru, který je uvnitř kruhového 

sloupku, po kterém se sestava plováku pohybuje. 

Tělo jádra je plastový výlisek trubičkovitého tvaru. Na jedné straně je opatřen límcem, 

uprostřed těla jsou proti sobě dvě západky, zabraňující vypadnutí magnetu po montáţi. 

Jádro má dvě funkce, jednak drţí celou sestavu pohromadě a slouţí jako kluzné pouzdro, 

které umoţňuje pohyb sestavy plováku po sloupku. Na montáţní pracoviště jsou jádra 

dopravována volně sypaná v přepravkách. 

 

OBRÁZEK 1 DÍL JÁDRO 

Magnet je válcovitého tvaru s průchozí dírou z feromagnetického materiálu. Vzhledem 

k tomu, ţe se na pracoviště nosí volně sypaný v přepravce, není z důvodu jednodušší 

manipulace před montáţí zmagnetizován. Ke zmagnetizování však dochází ihned po 

montáţi. 

 

OBRÁZEK 2 DÍL MAGNET 
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Plovák (dále „plovák“ nebo „díl plovák“) je výlisek z materiálu s malou hmotnostní 

hustotou. Má tvar nízkého válce s osazenou průchozí dírou uprostřed. Díra slouţí 

k uschování magnetu a jádra. Funkcí plováku je nadnášet sestavu plováku v oleji tak, aby 

stále plaval na hladině.  

 

OBRÁZEK 3 DÍL PLOVÁK 

Všechny tři součásti se montují tak, ţe je nejprve na jádro nasunut plovák. Díky límci 

na konci jádra plovák nesklouzne z jádra dolů. Poté je na vyčnívající konec jádra nasunut 

magnet a zatlačen po jeho těle do dutiny v plováku, dokud nedojde k zacvaknutí západek. 

Tím je magnet jištěný proti vypadnutí a zároveň přidrţuje jádro, aby nevyklouzlo 

z plováku ven. 

 

OBRÁZEK 4 SESTAVA PLOVÁKU  

2.2. Popis stávajícího pracoviště 

V současné době je pracoviště provozované jako ruční s jedním operátorem. Pracoviště 

je zasazeno do linky tvaru L. Jedna volná strana je uzavřena zdí, druhá je částečně kryta 

strojem. Na lince je celkem pět pracovišť, kaţdé tvořené jedním strojem. Ovládací panely 

jednotlivých strojů jsou z vnitřní části linky. Vnitřní prostor linky má rozměry 4,2m na 

šířku a 1,4m na hloubku. Tři stroje jsou zcela automatické a nepotřebují k provozu 

operátora. V případě poruchy, doplnění vstupního materiálu, chyby vzniklé během 

samotného pracovního procesu stroje, kterou stroj sám nedokáţe vyřešit, přichází ke 
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strojům operátor nebo seřizovač. Ten ke stroji přichází z vnitřní strany linky, kde se 

nacházejí ovládací panely a dveře do strojů. Vstupní materiál se do strojů doplňuje 

v pravidelných intervalech (řádově hodinových) z vnitřní nebo z vnější strany. V jednom 

případě materiál do stroje putuje z vedlejšího pracoviště. Čtvrtý stroj z pětice v lince je 

s operátorem. Ten sedí nebo stojí před strojem ve vnitřním prostoru linky a vkládá do 

stroje na určené místo vstupní materiál, který má předpřipravený v přepravkách vedle sebe. 

Po skončení cyklu stroje odebírá hotové výrobky ze stroje a ukládá je do připravených 

přepravek. V případě závady stroje nebo nedokončeném pracovním cyklu stroje 

neodstraňuje závadu operátor, ale seřizovač, který musí ke stroji přijít. Pátým a posledním 

pracovištěm v lince je mnou řešené pracoviště montáţe a magnetizace sestavy plováku.  

 

OBRÁZEK 5 PŮDORYS MONTÁŢNÍ LINKY 

Samotné pracoviště má rozměry 1m na šířku a 0,7m na hloubku. Je tvořeno stolkem, 

jenţ je sloţený z trubek, trubkových spojek a dřevotřískové desky. Do desky stolu je 

vsazen magnetizér pro zmagnetizování magnetu v sestavě plováku. Vedle magnetizéru je 
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na stole připevněný ruční lis přizpůsobený k zalisování magnetu přes západky jádra do 

plováku. Za lisem jsou šikmé zásobníky s jádry, magnety a plováky. Před stolkem je 

operátor sedící na ţidli. Za stolem na zemi je řídící jednotka magnetizéru M-Pulse 

0,5K0,36S os výrobce M-Pulse GmbH & Co. KG [1]. 

 

OBRÁZEK 6 MAGNETIZAČNÍ JEDNOTKA 

Operátor si postupně odebírá z šikmých zásobníků po jednom kusu z kaţdého dílu a 

ručně nasune plovák a magnet na jádro, magnet však jen po západky jádra. Sestavu vloţí 

do lisu a zatáhnutím za páku lisu provede zalisování magnetu a jeho zajištění v sestavě 

plováku. Poté operátor sestavu plováku vyjme z ručního lisu a provede vizuální kontrolu, 

zda je magnet správně zalisován. Pokud je magnet zalisován správně, vloţí sestavu 

plováku do lůţka magnetizéru tak, ţe je v něm sestava plováku opačně neţ byla v lisu, tj. 

magnetem dolů. Při lehkém zatlačení na sestavu plováku (cca 1kg) dojde k sepnutí spínače, 

který je na dně lůţka a následnému zmagnetizování magnetu. Při práci s magnetizérem je 

potřeba počínat si velmi opatrně. Operátor nesmí mít na sobě ţádné kovové předměty, jako 

jsou řetízky, prstýnky, náušnice apod.  

Po zmagnetizování zaloţí operátor sestavu plováku do kamerové kontroly, která je 

součástí vedlejšího stroje, jenţ provádí nejen kamerovou kontrolu sestavy plováku, ale také 

následující montáţ. Zařízení pro kamerovou kontrolu je konstruované jako samostatný 

funkční celek osazený na bok stroje. Zařízení kamerové kontroly obsahuje tři pneumatické 

pohony. Jeden kyvný, na němţ je umístěn jeden lineární s vedením tvořeným kruhovými 

tyčemi. Na saních vedení je ocelové lůţko pro zakládání sestavy plováku. Na lůţku je 

z jeho spodní strany přišroubován třetí lineární pneumatický pohon, jehoţ pístnice prochází 

otvorem v lůţku. Na pístnici pneumatického pohonu je přišroubován ocelový čep, který při 

vysunutí pístnice z pneumatického válce vyčnívá ze dna ocelového lůţka. Nad ocelovým 
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lůţkem je kamera s osvětlením. Tato slouţí ke kontrole, zda magnet při lisování nepraskl 

nebo se nerozpadl na více kusů. Na čep v lůţku kamerové kontroly operátor nasune 

sestavu plováku. Poté koncovým spínačem s pruţinou spustí pracovní cyklus vedlejšího 

stroje, začínající kamerovou kontrolou. Pokud je kontrola úspěšná, pokračuje se následnou 

montáţí. Při pozitivním výsledku kontroly zajede nejprve lůţko se zkontrolovaným 

sestaveným plovákem na saních do vnitřní části zařízení kamerové kontroly a poté kyvný 

pohon otočí lůţko i s lineárním pohonem o devadesát stupňů vzhůru. Nyní se zasune 

pístnice pneumatického pohonu s čepem, který doposud jistil sestavu plováku v lůţku. 

Sestava plováku, která jiţ není jištěna čepem, se skutálí po šikmé ploše lůţka do vnitřní 

části vedlejšího stroje. Všechny tři pneumatické pohony se postupně vrátí do výchozí 

pozice a zařízení je připraveno k vloţení dalšího kusu. Pokud je však magnet prasklý, nebo 

vykazuje vady, které kamera zachytí, rozsvítí se červená kontrolka na přední části 

kamerové kontroly a operátor vyjme zmetkový dílec z lůţka a uloţí jej do bedny pro NOK 

kusy. Nyní začíná operátor s montáţí další sestavy plováku.  

 

OBRÁZEK 7 UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉ KONTROLY NA VEDLEJŠÍM STROJI 

2.3. Zhodnocení možnosti automatizace pracoviště 

Pro budoucí výrobu hladinových snímačů je potřeba sníţit výrobní náklady jak 

materiálové, tak také časové (montáţ, přeprava, prostoje ve výrobě atp.). Stanoviště 

montáţe plováku je v současné době jedním z úzkých míst ve výrobě. Současný čas cyklu 

je průměrně 21 sekund na kus. Čas kolísá dle šikovnosti operátora, jeho zkušeností, 

aktuálního duševního a fyzického stavu, frekvenci mimo výrobních potřeb atp. Do 

budoucna se uvaţuje o sníţení času cyklu na 9.5sekundy. Následující stroj má sice čas 

taktu 11 sekund, ale je u něj také plánována optimalizace s cílem zrychlení. Dále by bylo 
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ţádoucí uvolnění operátora na jinou kvalifikovanější výrobu neţ je tato jednoduchá 

montáţ. V současné době se výrobní podniky setkávají s nedostatečnou kapacitou pracovní 

síly, a proto je tento parametr klíčovým argumentem ve prospěch automatizace. Pokud by 

pracoviště bylo řešeno jako zcela automatizované, bez trvalé přítomnosti operátora, 

ušetřilo by se místo ve vnitřní části linky. Toho je tam v současné době velice málo pro 

pohodlné zajištění dodávky polotovarů operátorům, vyváţení přepravek s hotovými díly od 

jednotlivých strojů, provádění oprav a odstranění závad bránícím v pracovním procesu 

jednotlivých pracovišť. Další výhodou automatizace je sníţení zmetkovitosti během 

montáţe a zmagnetizování. Zmetkovitost, i kdyţ v současné době není problémem na 

tomto pracovišti, je dána jednak „různorodostí“ procesu montáţe způsobenou střídáním 

operátorů, jejich technologickou nekázní a také jejich klesající koncentrací v důsledku 

únavy a monotónnosti práce.  

Má-li být proces zautomatizován, je potřeba vyřešit následující dílčí úlohy: 

- Ze sypaných dílů odebírat jednotlivé díly po jednom kuse, správně orientované a v 

potřebném časovém intervalu. 

K vybírání a následnému naorientování sypaných dílů se vyuţívají například vibrační 

podavače, schodové dopravníky, článkové šikmé nebo vertikální dopravníky, které mají 

dopravní dráhy s takovým tvarem, aby z nich podávaný díl vycházel správně zorientovaný. 

Pokud je díl naorientovaný jinak, spadne zpátky do zásobníku, odkud byl nabrán a je 

připravený k dalšímu nabrání.  

- Doprava dílů k místu montáže, lisování. 

K tomu se u takovýchto dílů vyuţívají gravitační dopravníky, pásové dopravníky, 

vibrační lineární dopravníky, manipulátory nebo průmyslové roboty.  

- Samotná montáž jednotlivých dílů do jednoho celku. 

Montáţ a zalisování dílů plováku do sebe můţe být provedeno elektromotorem, u 

kterého by se rotační pohyb převedl na lineární, lineárním pneumatickým pohonem nebo 

průmyslovým robotem.  

- Otočení – naorientování dílů nebo již hotové sestavy během montáže 
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Lze vyuţít některou z os na koncovém stupni víceosého robotu, nebo lze otočení 

kusu provést zařízením s kyvným pohonem, ať uţ pneumatickým nebo elektrickým 

s převodovkou.  

- Ovládání magnetizéru. 

Řídící jednotka magnetizéru je v současné době řízená spínačem v magnetizační 

jednotce. Lze tedy i nadále tento spínač vyuţívat ke spuštění magnetizace nebo se bude 

řídící jednotka magnetizéru ovládat z nadřazeného PLC přes jeden ze svých vstupů. 

- Využití současné kamerové kontroly 

Protoţe je i nadále vyţadována kamerová kontrola, která je implementována na 

vedlejším stroji, je potřeba dopravit sestavu plováku na lůţko pod kamerou správně 

naorientovanou a zajistit její nasazení na přidrţovací čep. V případě, ţe kamerová 

kontrola skončí s negativním výsledkem, musí být zajištěna doprava NOK kusu do 

boxu pro NOK kusy. 

Pro realizaci montáţe a mezioperační přepravu vyţaduje zákazník vyuţití 

průmyslového scara robotu Mitsubishi MELFA RH-6FH5520 [2] viz Obrázek 8, 

který je v současné době u zadavatele vyuţíván jiţ na několika pracovištích. Pro 

ověření dosaţitelnosti času 9,5 sekundy s poţadovaným robotem byla provedena 

simulace pohybů robotu. Protoţe zatím není jasná koncepce stroje, jen její největší 

rozměry, vycházelo se v simulaci z toho, ţe robot musí odebrat tři díly na třech 

různých místech, zaloţit je do magnetizéru a z něj pod kamerovou kontrolu. U 

určování bodů, které robot objíţdí, se vycházelo z maximálních rozměrů stroje a 

z předpokladu, ţe velkou část stroje budou zabírat zásobníky a dopravníky jednotlivých 

montovaných dílů. Do pomyslného půdorysu budoucího stroje se vytipovalo pět bodů, 

kterými musí robot projet. Tyto body se zadaly do simulačního programu, který 

vypočítal čas pohybu robotu s výsledkem 6,11 sekund s tím, ţe v kaţdé poloze sjel 

robot posledním stupněm dvakrát dolů a nahoru. 
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OBRÁZEK 8 ROBOT MELFA RH-6FH5520 [2] 

 

OBRÁZEK 9 TABULKA S VÝSLEDNÝM ČASEM SIMULACE 6.115 [S] 

Všechny operace prováděné na současném ručním pracovišti jsou strojově řešitelné 

a lze je zakomponovat do stroje starajícího se o montáţ, magnetizaci a zaloţení hotové 

sestavy do kamerové kontroly. Pracoviště proto shledávám jako vhodné pro 

automatizaci hlavně z těchto důvodů: 

 Sníţení výrobního času 

 Sníţení zmetkovitosti 

 Uvolnění místa ve vnitřním prostoru linky 

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

Proti automatizaci mluví vysoké vstupní náklady související s návrhem, výrobou a 

oţivením nového zařízení. Ty se ale z dlouhodobého hlediska vyplatí, protoţe nové 

zařízení vyrobí za směnu více kusů s menší zmetkovitostí. Je potřeba vzít v úvahu, ţe 

poruchy stroje mohou být takového charakteru, ţe je nebude moţné ihned odstranit. 
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Pracoviště pak bude odstaveno do doby, neţ se zařízení opraví a nebude moţné vyrábět. 

Proti automatizaci jsou proto tyto důvody: 

 Vyšší vstupní náklady 

 Odstávky stroje při poruše 
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3. Požadavky na návrh stroje 

 rozměry 1m na šířku a 0,7m na hloubku, moţno rozšířit na 1,88m na šířku a 

2,05m na hloubku.  

 Pouţít scara robot Mitsubishi MELFA RH-6FH5520. 

 Energie - filtrovaný stlačený vzduch o tlaku 6 Barů zbavený kondenzátu, 

elektrická energie 230V/ 50Hz. 

 Pracovní čas stroje maximálně 9,5sekundy na jeden kus. 

 Zásobník na vstupní materiál na 700ks z kaţdého druhu. 

 Lůţko plováku pod kamerou je od země ve výšce 1055mm. 

 7“ dotykový panel pro ovládání a zobrazení diagnostických informací. 

 Stroj nebude vyţadovat stálou přítomnost obsluhy. 

 Pouţití stávající magnetizační jednotky včetně jejího řízení a zdroje.  

 Přitlačení sestavy plováku do magnetizační jednotky minimální silou 10N. 
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4. Popis návrhů jednotlivých uzlů 

V této kapitole budou popsána moţná řešení jednotlivých funkčních uzlů, na které 

bude úloha rozdělena pro její jednodušší řešení. Rozdělení úlohy je následující: 

 Sled operací 

 Kapacitní a časové dopočty 

 Efektor 

 Doprava dílu k místu odebírání robotem 

 Magnetizování feritového krouţku 

 Doprava sestavy plováku na kamerovou kontrolu 

4.1. Sled operací 

Pro řešení úlohy se nabízejí dva způsoby postupného odebírání a skládání dílů a to: 

1. Magnet → Plovák → Jádro 

2. Jádro → Plovák → Magnet 

U prvního sledu operací nejprve robot odebere magnet, zaloţí jej do vybrání 

v plováku, který by byl orientovaný vybráním nahoru. Poté by uchopil plovák i 

s magnetem a nasadil je na jádro orientované v separátoru osazením dolů. V tomto 

okamţiku by mohl buďto provést zalisování a odebrat celou sestavu uchopenou za plovák, 

nebo uchopit jádro a přenést celou sestavu do lisovacího zařízení. Po zalisování je potřeba 

sestavu plováku otočit magnetem dolů a zaloţit do magnetizační jednotky. Po 

zmagnetizování zase otočit magnetem nahoru a přepravit pod kamerovou kontrolu. Tento 

způsob tedy vyţaduje efektor schopný uchopit dva nebo tři rozdílné dílce a dvakrát přetočit 

celou sestavu o 180 stupňů. 

Druhé navrhované řešení vyţaduje odběr jádra orientovaného osazením nahoru, poté 

vsunutí jádra do plováku orientovaného osazením dolů. Díky západkám na těle jádra je 

moţné oba kusy přemístit tak, ţe je bude efektor stále drţet za jádro a nasune je na magnet. 

Separátor magnetu proto musí umoţňovat nasazení jádra do otvoru v magnetu a zároveň 

magnet zalisovat nahoru do plováku. Následuje magnetizace, před kterou jiţ není nutné 

sestavu otáčet. Po magnetizaci je potřeba sestavu otočit o 180 stupňů a dopravit ji na 

kamerovou kontrolu. Druhý způsob je jednodušší v tom, ţe efektor robotu uchopuje pouze 
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jednu součást a sestavu je potřeba jen jednou otočit o 180 stupňů. Podmínkou však je 

uchopit díl jádro za jeho horní plochu – vakuově, nebo za díru. 

4.2. Kapacitní a časové dopočty 

Pro správnou ergonomii pracoviště je potřeba znát časové intervaly, ve kterých 

obsluha doplňuje jednotlivé díly do zásobníku. Při výpočtu vycházím z toho, ţe zásobníky 

obsahují 700ks polotovarů a z času cyklu 8 sekund. Výsledky dopočtů zobrazuje  Tabulka 

1: 

TABULKA 1 KAPACITNÍ A ČASOVÉ DOPOČTY 

 

4.3. Efektor 

Konstrukce a princip činnosti efektoru by měly být co nejjednodušší a nejlehčí, s co 

moţná nejmenší energetickou náročností, jak pro samotný uchopovací mechanizmus, tak i 

pro rameno robotu.  

K uchopení za horní plochu lze vyuţít přísavku. Ta by ovšem musela být na svém 

středu opatřena členem pro ucpání průchozí díry v dílu jádro. Vyústění vakuové trysky by 

tak mělo tvar mezikruţí, viz Obrázek 10. Upínací síla by však nebyla příliš velká – plocha 

mezikruţí je malá. Spolehlivost upnutí by byla ovlivněna kvalitou čelní plochy výlisku 

upínaného jádra. 

Čas na sestavení jednoho plováku 8 sec. (max. 9.5)

Za hodinu smontováno 450 sestav plováků

Za směnu smontováno (7,5 hod.) 3 375 sestav plováků

Počet jader v zásobníku 700 ks.

Počet plováků zásobníku 700 ks.

Počet magnetů v zásobníku 700 ks.

Zásobníky doplnit kaţdých 87 min.

Počet doplnění za směnu (7,5 hod.) 5,14
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OBRÁZEK 10 VAKUOVE UPÍNÁNÍ  

K upínání dílu za jeho vnitřní díru lze vyuţít například čelisťových uchopovačů nebo 

uchopovačů pracujících na principu změny tvaru. Čelisťové uchopovače se vyrábějí 

s elektropohonem nebo pneumatickým pohonem. Kaţdý pohon má své výhody, například 

snadná regulace přítlačné síly u pneumatických pohonů nebo zastavení pohybu čelisti ve 

kterémkoli bodě u čelisťových upínačů s elektropohonem. Čelisťové upínače se dodávají 

jako funkční celky, jsou opatřeny montáţními otvory, nebo závity. Vyrábějí se buď 

s univerzálními čelistmi různých tvarů nebo bez čelistí, ty pak mají na pohyblivých prvcích 

montáţní otvory a závity, na které se montují uchopovací části čelistí, vyrobené na míru 

dané aplikaci. Přední výrobci čelisťových uchopovačů jsou například Festo [3], Schunk [4] 

, Gimatic [5], Lintech [6]. 

 

OBRÁZEK 11 PARALELNÍ UCHOPOVAČ SCHUNK MPEG-PLUS [7] 

Uchopovače, pracující na změně tvaru, obsahují pruţný segment – většinou pryţový, 

válcovitého tvaru s průchozí dírou nebo tvaru o-krouţku. K deformaci pruţného segmentu 
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dochází buď mechanickým působením na něj, nebo jeho rozpínáním změnou tlaku. 

V prvním případě je pruţný segment většinou nasazen na čepu a z obou stran svírán mezi 

čelistmi. Jedna čelist je pevná, druhá pohyblivá a spojena s pohonem uchopovače. Pokud 

začne pohyblivá čelist tlačit na pruţný segment a deformovat ho v jednom směru, ten se 

začne rozpínat ve směru druhém. Protoţe je pruţný segment v těsném kontaktu 

s předmětem manipulace a tento nemůţe být pruţným segmentem posunut, je při rozpínání 

pruţného segmentu předmět manipulace upnut. Příkladem jsou třeba uchopovače 

společnosti Gimatic [5] které ukazuje Obrázek 12. V druhém případě mají pruţné 

segmenty tvar měchu, balónků nebo membrány. Pruţný segment je těsně spojen většinou 

s kovovým tělem uchopovače. V těle uchopovače jsou vrtány kanálky pro rozvod 

stlačeného vzduchu. Při zvýšení tlaku se pruţný segment deformuje a tím opět upíná objekt 

manipulace. Takovéto upínače pod názvem měchové vyrábí například společnost Festo [8] 

viz Obrázek 12 nebo Lintech [9]. 

 

OBRÁZEK 12 PŘÍKLADY UCHOPOVAČŮ SE ZMĚNOU TVARU, VLEVO SPOLEČNOSTI GIMATIC, 

UCHOPOVAČ S O-KROUŢKY [5], DALŠÍ MĚCHOVÉ FESTO [8] 

4.4. Odebírání dílu ze zásobníku, doprava dílu k místu odebírání 

robotem 

Pro návrh řešení v této diplomové práci se zaměřím na tři typy dopravníku, které se 

vyuţívají nejčastěji v automatizovaných montáţních strojích a to vibrační podavače, 

schodové dopravníky a pásové podavače.  

Obsluha bude při doplňování díly vysypávat do zásobníku ve stroji. Jsou tedy potřeba 

tři zásobníky, kaţdý musí pojmout 700 kusů polotovaru. Díky dodaným vzorkům bylo 

změřeno, ţe násypka pro díl plovák musí pojmout 13 litrů volně sypaných dílů, násypka 

pro díl jádro 2,5 litru volně sypaných dílů a násypka pro díl magnet 0,5 litru volně 
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sypaných dílů. Ze zásobníku je potřeba dopravit a zorientovat díl do separátoru, který 

oddělí vţdy jeden kus a vyčká na jeho odebrání robotem. Pro spolehlivý chod je navrţen 

podávaný výkon na 12 [ks/min].  

4.4.1. Vibrační podavače 

Vibrační podavače, někdy téţ dopravníky, se vyuţívají převáţně při automatizované 

montáţi. Slouţí k dopravě nejrůznějších předmětů spíše menší velikosti. Vibrační podavač 

se skládá ze tří hlavních částí, násypky, vibračního zařízení a účelově řešených ţlábků 

[10]. 

Násypky bývají zhotoveny z ocelového plechu. Jejich velikost a pevnost určuje 

mnoţství, velikost a váha kusů, které mají pojmout. Z vnitřní části bývají často opatřeny 

nástřikem z polyuretanové pryţe pro sníţení hlučnosti. Můţeme je rozdělit na: 

 Vibrační podavače s přímočarým pohybem  vyuţívající se pro podávání 

plochých kruhových dílů s malou výškou, zpravidla kruhových podloţek, dále 

jako předzásobníky a dopravníky. Tyto slouţí k přepravě dílců mezi 

jednotlivými technologickými operacemi. Mohou také obsahovat shazovače, 

které dovolí průchod jen správně naorientovaným dílům. Výrobci jsou 

například Weber [11], Vondra a Vondra s.r.o. [12], Deskové dopravníky [13] 

[14]. 

 Vibrační podavače s pohybem předmětu ve šroubovici  jsou častěji 

nasazované, mívají tvar válce nebo komolého kuţele. Na vnitřní straně násypky 

je pak vytvořen ţlábek ve tvaru šroubovice, ve kterém se pohybují 

dopravované dílce vpřed a nahoru buď prokluzem, malými poskoky nebo 

částečně prokluzem a částečně poskoky. Výsledné orientace dílů se docílí 

úpravou ţlábku – jeho rozměrů, přidáním překáţek a shazovačů, mikrotrysek 

se stlačeným vzduchem, které špatně zorientované dílce shodí zpět na dno 

násypky. Výrobci jsou například WebeR [11], Vondra a Vondra s.r.o. [15], 

Deskové dopravníky [16]. 

 Násypka je upevněna na pruţinách a rozkmitána vibračním zařízením. Toto zařízení 

můţe být mechanické, vyuţívající rotace nevyváţených hmot nebo s elektromagnetem, 

který je pravidelně spínán řídící jednotkou. Při sepnutí elektromagnet přitáhne násypku 

k sobě [10]. 
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OBRÁZEK 13 VIBRAČNÍ PODÁVAČ S PŘÍMOČARÝM POHYBEM  [13] 

 

OBRÁZEK 14 VIBRAČNÍ PODAVAČE S POHYBEM PŘEDMĚTU VE ŠROUBOVICI [15] 

Výstup z vibračních podavačů je buď přímo na separátor nebo na lineární dopravník, 

který je zakončený separátorem. Výstup přímo do separátoru je moţný pouze při malé 

frekvenci odebírání dílů. Pro častější odebírání je potřeba vytvořit mezi vibračním 

podavačem a separátorem zásobu zorientovaných dílů, která vykryje nepravidelnost 

podávání vibračního podavače. 

Podávání vibračním podavačem. 

K podávání dílů bude vyuţita kruhová násypka se ţlábkem ve tvaru šroubovice 

s orientačními a výstupními prvky. Tyto podavače zvládnou naorientovat všechny tři typy 

podávaných dílů. Pro dopravu dílů do separátoru by byl vyuţit lineární vibrační podavač, 

slouţící jako zásobník naorientovaných dílů a k jejich přesunu blíţe k odběrnému místu 

robotu. Pohon vibračních podavačů by byl elektromagnetem, jehoţ řídící jednotky jsou 

dodávány společně s podavači. Lineární podavače se doplní o snímače přítomnosti dílů pro 

zapínání a vypínání kruhových podavačů. 
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OBRÁZEK 15 NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ KRUHOVÝCH VIBRAČNÍCH PODAVAČŮ 

4.4.2. Schodové dopravníky 

Schodové dopravníky (někdy také deskové) jsou vhodnější pro středně velké součásti. 

Tvoří je obdélníková násypka s šikmým dnem, směřující díly na jednu stěnu násypky. Na 

této stěně jsou desky tvořící jednotlivé schody dopravníku. Desky jsou mechanicky 

propojeny do dvou pevných celků vsazených do sebe tak, ţe se vţdy střídá deska z jednoho 

a z druhého celku. Jeden celek je pevný a druhý vykonává přímočarý vratný pohyb nahoru 

a dolů. Zdvih pohyblivých desek je roven velikosti schodu, který desky tvoří. Mezi 

deskami jsou jen minimální vůle potřebné k plynulému chodu. Velikost schodu, jeho 

sklon, šířka a délka desky, jakoţ i její materiál se odvíjejí od velikosti podávaného 

materiálu, jeho tvaru, hmotnosti a materiálu, ze kterého je vyroben.  

 

OBRÁZEK 16 SCHODOVÝ DOPRAVNIK (BEZ NÁSYPKY) [17] 

K podávání dochází tak, ţe spodní krajní deska, která je v kontaktu s díly v násypce, 

sjede do spodní úvratě a tím je umoţněno, aby se na ní převrhly díly z násypky a deska 
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s nimi poté vyjede vzhůru. Cestou vzhůru z desky spadnou přebytečné nebo špatně 

zorientované díly zpět do násypky. Jakmile deska dosáhne horní úvratě, přepadnou kusy, 

které jsou na její horní hraně na první pevný schod a opřou se o druhou pohyblivou desku. 

Ta je nyní také v horní úvrati. Jakmile desky sjedou dolů, přepadnou kusy z prvního 

schodu na druhou pohyblivou desku, která je zase vyveze nahoru na druhý schod. Po 

dopravení dílů na poslední schod přepadnou díly na lineární dopravník, do separátoru nebo 

zásobníku. Vyuţije-li se dopravník, který opět tvoří zásobu, je na něm moţné ještě dílce 

orientovat a to tvarem ţlábku nebo překáţek, které špatně zorientovaný díl nedokáţe 

překonat a spadne zpět do násypky. Zásobníky se dělají buď trubkové – pro dílce 

válcovitého tvaru, skluzové smýkavé nebo valivé, které musí být nakloněné – doprava 

gravitací. Schodové dopravníky vyrábí například Weber [11], Deskové dopravníky [18]. 

Podávání schodovým podavačem. 

Jako zásobník dílů by byla vyuţita obdélníková násypka. Výstup částečně 

zorientovaných dílů by byl do lineárních vibračních podavačů slouţících k doorientování 

dílů, jako zásobník naorientovaných dílů a jejich přesunu blíţe k odběrnému místu robotu. 

Díl plovák by byl orientován aţ ve vibračním podavači, díl magnet je moţné schodovým 

podavačem podávat jiţ naorientovaný a díl jádro by schodový podavač podával 

naorientovaný naleţato. Do svislého směru by se naorientoval v liště lineárního podavače. 

K pohonu schodových podavačů by byl vyuţit lineární pneumatický pohon ovládaný 5/2 

ventilem s elektromagnetickými cívkami. Vibrační podavače by byly poháněny 

elektromagnetem s řídící jednotkou, které jsou dodávány společně s podavači. Lineární 

podavače se doplní o snímače přítomnosti dílů pro zapínání a vypínání schodového 

podavače.  

 

OBRÁZEK 17 USPOŘÁDÁNÍ PODÁVÁNÍ DESKOVÝM 



29 

4.4.3. Pásové podavače 

Pásové dopravníky jsou řešeny pásem napnutým mezi dvěma koly. Jedno kolo je 

hnací, druhé hnané a napínací. Pás vykonává přerušovaný nebo kontinuální pohyb. Z boků 

jsou dopravníky doplněny vodítky, která udrţují přepravovaný materiál na pásu. Horní část 

pásu, na kterém leţí přepravovaný materiál, je podloţena proti zabránění průhybů pásu a 

jeho nadměrnému namáhání. Horní plocha pásu můţe být buď hladká nebo doplněna o 

unašeče přepravovaného materiálu. Podle úlohy přepravy můţeme pásové dopravníky 

rozdělit do dvou skupin: 

 Mezioperační přeprava naorientovaných samostatných dílů 

 Odebírání a přeprava materiálu z násypky 

U mezioperační přepravy jsou na začátek pásového dopravníku dopraveny jednotlivé 

přepravované dílce a ty ve stejné orientaci také pás opouštějí na jeho konci.  

Vybírá-li pás přepravované dílce z násypky, ve které jsou volně sypané a 

neorientované, je pásový podavač orientován šikmo vzhůru, spodním koncem v násypce. 

Při pohybu pásu jsou dílce postupně vynášeny z násypky vzhůru. U pásových dopravníků 

jsou velice omezené moţnosti orientace přepravovaných dílů. Přebytečné a špatně 

orientované díly jsou z pásu shazovány zpět do násypky proudem stlačeného vzduchu, 

vhodně umístěnými překáţkami, kterými špatně naorientovaný dílec neprojede nebo 

tvarem unašečů na pásu. Pásové podavače a dopravníky dodává například Deskové 

dopravníky [19], Kuboušek s.r.o. [20], Haberkorn s.r.o. [21]. 

 

OBRÁZEK 18 LOMENÝ PÁSOVÝ PODAVAČ [20] 
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Podávání pásovým podavačem 

Jako zásobník dílů by byla vyuţita obdélníková násypka, v níţ by byl spodní konec 

šikmého pásového dopravníku. Pás dopravníku by obsahoval lamely slouţící k zachytávání 

podávaných dílů. Výstup neorientovaných dílů by byl do lineárních vibračních podavačů. 

Vibrační dopravníky by slouţily k orientování dílů jako zásobník naorientovaných dílů a 

jejich přesunu blíţe k odběrnému místu robotu. K pohonu pásových podavačů by se vyuţil 

elektromotor s řídící jednotkou. Vibrační podavače bývají poháněny elektromagnetem  

s řídící jednotkou, které jsou dodávány společně s podavači. Lineární podavače se doplní o 

snímače přítomnosti dílů pro zapínání a vypínání pohybu pásu dopravníku. 

 

OBRÁZEK 19 NÁVRH ROZMÍSTĚNÍ PÁSOVÝCH PODAVAČŮ  

4.5. Magnetizace feritového kroužku 

Po montáţi všech dílů je potřeba provést magnetizaci feritového krouţku magnetu. 

K tomu bude vyuţita stávající magnetizační jednotka. Magnetizační jednotka má lůţko pro 

vloţení předmětu, který má být zmagnetizován. Kvůli silnému magnetickému poli nesmí 

robot při magnetizaci drţet sestavu ve svém efektoru.  

Z důvodů ochrany ramene robotu před účinky elektromagnetického pole by se efektor 

doplnil o přítlačnou tyč slouţící k přidrţování sestavy plováku v magnetizéru. Druhou 

moţností je zaloţit sestavu plováku do magnetizační jednotky a robot se pak přemístí do 

bezpečné vzdálenosti. Pro přidrţení sestavy v magnetizační jednotce bych navrhl upínku se 

sklopnou pákou viz Obrázek 20. Pohon páky by byl pneumatický a to buď lineární nebo 

kyvný.  
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OBRÁZEK 20 PŘIDRŢOVAČ MAGNETIZACE 

Po zmagnetizování a uvolnění sestavy plováku by robot odebral sestavu a přesunul ji 

na kamerovou kontrolu. Protoţe je průměr lůţka o 3 [mm] větší neţ průměr plováku, bude 

potřeba tuto vůli vymezit, aby byl robot schopný opakovaně uchopit sestavu plováku. 

4.6. Doprava na kamerovou kontrolu 

Protoţe v zařízení kamerové kontroly je kamera umístěna tak, ţe kontrolovaný 

předmět snímá shora dolů a kontroluje se stav magnetu v plováku, je potřeba sestavu 

plováku otočit o 180 stupňů, aby byl magnet shora viditelný. K otočení lze vyuţit otočný 

mechanizmus s pohonem – v tomto případě nejlépe pneumatickým nebo gravitaci – skluz, 

přepadnutí přes hranu. 

U řešení s otočným mechanizmem by robot zaloţil sestavu plováku do kleštiny 

umístěné na kyvném/otočném rameni. Po odjetí robotu se kleština s upnutou sestavou 

plováku otočí o 180 stupňů a pustí sestavu plováku do vodorovného ţlábku. V něm by byla 

přesunuta (např. pístnicí lineárního pneumatického pohonu) přímo pod kamerovou 

kontrolu. Konstrukci si lze zjednodušit nákupem kyvné jednotky s chapadlem HGDS-B 

společnosti Festo [22]. 
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OBRÁZEK 21 KYVNÁ JEDNOTKA S CHAPADLEM HGDS SPOLEČNOSTI FESTO [22] 

Pro otočení sestavy plováku  pomocí skluzu by byla vyrobená kostka z plastu s 

dobrými kluznými vlastnostmi. V kostce by byla vyfrézována dráţka tvaru půlkruhu, 

nahoře otevřená pro vhození sestavy plováku. Dole by pokračovala vodorovným ţlábkem. 

viz Obrázek 22. Vhozená sestava plováku by se sklouznutím v kruhové dráţce otočila o 

180 stupňů a v dolní vodorovné dráţce by byla potlačena (např. pístnicí lineárního 

pneumatického pohonu) přímo pod kamerovou kontrolu. 

 

OBRÁZEK 22 PRINCIP SKLUZU 
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5. Výběr optimální varianty 

5.1. Vícekriteriální analýza 

Pro tvorbu variant řešení dílčích uzlů je zvolena morfologická matice, která usnadňuje 

výběr ze všech moţných kombinací řešení. 

TABULKA 2 MORFOLOGICKÁ MATICE  

 

S pomocí morfologické matice jsou vybrány tři varianty stroje s různě 

nakombinovanými funkčními uzly. Jednotlivé varianty zobrazuje Tabulka 3: 

TABULKA 3 SOUPIS VYBRANÝCH VARIANT 

 

Rozmístění jednotlivých uzlů ve stroji zobrazuje Obrázek 23, Obrázek 24 a Obrázek 

25. 

Sled operací U1

Efektor U2 Čelisťový Vakuovy Změna tvaru Vlastní

Odebírání dílu ze zásobníku U3 Vibrační Schodový Pásový

Doprava dílu k místu odebírání 

robotem
U4 Vibrační Pásový Lineární pohon

Separace dílu U5

Montáţ sestavy U6

Přidrţení v magnetizéru U7

Otočení sestavy o 180° U8 Pád přes hranu Efektor Kyvný pohon Skluz

Uzel

Jádro - Plovák - MagnetMagnet - Plovák - Jádro

Robot

Vlastní Nákup

Robot Sklopná páka

Varianta A Varianta B Varianta C

Sled operací U1
Magnet - 

Plovák - Jádro

Jádro - Plovák - 

Magnet

Jádro - Plovák - 

Magnet

Efektor U2 Čelisťový Vakuovy Vlastní

Odebírání dílu ze zásobníku U3 Vibrační Schodový Vibrační

Doprava dílu k místu 

odebírání robotem
U4 Vibrační Vibrační Vibrační

Separace dílu U5 Vlastní Nákup Vlastní

Montáţ sestavy U6 Robot Robot Robot

Přidrţení v magnetizéru U7 Robot Sklopná páka Sklopná páka

Otočení sestavy o 180° U8 Pád přes hranu Efektor Skluz

Uzel
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OBRÁZEK 23 ROZLOŢENÍ PRACOVIŠTĚ , VAR. A 

 

OBRÁZEK 24 ROZLOŢENÍ PRACOVIŠTĚ , VAR. B 

 

OBRÁZEK 25 ROZLOŢENÍ PRACOVIŠTĚ , VAR. C 
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 Pro výběr optimální varianty je pouţita vícekriteriální analýza. Nejprve jsou určena 

hodnocená kritéria a podle stupnice jim jsou přiřazeny hodnoty pro kaţdou řešenou 

variantu. Metodou porovnání páru se určí počet voleb a výpočtem váha významnosti 

jednotlivých kritérií. Dalším výpočtem je váţený index kritéria, určující hodnotu kritéria 

pro jednotlivé navrhované varianty. Součty váţených indexů jednotlivých navrhovaných 

variant se porovnají a varianta s největší hodnotou váţeného indexu je optimální. 

TABULKA 4 VÝPIS VŠECH HODNOCENÝCH KRITÉRIÍ 

 

V následující tabulce jsou přiřazeny hodnoty ke kaţdému hodnotícímu kritériu a pro 

kaţdou variantu. Protoţe například kritérium VIBRACE lze pro variantu A hodnotit pro 

uzel U3 – vibrační podavač a U4 – vibrační dopravník, je ke kaţdému uzlu přiřazena 

zvlášť hodnota. Výsledná hodnota kritéria pro jednu variantu je pak aritmetický průměr 

hodnot jednotlivých uzlů, v tomto případě uzlů U3 a U4. 

Kritérium Název Popis Stupnice hodnocení

K1 Orientace Moţnost orientace podávaných dílů Neorientuje = 1, Orientuje = 6

K2 Rychlost podávání Rychlost podávaných dílů Pomalý = 1, Rychlý = 6

K3 Hluk Hluk podavače Hlučný = 1, Tichý = 6

K4 Vibrace Vibrace a rázy vyvolané podavačem Vysoké vybrace = 1, Bez vibrací = 6

K5 Sloţitost Sloţitost konstrukce Sloţitý = 1, Jednoduchý = 6

K6 Spolehlivost Spolehlivost zařízení Kazový = 1, Spolehlivý = 6

K7 Rozměry Prostorová náročnost zařízení Velký = 1, Malý = 6

K8 Cena Pořizovací náklady Vysoké= 1, Nízké = 6

K9
Překáţka v dalších 

operacích

Brání zařízení v jiných operacích Brání=1, Nebrání = 6

K10 Odolnost mag. Odolnost proti magnetickému působení Neodolá=1, Odolá=6

K11 Rychlost otáčení Rychlost otočení plováku Pomalý = 1, Rychlý = 6

K12 Vytíţenost robtu Navýšení takt timu Provádí robot = 1, Neprovádí robot = 6

Hodnocená kritéria
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TABULKA 5 PŘIŘAZENÍ JEDNOTLIVÝCH HODNOT KRITÉRIÍM  
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Váha významnosti q jednotlivých kritérií se určí metodou porovnání páru. Její hodnota 

je dána vzorcem (1) ve kterém hodnotu qmax a qmin zobrazuje Tabulka 6: 

   
  (           )

     
   (1) 

TABULKA 6 ROZSAH VÝZNAMNOSTI KRITÉRIÍ  

 

TABULKA 7 VÁHA VÝZNAMNOSTI JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ  

 

Váţený index kritéria je součin významnosti kritéria a indexu změny. Index změny je 

roven přiřazené hodnotě kritéria pro určitou variantu. Váţený index je dán vzorcem: 

    
        (2) 

Nejvyšší - qmax 2

Nejniţší - qmin 1

Rozsah významnosti kritérií q

Počet voleb v Pořadí Váha významnosti q

K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1

K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2

K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3 K3

K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4

K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

K5 K5 K5 K5 K5 K5 K5

K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12

K6 K6 K6 K6 K6 K6

K7 K8 K9 K10 K11 K12

K7 K7 K7 K7 K7

K8 K9 K10 K11 K12

K8 K8 K8 K8

K9 K10 K11 K12

K9 K9 K9

K10 K11 K12

K10 K10

K11 K12

K11 2,5 10 1,263

K12 5,5 6 1,579

66

11

Porovnávané páry

9 3 1,947

6,5 5 1,684

1,895

2,000

1,474

1,368

1,526

2,000

1,053

1,158

Celkem

8,5

9,5

4,5

3,5

5

9,5

0,5

1,5

4

1-2

8

9

7

1-2

12
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TABULKA 8 HODNOCENÍ VARIANTY A. 

 

TABULKA 9 HODNOCENÍ VARIANTY B. 

 

Kritérium Hodnota Významnost kritéria q Index změny lij Váţený index kritéria lij
*

K1 6 1,947 6 11,68

K2 4,5 1,684 4,5 7,58

K3 3 1,474 3 4,42

K4 3 1,368 3 4,11

K5 3,17 1,526 3,17 4,83

K6 4,17 2,000 4,17 8,33

K7 4,33 1,053 4,33 4,56

K8 3,33 1,158 3,33 3,86

K9 3,5 1,895 3,5 6,63

K10 2 2,000 2 4,00

K11 5 1,263 5 6,32

K12 4 1,579 4 6,32

72,64

Hodnocení varianty A.

CELKOVÝ SOUČET VÁŽENÝCH INDEXŮ lij* VARIANTY I.

Kritérium Hodnota Významnost kritéria q Index změny lij Váţený index kritéria lij
*

K1 4,5 1,947 4,5 8,76

K2 5 1,684 5 8,42

K3 1,67 1,474 1,67 2,46

K4 2 1,368 2 2,74

K5 5,33 1,526 5,33 8,14

K6 4,5 2,000 4,5 9,00

K7 4,33 1,053 4,33 4,56

K8 5 1,158 5 5,40

K9 5 1,895 5 9,47

K10 6 2,000 6 12,00

K11 3 1,263 3 3,79

K12 3,5 1,579 3,5 5,53

80,27

Hodnocení varianty B.

CELKOVÝ SOUČET VÁŽENÝCH INDEXŮ lij* VARIANTY I.
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TABULKA 10 HODNOCENÍ VARIANTY C. 

 

TABULKA 11 POROVNÁNÍ CELKOVÝCH SOUČTŮ VÁŢENÝCH INDEXŮ  

 

Z porovnání celkových součtů váţených indexů jednotlivých variant se jeví jako 

optimální Varianta C. 

5.2. Optimální varianta 

Stroj bude pomyslně rozdělen do dvou částí. Přední část stroje, která bude blíţe středu 

linky, bude obsahovat:  

 Scara robot Mitsubishi. 

 Tři vyústění vibračních lineárních podavačů jednotlivých montovaných dílů. 

 Tři separátory montovaných dílů. 

 Magnetizační jednotku s přidrţovacím mechanizmem tvořeným sklopnou 

pákou a kyvným pneumatickým pohonem. 

 Skluz pro otočení hotové sestavy plováku o 180 stupňů s lineárním 

pneumatickým pohonem pro dopravu sestavy plováku pod kamerovou 

kontrolu. 

Kritérium Hodnota Významnost kritéria q Index změny lij Váţený index kritéria lij
*

K1 6 1,947 6 11,68

K2 4,5 1,684 4,5 7,58

K3 3,33 1,474 3,33 4,91

K4 3 1,368 3 4,11

K5 5,67 1,526 5,67 8,65

K6 5,33 2,000 5,33 10,67

K7 5,33 1,053 5,33 5,61

K8 5 1,158 5 5,79

K9 6 1,895 6 11,37

K10 6 2,000 6 12,00

K11 5 1,263 5 6,32

K12 5 1,579 5 7,89

96,58

Hodnocení varianty C.

CELKOVÝ SOUČET VÁŽENÝCH INDEXŮ lij* VARIANTY I.

Pořadí Celkový součet vážených indexů - lij
* Varianta

1 96,58 Vaianta C.

2 80,27 Vaianta B.

3 72,64 Vaianta A.
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Dále v této části bude ventilový terminál Festo [23] pro ovládání pneumatických 

pohonů a osvětlení pracovní plochy. Tato část bude krytá kabinou. V přední části se budou 

nacházet servisní dveře, z levé strany bude do kabiny zasahovat kamerová kontrola 

vedlejší stanice. Pravá a horní strana kabiny budou kryty čirým polykarbonátem. Ve spodní 

části, pod pracovní deskou bude kontrolér robotu a elektrorozvaděč. Zadní stěna kabiny 

bude částečně otevřená do druhé části stroje.  

V zadní části budou tři vibrační kruhové podavače s násypkami pro podávané díly. 

Zadní část bude také krytá kabinou s výplní z čirého polykarbonátu. Přístup do prostoru 

s násypkami bude ze zadní části stroje přes dveře nebo poklop.  
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6. Popis výsledné varianty 

Vizualizace hotového stroje je zobrazena na následujících čtyřech obrázcích: 

 

26 IZOMETRICKÝ POHLED NA STROJ 

 

OBRÁZEK 27 PŘEDNÍ POHLED NA STROJ 
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OBRÁZEK 28 BOČNÍ POHLED NA STROJ 

 

OBRÁZEK 29 HORNÍ POHLED NA STROJ 
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6.1. Materiálový tok 

Obsluha bude materiál doplňovat ze zadní strany stroje přes dveře kryjící prostor 

kruhových vibračních podavačů.  Doplňování vstupního materiálu je moţné za chodu 

stroje, nijak proto neprodluţuje výrobní čas. Z kruhových podavačů putují díly do přední 

části stroje, kde je postupně odebere robot, smontuje je a vloţí do magnetizační jednotky. 

Po zmagnetizování odebere robot sestavu plováku z magnetizační jednotky a vloţí ji do 

skluzu, který plovák otočí a zaloţí pod kamerovou kontrolu. Postup materiálu strojem 

zobrazuje Obrázek 30. 

 

OBRÁZEK 30 MATERIÁLOVÝ TOK DÍLŮ PLOVÁKU STROJEM  

Pro potřeby programátora stroje, ujasnění si posloupnosti kroků a vytíţenosti robotu, 

slouţí časová osa viz Obrázek 31. 
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OBRÁZEK 31 ČASOVÁ OSA MONTÁŢE PLOVÁKU 

6.2. Energie na provoz zařízení 

Stávající magnetizační jednotce, kamerové kontrole a následujícímu stroji zůstává 

stávající napájení. Nové zařízení bude potřebovat napájení ze sítě 230V. Poţadavky na 

napájení robotu jsou 180 V – 253V / 1.0KVA. 

Stlačený vzduch je potřeba v tlaku 6 [Bar], spotřeba na jeden kus je 1,77 [lN,] okamţitá 

spotřeba můţe teoreticky být 22,43 [lN / min]. Přívodní hadice o světlosti 12 [mm] 

postačuje na pokrytí spotřeby stlačeného vzduchu. 

6.3. Rám, kabina, základní deska 

Po hrubém rozmístění vibračních podavačů, magnetizační jednotky, robotu a saní 

s pohonem vyšla pracovní plocha stroje o rozměrech 1010 [mm] x 1640 [mm]. Ta je 

rozdělena na přední a zadní část. Přední část je tvořena frézovanou hliníkovou deskou o 

rozměrech 1010x820 síle 30 [mm]. Zadní část je tvořena také frézovanou hliníkovou 
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deskou stejného půdorysu 1010x820, ale o síle 20 [mm]. Tyto pracovní desky jsou ze 

spodní strany podpírány nosným rámem, z horní části jsou na desky montovány jednotlivé 

funkční uzly stroje.  

Hlavní nosný rám stroje je z šroubovaných hliníkových profilů společnosti Alváris 

[24]. Horní rámeček, nohy, šikmé a vodorovné vzpěry rámu jsou z profilů s dráţkou 8 

[mm] o rozměrech 80 [mm] x 80 [mm] k.č. - 0.0.026.27.1. Pomocné příčky slouţící 

k přišroubování elektrického rozvaděče, kontroléru robotu a vstupní úpravy vzduchu jsou 

z profilu o rozměrech 40x40 lehké řady k.č. - 0.0.026.33. Profily jsou k sobě šroubovány 

standartními a univerzálními spoji. Na spoje, které mají být posuvné, je pouţito úhelníků 

WINSTZ4040ZN. Všechny volné dráţky v profilech jsou kryty plastovými krytkami. 

Tyto zamezují padání nečistot a umoţňují lepší čištění stroje. Volné konce profilů jsou 

kryty také plastovými krytkami vhodných rozměrů.  

 

OBRÁZEK 32 HLAVNÍ NOSNÝ RÁM STROJE Z MONTOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ  

Rám stojí na čtyřech pojezdových kolech s aretací FSR-600-3 výrobce Torwegge. 

Systém pojezdové nohy s aretací se skládá z několika částí - litého těla, pojezdového kola a 

gumové nohy na pohybovém šroubu. Maticí pohybového šroubu lze otáčet západkovým 

mechanizmem, který je součástí těla. Při přepravě stroje se noha přes západkový 

mechanizmus zvedne ze země a noha zajede do těla. Stroj stojí na pojezdovém kolu, po 

kterém ho lze přemisťovat. Po ustavení stroje na místo se přes západkový mechanizmus 

spustí noha dolů na podlahu a stroj se na ní zvedne tak, aby pojezdové kolo nebylo 
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v kontaktu s podlahou. Nyní stroj stojí pevně na podlaze. Dále je rám doplněn o čtyři kusy 

kotvících patek z litého hliníku k ukotvení stroje k podlaze. 

 

OBRÁZEK 33 POJEZDOVÉ KOLO TORWEGGE FSR-600-3 [25] 

Zadní deska stroje s vibračními podavači leţí na rámu z hliníkových profilů s dráţkou 

8mm o rozměrech 40 [mm] x 40 [mm]. Spojovány jsou jako přední rám univerzálními 

spoji a úhelníky. Zadní deska je oproti přední desce sníţena tak, aby plocha na lineárních 

podavačích, po které se pohybují dopravované díly, navazovala na plochu separátorů. 

 

OBRÁZEK 34 RÁM STROJE S KABINOU A ELEKTROROZVADĚČEM  
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6.4. Efektor, robot 

Průmyslový robot MELFA RH-6FH5520 výrobce Mitsubishi Electric je scara robot 

s čtyřmi stupni volnosti. Zde jsou některé údaje o robotu: 

 Maximální výška robotu 798 [mm] 

 Váha 36 [kg] 

 Dosah 550 [mm] 

 Zdvih 200 [mm] 

 Maximální nosnost 6 [kg] 

 Opakovatelnost najetí (X, Y) ±0.012 [mm] 

 Opakovatelnost najetí (Z) ±0.01 [mm] 

 Opakovatelnost najetí (rotace posledního stupně) ±0.004 [deg] 

 Maximální rychlost koncového bodu posledního stupně 8,3 [m/sec] 

Robot MELFA RH-6FH5520 je postaven přímo na přední základní desce na pravé 

straně v polovině hloubky desky. Na místě je fixován dvěma válcovými kalenými kolíky 

průměru 8 [mm]. Ukotven je čtyřmi šrouby ISO 4762 - M8 x 50. Efektor se na robot 

montuje na konec pinoly, tvořící poslední stupeň robotu. Pro tento účel je konec broušený 

na průměr 25H7 po délce 58 [mm], ve které jsou vyfrézovány čtyři plošky pro zajištění 

efektoru proti pootočení. Pinola má průchozí otvor o průměru 18 [mm] pro vedení energií 

k efektoru. V základně robotu je vstupní/výstupní konektor pro přivedení energií a řídících 

signálů do robotu společně se dvěma pneumatickými nástrčnými šroubeními pro 

pneumatické hadice průměru 8 [mm] se stlačeným vzduchem. Vnitřkem robotu jsou pak 

vedeny pneumatické hadice ke čtyřem pneumatickým ventilům ve druhém stupni ramene. 

Tyto ventily lze pouţít pro ovládání a napájení efektoru. Vedle pneumatických ventilů je 

také elektrický konektor pro připojení snímačů z efektoru.  
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OBRÁZEK 35 VEDENÍ KABELÁŢE A PNEUMATICKÝCH HADIČEK ROBOTEM 

Protoţe v sortimentu výrobců uchopovačů nebyl nalezen ţádný, který by vyhovoval 

upínání dílu jádro, navrhnul jsem uchopovač vlastní. Jako pruţný člen nebyl pouţit 

pryţový segment z obavy o ţivotnost při řešené četnosti upínání. Pruţný segment je tvořen 

vhodně rozřezaným ocelovým trnem s vnějším průměrem takovým, aby musel být do 

otvoru v dílu jádro naraţen. Pruţný ocelový trn vyjíţdí a zajíţdí do opěrného krouţku. 

K upnutí dojde tak, ţe se opěrný krouţek opře o čelo jádra a pruţný trn zajede do otvoru 

v jádru, tím dojde k upnutí. Trn a jádro se mírně navzájem napruţí. To stačí k tomu, aby 

jádro nesklouzlo z trnu. K uvolnění jádra dojde vysunutím trnu ze středové díry jádra,  

jádro se při tom opírá o opěrný krouţek. 

 

OBRÁZEK 36 PRINCIP UCHOPOVAČE, V LEVO POVOLENÝ DÍL,  V PRAVO UPNUTÝ DÍL 

Pohon efektoru je pneumatický lineární válec Festo ADN-16-10-A-P-A. Ten je na 

jedné straně přišroubován na objímku, kterou je efektor přišroubován k robotu. Na druhé 

straně je na přírubu pneumatického válce přišroubován ocelový opěrný krouţek, kterým 

prochází pístnice. Na pístnici je přišroubován kalený pruţný hrot, jenţ se zasouvá do dílu 



49 

jádro při upínání. Do dráţek na těle pneumatického válce jsou vsunuty dvě bezkontaktní 

magnetická čidla SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D pro detekci pístu v krajních polohách.  

 

OBRÁZEK 37 DETAIL EFEKTORU 

Zalisování magnetu do sestavy plovák – jádro se provádí na separátoru pro díl magnet. 

Separátor je doplněn o pneumatický válec a lisovací trn, který vysune magnet vzhůru do 

dutiny plováku, viz Obrázek 38. 

 

OBRÁZEK 38 LISOVÁNÍ MAGNETU DO SESTAVY JÁDRO-PLOVÁK 

6.5. Vibrační podavače, lineární dopravníky separátory 

Pro dodávku vibračních podavačů byla vybrána společnost Vondra a Vondra [12] 

mající dlouholetou zkušenost s návrhem a výrobou vibračních podavačů. Po dodání 
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výkresové dokumentace podávaných dílů a poţadavků na výkon firma Vondra a Vondra 

nabídla tyto podavače: 

Pro díl Plovák: 

 Vibrační pohon kruhový typ VZ/C 300 L,P - jednorázová náplň násypky 

kruhového podavače je cca 2.5 litru volně sypaných dílů 

 Lineární podavač typ VZP/B 50 s lištou 

 Vibrační předzásobník - lineární podavač typ VZP/B 80 - jednorázová náplň 

násypky předzásobníku je cca 11 litrů volně sypaných dílů 

 

OBRÁZEK 39 VÁLCOVÁ NÁSYPKA TYP NV [26] 

Pro díl Jádro 

 Vibrační pohon kruhový typ VZ/C 300 L,P - jednorázová náplň násypky 

kruhového podavače je cca 2.5 litru volně sypaných dílů 

 Lineární podavač typ VZP/C 32 s lištou 

 

OBRÁZEK 40 PŘÍMOČARÝ POHON TYP B [27] 
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Pro díl Magnet 

 Vibrační pohon kruhový typ VZ/C 200 L,P - jednorázová náplň násypky 

kruhového podavače je cca 0.5 litru volně sypaných dílů 

Bohuţel pro díl magnet nebylo nalezeno řešení podávání lineárním vibračním 

podavačem z kruhového podavače do separátoru. Přepravovaná vzdálenost je jiţ moc velká 

a pohony lineárních podavačů výkonově nestačí. Proto se na tento úsek pouţilo pásového 

dopravníku ze sortimentu společnosti Misumi [28].  

 

OBRÁZEK 41 DOPRAVNÍKOVÝ PÁS MISUMI [28] 

Pro pohon separátorů je pouţito saní Mini SLT [29] od výrobce Festo. Sáně obsahují 

pneumatický lineární pohon, přesné tuhé vedení a seřiditelné tlumení v koncových 

polohách. Sáně jsou zvoleny pro jejich kompaktnost, spolehlivost a přesný chod. 

 

OBRÁZEK 42 SÁNĚ S POHONEM FESTO TYP MINI SLT [30] 
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Kruhové lineární podavače se šroubují k podkladu přes tři silentbloky s vnitřními 

závity. Protoţe jsou dva kruhové podavače rozměrově stejné a jeden pro díl magnet je 

menší, stojí tento podavač na sloupcích, aby se dostaly výstupní roviny všech tří podavačů 

do stejné výšky. Sloupky jsou dole ukotveny na základní desce a nahoře v silentblocích 

vibračního podavače. Násypka kruhového podavače je ke svému pohonu šroubována 

jedním šroubem, který prochází jejím středem. Díky tomu je moţné po ukotvení podavače 

k základní desce natočit jeho násypku tak, aby výstupní otvor z násypky směřoval 

poţadovaným směrem a navazoval na vibrační lineární dopravník.  

 

OBRÁZEK 43 SESTAVA PODAVAČE SE SEPARÁTOREM PRO DÍL JÁDRO  

Vibrační lineární dopravníky jsou tvořeny pohonem a ocelovou lištou, do které je 

vyfrézovaná dráţka kopírující tvar podávaného dílu. Díl má v dráţce dostatečnou vůli 

k tomu, aby se mohl pohybovat vpřed, ale nepřetáčel se. Lineární lišty jsou doplněny o 

difúzní optické snímače BOS 2K-PS-RH10-02 společnosti Balluff, umístěné kousek za 

jejich začátkem. Snímač snímá zaplnění lišty a podle toho spíná kruhový vibrační podavač. 

Kruhové vibrační podavače nesmějí být v chodu, pokud je lišta lineárního dopravníku 

zaplněná nebo pokud není lineární dopravník v chodu. Pokud by kruhový podavač tlačil 

díly do zaplněné nebo stojící lišty, mohlo by dojít k zaseknutí nebo vzpříčení podávaných 

dílů.  
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OBRÁZEK 44 DIFÚZNÍ OPTICKÝ SNÍMAČ BOS 2K-PS-RH10-02 – BALLUFF [31] 

Pro podávání dílu plovák je nutné pouţít předzásobník. Ten je umístěný nad násypkou, 

kruhového podavače pro díl plovák. Řízen je hladinovým snímačem umístěným v kruhové 

násypce podavače dílu plovák. Jakmile v kruhové násypce docházejí díly, přisypou se na 

základě signálu od hladinového čidla z předzásobníku. Obsluha dle potřeby přisypává díly 

do předzásobníku.  

 

OBRÁZEK 45 SESTAVA PODAVAČE S PŘEDZÁSOBNÍKEM A SEPARÁTOREM PRO DÍL PLOVÁK 

Pro nakonfigurování vhodného dopravníkového pásu, k podávání dílu magnet bylo 

potřeba spočítat rychlost pásu a hmotnost přepravovaných dílů. Délka pásového 

dopravníku vyšla z 3D modelu 725 [mm]. 

 Průměr magnetu d1 = 11,4x10
-4

[m] 

 Hmotnost jednoho magnetu m1 =  6,6x10
-5

 [Kg] 
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 Délka pásového dopravníku L1 =  0,725 [m] 

 Podávaný výkon P1 =  12 [min
-1

] 

Počet dílů na dopravníku: 

    
  
  
 

     

         
       [ ] (3) 

Hmotnost dílů na dopravníku: 

                      
              [  ] (4) 

Poţadovaná rychlost dopravníkového pásu: 

                 
                 [       ] (5) 

Ze stránek https://uk.misumi-ec.com/ lze dojít na konfigurátor dopravníkových pásů 

typového označení CVSTR. Podle vypočtených parametrů a podle rozměrů dílu magnet je 

vybrán pásový dopravník s těmito parametry: 

 Šířka pásu - 10 [mm] 

 Délka pásového dopravníku - 725 [mm] 

 Typ pásu - vhodný k prokluzu  

 Převodový poměr převodovky - 180 [-] 

 Výkon motoru - 6 [W] 

 Typ motoru - Panasonic – s řiditelnou rychlostí 

 

OBRÁZEK 46 VOLBA PŘEVODOVÉHO POMĚRU PŘEVODOVKY POHONU PÁSOVÉHO 

DOPRAVNÍKU [28] 
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Protoţe zvolená nejmenší rychlost pásu je 0,8 [m/min] při 50 [Hz], coţ je stále ještě 

rychlé oproti vypočtené rychlosti, je zvolen pás, který dovoluje prokluz přepravovaných 

dílů (v případě, ţe se udělá fronta) a vybraný motor se dodává včetně regulátoru otáček, 

Rychlost pásu se tak naladí během oţivování stroje.  

 

OBRÁZEK 47 SESTAVA PODAVAČE S DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM A SEPARÁTOREM PRO DÍL 

MAGNET 

Aby během odebírání dílu robotem na odebíraný díl netlačily ostatní díly čekající 

v řadě na lineárním dopravníku, jsou lineární dopravníky zakončeny separátory. Separátor 

oddělí vţdy jeden díl z řady. Separátory jsou tvořeny sáněmi Mini SLT [29] velikosti 16 

(průměr pneumatického pístu pohonu saní) se zdvihem 50 [mm]. Sáně jsou ze spodní 

strany přišroubovány na hliníkovou desku, přes kterou se montují na základní desku stroje. 

Kotvící otvory v desce jsou vrtány s takovou vůlí, aby bylo moţné polohu saní ve stroji 

dodatečně seřídit. Na suportu saní je přišroubováno ocelové lůţko pro podávaný díl. 

Přítomnost dílu v lůţku je snímána senzorem s optickými vlákny WLL180T-P434 REFL 

[32] výrobce Sick, který tvoří optickou závoru. Samotné jednotky senzorů jsou umístěny 

na DIN lištu a ta na základní desce stroje. K lůţkám separátorů pak vedou jen optická 

vlákna. Ke kaţdému dvě – jedno vysílací a jedno přijímací.  
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OBRÁZEK 48VLEVO SNÍMAČ S OPTICKÝMI VLÁKNY WLL180T, V PRAVO DETAIL KONCE 

OPTICKÉHO VLÁKNA [33] 

Protoţe se do lůţka separátoru společně s podávanými díly dostávají také drobné 

nečistoty, je potřeba je vyfouknout z lůţka pryč. Do tělesa lůţka je vyvrtán otvor se 

závitem M5 pro připojení nástrčného pneumatického šroubení. Dále pokračuje díra o 

průměru 0,8 [mm], která končí ve stěně dutiny pro podávaný díl. Pneumatická hadička 

tohoto ofuku je napájena z pneumatické hadičky, která pohybuje saněmi z polohy, ve které 

odebírá robot, do polohy, ve které do lůţka zajíţdí nový díl z lineárního dopravníku. Tím 

je docíleno toho, ţe před kaţdým odebráním nového dílu je lůţko separátoru profouknuto 

stlačeným vzduchem. 

 

OBRÁZEK 49 OFUK LŮŢKA, NA SEPARÁTORU PRO PLOVÁK 
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Separátor pro separaci dílu magnet je navíc doplněn ve spodní části o pneumatický 

lineární pohon, který provádí lisování magnetu do sestavy plováku. Minimální průměr 

pístu pro dosaţení lisovací síly se spočítá ze vzorce (6): 

 Tlak vzduchu Pv = 0,6 [MPa] 

 Síla k zalisování FL =  30 [N] 

 Mechanická účinnost válce ηv =  0,77 [-] 

    √
    

       
 √

    

          
      [  ] (6) 

Z nabídky pneumatických válců Festo je vybrán pro lisování válec ADN-12-10-A-P-A 

[34]. Na pístnici válce je našroubován trn s vnějším průměrem stejným jako je vnější 

průměr dílu magnet. Horní plocha trnu slouţí jako dno dutiny, do které zajíţdí magnet. Na 

těle trnu je metrický závit s jemným stoupáním, na němţ jsou našroubovány matice. Díky 

maticím lze seřídit spodní polohu trnu tak, aby přechod mezi lůţkem a trnem byl co 

nejhladší. V základní poloze je trn spuštěn dolů, díl magnet je nabrán z lineárního 

dopravníku do dutiny v lůţku separátoru. Poté sáně přesunou lůţko do boku, čímţ oddělí 

nabraný díl od ostatních dílů na dopravníku. Jakmile robot najede se sestavou jádra a 

plováku nad separovaný díl magnet, vysune pneumatický pohon trn a magnet na něm 

vzhůru proti plováku a provede zalisování magnetu do sestavy plováku.  
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OBRÁZEK 50 SEPARÁTOR MAGNETU 

 

OBRÁZEK 51 DETAIL ZPŮSOBU LISOVÁNÍ MAGNETU 

Všechny pneumatické válce jsou doplněny dvěma bezkontaktními magnetickými čidly 

SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D pro detekci pístu v krajních polohách. 
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OBRÁZEK 52 ROZMÍSTĚNÍ PODAVAČŮ A SEPARÁTORŮ NA DESCE STROJE 

6.6. Magnetizér 

Magnetizační jednotka je umístěna na rámečku z nerezového plechu. Ten má na svém 

boku chladící otvory naproti ventilátoru magnetizační jednotky. Teplý vzduch 

z magnetizační jednotky tak můţe přímo vycházet ven z rámečku. Protoţe je sestavený 

plovák příliš volný v dutině magnetizační jednotky, je do ní vloţena silonová vloţka (viz 

díl se zeleným řezem Obrázek 53). Díky tomu je moţné sestavu plováku znovu uchopit 

efektorem robotu. 

 

OBRÁZEK 53 ŘEZ MAGNETIZAČNÍ JEDNOTKOU S VYMEZOVACÍ VLOŢKOU 

Poté co robot umístí sestavu plováku do magnetizační jednotky a odjede ramenem do 

bezpečné vzdálenosti, přidrţí sestavu plováku v magnetizační jednotce přidrţovač 
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s kyvným pneumatickým pohonem. Vzhledem k velikosti magnetizační jednotky je 

zvolena páka o délce 120 [mm] frézovaná z hliníku a na konci opatřená gumovým dorazem 

na seřizovacím čepu. Pohon je dimenzován tak, aby splnil poţadavek minimální přítlačné 

síly na konci páky 10 [N]. 

 

OBRÁZEK 54 MODEL PÁKY PRO PŘIDRŢENÍ SESTAVY PLOVÁKU  

 Přítlačná síla na páce Fp =  10 [N] 

 Délka páky lp =  0,12 [m] 

Moment na hřídeli pohonu potřebný k vyvození upínací síly: 

                      [  ] (7) 

Z nabídky kyvných pohonů společnosti Festo je vybrán pohon DRVS-16-180-P [35] s 

bezkontaktním programovatelným čidlem polohy SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8. 

Pohon má dle dokumentace teoretický krouticí moment při 6 [Bar] 2 [Nm]. 

Pro ověření rozběhového momentu byl z modelu odečten moment setrvačnosti sestavy 

páky a gumového dorazu, který vyšel 0,395 x 10
-3

 [Kg*m
4
]. Dále jsem určil časy pohybu, 

maximální úhlovou rychlost a z dokumentace k vybranému pohonu odečetl moment 

setrvačnosti z grafu (pro vybraný úhel kyvu 180 [°] platí v grafu prostřední čerchovaná 

čára). 
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GRAF  1 MOMENT SETRVAČNOSTI V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ  KYVU [35] 

 Celkový čas pohybu tp =  0,5 [s] 

 Čas zrychlení tpz =  0,15 [s] 

 Maximální úhlová rychlost p =  2 [rad*s
-1

] 

 Moment setrvačnosti páky vzhledem k ose otáčení JOR =  0,395 x 10
-3

 [Kg*m
4
] 

 Moment setrvačnosti pohonu z grafu (t = 0,5[s]) Jkp =  6 x 10
-4

 [Kg*m
2
] 

 Hmotnost páky mp = 0,0847[Kg] 

 Vzdálenost těţiště od osy otáčení ltp = 0,0503[m] 

Úhlové zrychlení: 

    
  

   
 
  

    
        [   ] (8) 

Moment vyvolaný váhou páky: 

                                 [  ] (9) 

Potřebný moment pro rozběh: 

 

    (       )         

    (        
         )                

          [  ] 

(10) 

Vybraný pohon má tedy dostatečnou sílu pro rozběh a přitlačení sestavy plováku 

v magnetizéru. 

Kyvný pohon je přes drţák vypálený z nerezového plechu přišroubován ke stojině, 

vyrobené z konstrukčního hliníkového profilu 8 40x40 (Alváris) a přes patku vyfrézovanou 
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z hliníkové desky je dále přišroubován na základní desku stroje vedle magnetizační 

jednotky.  

 

OBRÁZEK 55 MAGNETIZAČNÍ JEDNOTKA S PŘÍTLAČNOU PÁKOU 

6.7. Otočení plováku, kamerová kontrola, NOK kusy 

Před vloţením sestaveného plováku na kamerovou kontrolu je potřeba jej otočit o 180 

stupňů tak, aby byl magnet viditelný z horní strany. K tomu byl navrţen skluz ve tvaru 

půlkruhu. Těleso skluzu se skládá ze dvou desek, ve kterých je vyfrézována půlkruhová 

dráţka a v ní klouţe sestava plováku. Jako materiál pro výrobu desek je zvolen 

průmyslový plast s obchodním názvem Murtfeldt "S" zelený
®
 [36], který má vysokou 

odolnost proti opotřebení, vysokou odolnost proti chemikáliím, dobré nelepivé vlastnosti a 

dobré kluzné vlastnosti. Desky jsou navzájem sešroubovány a připevněny k noze 

z hliníkového profilu 8 40x40 (Alváris). Ve spodní části dráţky skluzu je vrtán otvor 

rovnoběţný s koncovou rovnou částí dráţky. Otvorem prochází pístnice pneumatického 

lineárního pohonu, který je přišroubován na boku těla skluzu. Poté, co je sestava plováku 

robotem vhozena do horní části dráţky a plovák se sklouzne dráţkou dolů na její 

vodorovnou část, vysune se pístnice pneumatického pohonu a posune sestavu plováku na 

lůţko do kamerové kontroly. Lůţko kamerové kontroly bylo vyrobeno nově. Stávající 

lůţko nedovolovalo přesun hotového plováku ze skluzu. Do nového lůţka byl 

zakomponován pneumatický válec s čepem zajíţdějícím do otvoru v dílu jádro a vedle něj 

byl přidán druhý stejný pneumatický válec, na jehoţ pístnici je přišroubovaný doraz.  
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V základní poloze je pístnice s dorazem vysunuta a pístnice s čepem zasunuta. 

Sestavený plovák je pneumatickým válcem ze skluzu posunut na lůţko pod kamerou aţ na 

vysunutý doraz. Nyní se vysune pístnice s čepem a zasune jej do otvoru v dílu jádro. Poté 

se zasune pístnice pneumatického válce ze skluzu a také pístnice s dorazem. Nyní je 

moţné, aby kamera provedla kontrolu magnetu. Má-li kontrola pozitivní výsledek, je 

sestavený plovák dopraven do vedlejšího stroje stávajícím způsobem. Je-li kontrola 

negativní, zajede pístnice s přídrţným čepem dolů a uvolní tak sestavený plovák. Ten je 

pak trubičkovou tryskou sfouknut z lůţka dolů pod základní desku stroje do přepravky pro 

NOK kusy. 

 

OBRÁZEK 56 SKLUZ PRO OTOČENÍ PLOVÁKU S DOPRAVENÍM POD KAMEROVOU KONTROLU 
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7. Ekonomické zhodnocení 

Dle zkušenosti s podobnými projekty a zjištění nákladů u nakupovaných součástí  

jsou náklady na mechaniku následující: 

Rám stroje 65 000Kč 

Výplně z čirého polykarbonátu 18 000Kč 

Pojezdová kola 28 000Kč 

Pneumatika (pneumatické pohony, snímače, úprava vzduchu) 42 000Kč 

Obráběné díly 180 000Kč 

Vibrační podavače 300 000Kč 

Pásový dopravník 27 000Kč 

Osvětlení pracovní plochy, snímače 40 000Kč 

Konstrukce  360hod 

Montáţ 120hod 

Uvedení do provozu  45hod 
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8. Závěr 

Cílem této práce, bylo navrhnout stroj na montáţ plováku olejových snímačů. Nejprve 

jsem provedl popis samotného plováku a jeho částí, pak ručního pracoviště, na kterém byl 

plovák skládán. Díky tomu jsem mohl provést zhodnocení moţnosti automatizace procesu 

montáţe s přihlédnutím na poţadavky zákazníka, který mimo jiné poţadoval zkrácení času 

montáţe a pouţití scara robotu Mitsubishi. Na základě tohoto zadání a mnou zjištěných 

omezení a potřeb jsem vytvořil poţadavkový list. 

Protoţe není moţné stroj řešit najednou, rozdělil jsem si ho do několika uzlů, jejichţ 

řešení jiţ není tak náročné. Ke kaţdému uzlu jsem navrhl alespoň dvě principiální řešení. 

Pro tvorbu variant řešení dílčích uzlů jsem zvolil morfologickou matici, která usnadňuje 

výběr ze všech moţných kombinací řešení. Z morfologické matice jsem si sestavil tři 

moţné koncepty stroje. Výběr optimální varianty jsem provedl vícekriteriální analýzou. 

Optimální variantu jsem zase rozdělil na jednotlivé uzly, kaţdý z nich řešil zvlášť a 

postupně je skládal do podoby budoucího stroje. V závěrečné kapitole jsem provedl výčet 

cen nejdůleţitějších komponent stroje. 

I kdyţ jsem diplomovou práci začal psát zároveň s realizací stroje v zaměstnání, 

bohuţel jsem z časového vytíţení nedokončil ročník a diplomovou práci v řádném termínu. 

Konec práce jsem proto dopsal v době, kdy stroj jiţ byl v provozu. To, ţe jsem stroj řešil 

v zaměstnání, má své výhody, protoţe jsem se dostal ke všem krokům vývoje a to od 

počáteční komunikace se zákazníkem, schvalování konceptů aţ po konečnou montáţ, 

oţivení a uvedení do provozu. Díky tomu, ţe jsem si stroj mohl sám smontovat a oţivit, 

ověřil jsem si funkčnost svého návrhu. 

Díky tomu, ţe v současné době je jiţ stroj nějakou dobu v provozu, mohu zhodnotit 

výhody a nevýhody svého návrhu. Koncepčně si stroj zákazník chválí, hlavně 

jednoduchost a spolehlivost efektoru a separátorů. V současné době jednáme o dodání  

dalšího stroje. Poţadovaný čas na jeden kus, který měl být maximálně 9,5 sekundy, stroj 

zvládá lehce pod 7 sekund. Záleţí na nastavené rychlosti robotu.  

Po zaběhnutí se stroj dodatečně poupravil tak, aby v případě poruchy robotu mohl 

operátor vkládat smontované sestavy plováku ručně do skluzu. Kdyby tomu tak nebylo, tak 

by při výpadku robotu stál i následující stroj, do kterého putují smontované plováky po 
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kamerové kontrole. Protoţe při montáţi z jednotlivých dílů odpadávají drobné nečistoty, 

které bránily spolehlivému průchodu skluzem a kamerovou kontrolou, dovybavil se stroj 

ofukovací tryskou. Ofukovací tryska je v místě, kde robot přejíţdí se sestavou plováku 

z magnetizéru do skluzu. Tryska je orientována tak, aby foukala nahoru. Robot nad ní 

přejede a tím dojde k očištění plováku od nečistot. Dalším problémem bylo, ţe stroj 

narušoval funkci následujícího stroje, ke kterému je přišroubován. Kdyţ se robot 

pohyboval vysokou rychlostí, docházelo k mírnému pohupování stroje na gumových 

noţkách. To se přenášelo do vedlejšího stroje, kde otřesy činily potíţe. Stroj byl proto 

později ukotven k podlaze, čímţ došlo ke zmírnění otřesů. 
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10. Seznam příloh 

 Výkres – č.v. PRO000844_00.00 Robotická montáţ plováku – Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_10.00 Rám robotu s kabinou 

 Výkres – č.v. PRO000844_10.00 - K Rám robotu s kabinou 

 Výkres – č.v. PRO000844_20.00 Obrácení plováku - Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_20.00 - K Obrácení plováku - Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_30.00 Efektor  - Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_40.00 Separace magnetu  - Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_41.00 Separátor magnetu 

 Výkres – č.v. PRO000844_50.00 Separace plováku - Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_51.00 Separátor plováku  

 Výkres – č.v. PRO000844_60.00 Separace jádra – Sestava 

 Výkres – č.v. PRO000844_61.00 Separace jádra  

 Výkres – č.v. PRO000844_70.00 Přitlačení do magnetizace 

 


