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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

KREJČÍ, Jakub. Detailní rozpracování modulu balící linky - Paletizační portálový 

manipulátor. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

robotiky, 2019, 78 s. Bakalářská práce. Vedoucí práce: Ing. Lukáš Podešva. 

 

Bakalářská práce se zabývá detailním rozpracováním modulu balící linky. Modulem je 

paletizační portálový manipulátor. V práci je provedena analýza původní práce, průzkum 

nynějšího stavu manipulátorů a jejich komponent. Dále se práce zabývá úpravou 3D modelu 

a jejím vylepšením. V závěru je provedeno několik kontrolních výpočtů vybraných uzlů 

manipulátoru.  

Klíčová slova: Manipulátor; portálový; 3D model; PTC Creo Parametric.  

ANNOTATION OF BACHELORS THESIS 

KREJČÍ, Jakub. Detailed Development of the Packing Line Module - Palletisation Portal 

Manipulator. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Robotics, 2019, 78 p. Bachelor thesis. Head of thesis: Ing. Lukáš 

Podešva. 

This bachelor thesis is dealing with detailed development of the line module. The modul 

is palletisation portal manipulator. In thesis is processed analysis of the original work, an 

analysis about actual state of manipulators and its components. Thesis further focused on 

detailed finish of 3D model and its improvements. In the conclusion a few control 

calculations were made for selected joints of a manipulator.  
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Úvod 

Zadání této bakalářské práce vychází z diplomové práce pana Kubovského. Celá 

diplomová práce řeší automatickou balící a paletizační linku. Práce sestává z několika částí 

jako jsou zásobník kartonů, zásobník proložek, akumulační modul, manipulátor balení 

přístrojů, dopravník s uzavíráním krabic, aplikátor etiket, páskovací stroj, překlápěcí 

jednotka, a nakonec portálový manipulátor paletizace. Konkrétně tato bakalářská práce řeší 

poslední část linky, a to tedy portálový manipulátor paletizace. Cílem bakalářské práce je 

paletizační manipulátor detailně rozpracovat a dokončit 3D model, z 3D modelu zpracovat 

výkresovou dokumentaci a následně vypracovat textovou zprávu.  

Portálový manipulátor se pohybuje po jednotlivých osách x, y, z. Je schopen sám 

odebírat krabice z dopravníku a skládat je na palety. Výhodou portálového manipulátoru je 

jeho poměrně jednoduchá konstrukce. Pohyb os manipulátoru je realizován přes pohybové 

jednotky, jde o pohybové jednotky translační. Pohon je realizován elektromotorem a 

kuličkovým šroubem. Posledním členem portálového manipulátoru je efektor.  

Obecné požadavky na portálový manipulátor jsou především dostatečná dynamika, tedy 

zařízení musí splňovat takt linky. Dále je důležitá tuhost celého systému, nesmí docházet 

k velkému kmitání, vibracím a podobně, a to z důvodu potřebné přesnosti polohování. V 

neposlední řadě jsou požadavkem rozměry zástavby manipulátoru, konstrukce, cena.  
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1 Analýza diplomové práce pana Kubovského 

V této kapitole bude rozebráno konstrukční řešení pana Kubovského.  

1.1 Objekt manipulace 

Objektem manipulace je kartonová krabice od firmy Unipap. Plná krabice obsahuje 20 

kusů spínačů od firmy ABB typ 3559-A01345 a kartonovou proložku. Spínače jsou umístěny 

ve dvou řadách po 10 kusech, proložka je umístěna mezi nimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměry krabice jsou 340 x 140 x 70 mm, jsou znázorněny na obrázku níže. Plná 

krabice je přelepená papírovou páskou. Rozměry a hmotnost pásky výrazně neovlivní 

manipulaci, proto jsou zanedbány.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 Objekt manipulace [1] 

Obr. 2 Rozměry objektu manipulace 
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Při analýze objektu manipulace bylo zjištěno, že v práci pana Kubovského chybí 

hodnota hmotnosti kartonové krabice. Výrobce Unipap vyrábí tyto kartonové krabice na 

míru, a proto dohledání hmotnosti není možné ani na stránkách výrobce. Nevýhodou 

kartonu, jako materiálu, je jeho nehomogennost. Z tohoto důvodu je obtížné určit hmotnost 

výpočtem. Pro účely této práce je hmotnost kartonové krabice ‚‚odhadnuta‘‘ porovnáním 

hmotností kartonových krabic od konkurence dle obrázku č. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je možné vidět, že pětivrstvá krabice o rozměrech 600 x 380 x 350 mm váží 

1,2 Kg. Krabice použitá v práci pana Kubovského dosahuje pětinových rozměrů. Z tohoto 

důvodu je hmotnost kartonové krabice s proložkou odhadnuta na 0,2 Kg.  

 Hmotnost objektu manipulace: 

𝑚𝑂𝑀 = 20 ∙ 𝑚𝑆𝑃 + 𝑚𝐾𝑅 = 20 ∙ 0,046 + 0,2 = 1,12 𝐾𝑔 

Kde: 

𝑚𝐾𝑅 … Hmotnost kartonové krabice 

𝑚𝑆𝑃 … Hmotnost jednoho spínače  

Obr. 3 Hmotnost kartonové krabice 600 x 380 x 350 mm [4] 
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1.2 Ukládání krabic 

Pro ukládání krabic jsou v pracovním prostoru umístěny dvě plastové palety. Rozměry 

palety jsou 1200 x 600 x 150 mm. Krabice jsou na paletu ukládány ve dvou polohách. Matice 

uložených krabic viz obrázek č. 4. Z obrázku níže jde také vidět, že krabice jsou orientovány 

na šířku nebo na výšku. O potřebnou orientaci krabic, se stará vstupní dopravník.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plná paleta obsahuje 56 kartonových krabic se spínači. Plnou paletu je nutné 

v pracovním prostoru vyměnit za prázdnou. Interval mezi výměnou palet je 150 minut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 4 Požadovaná matice složení krabic [1] 

Obr. 5 Krabice složené na paletě [1] 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

19 

1.2.1 Pozice palet 

Uložení palet s krabicemi je znázorněno na obrázku níže. Dvě palety jsou umístěny 

v pracovním prostoru, odkud jsou po naplnění odebrány. 

 

Obr. 6 Umístění palet v pracovním prostoru 

 

Ačkoliv je ve správě pana Kubovského uváděno jinak, ve 3D modelu již nejsou palety 

o rozměrech 1200 x 600 x 150 mm. Jsou zde palety, které mají rozměry 800 x 600 x 200 

mm. Typ palety s těmito rozměry již nebylo možné dohledat. V práci není vyřešeno 

vymezení palet v prostoru. Dopravník, který krabice přivádí k manipulátoru, je schopen je 

správně naorientovat, tak aby mohli být na paletu skládány do požadované matice viz 

kapitola 1.2.  
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1.3 Paleta 

Při analýze práce bylo zjištěno, že udávaná plastová europaleta o rozměrech 1200 x 600 

x 150 mm rozměrově nesedí s paletou použitou ve 3D modelu sestavy balící linky pana 

Kubovského. Paleta použitá v 3D modelu má rozměry 800 x 600 x 200 mm. Europaletu o 

délce 1200 mm by nebylo možné umístit do pracovního prostoru, tak aby s ní bylo možné 

pracovat. Proto byla volena paleta nová viz tabulka č. 1. 

Tab. 1 Parametry palety [35] 

Specifikace palety  

Dodavatel kaiserkraft 

Rozměry 800 x 600 x 160 mm 

Nosnost statická 2000 kg 

Nosnost dynamická  500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproti původní paletě použité v 3D modelu sestavy, se mírně sníží výška. Po naplnění 

bude paleta s krabicemi mít výšku 440 mm.   

 

  

Obr. 7 Nově použitá paleta 
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1.4 Efektor 

Řešení efektoru je v této konstrukci značně zjednodušeno viz obrázek č. 9. Konstrukce 

efektoru sestává ze čtyř pneumatických přísavek a plechového dílu viz obrázek č. 10. 

Přísavky jsou od výrobce Festo. Typ přísavek je ESS-50-SS, kdy průměr jedné přísavky je 

50 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísavky jsou k plechu připojeny pomocí závitu a matice, dále je k nim přiveden stlačený 

vzduch. Příčná síla na přísavku je při jmenovitém provozním tlaku -0,7 bar rovna hodnotě 

84 N. Materiál přísavky je silikon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 9 Efektor portálového manipulátoru 

Obr. 10 Schéma přísavky použité na efektoru 

[5] 
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1.5 Výpočet kinematiky modulů 

V této podkapitole je vypočítána kinematika manipulátoru, která v původní práci 

chyběla. Tento výpočet je důležitý pro následné dopočítání sil, působících na efektor. 

Výpočet je proveden pomocí Rampovy funkce. 

 

 

 

 

 

 

 

Kde z obrázku ∆𝑡𝑎 je čas rozběhu a brždění, který byl volen 15 % z celkového času ∆𝑡𝑡𝑜𝑡 

a ustálený pohyb ∆𝑡𝑏 je tedy 70 % celkového času. Dráha ∆𝑠 je měřena pro jednotlivé 

moduly manipulátory v programu PTC Creo Parametric a jde o maximální dráhu, kterou 

musí koncový bod překonat pro uložení objektu manipulace.  

Celkový čas vychází z taktu výrobní linky a je tedy 40 s.  

Tab. 2 Časy operací manipulátoru 

Časy operací  

Takt linky 40 s 

Čas, za který se manipulátor přemístí 

z místa odebrání OM k místu uložení OM 

15 s 

Čas pro přisátí přísavky 2 s 

Čas pro návrat koncového bodu 

manipulátoru 

23 s 

∆𝒕𝒂 2,25 s 

∆𝒕𝒃 11,5 s 

Obr. 11 Lichoběžníkové schéma [34] 
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1.5.1 Výpočet kinematiky pro osu x 

Pro modul osy x byla vyměřena maximální dráha v programu PTC Creo Parametric pro 

překonání 833 mm. Dráha je znázorněna na obrázku níže. 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑠

(∆𝑡𝑡𝑜𝑡 − ∆𝑡𝑎)
=

0,833

(11,5 − 2,25)
= 0,09 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑠

(∆𝑡𝑡𝑜𝑡 − ∆𝑡𝑎) ∙ ∆𝑡𝑎
=

0,833

(11,5 − 2,25) ∙ 2,25
= 0,04 𝑚 ∙ 𝑠−2 

Vypočtené maximální zrychlení je zároveň maximální zrychlení v axiálním směru. 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝐴𝑋𝑚𝑎𝑥 

 

 

Obr. 12 Dráha pro překonání v ose x 
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1.5.2 Výpočet kinematiky pro osu y 

Pro modul osy y byla vyměřena maximální dráha v programu PTC Creo Parametric pro 

překonání 459,5 mm. Dráha je znázorněna na obrázku níže.  

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑠

(∆𝑡𝑡𝑜𝑡 − ∆𝑡𝑎)
=

0,4595

(11,5 − 2,25)
= 0,04968 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑠

(∆𝑡𝑡𝑜𝑡 − ∆𝑡𝑎) ∙ ∆𝑡𝑎
=

0,4595

(11,5 − 2,25) ∙ 2,25
= 0,0221 𝑚 ∙ 𝑠−2 

Obr. 13 Dráha pro překonání v ose y 
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1.5.3 Výpočet kinematiky pro osu z 

Pro modul osy z byla vyměřena maximální dráha v programu PTC Creo Parametric pro 

překonání 698,5 mm. Dráha je znázorněna na obrázku níže. 

 

Vzhledem k problému s paletami, řešenému v kapitole 1.3 a tím pádem i k nově zvolené 

paletě, která je o 40 mm nižší než původní, bylo nutno těchto 40 mm zohlednit i ve výpočtu. 

Proto je maximální vzdálenost pro překonání v ose z 738,5 mm. 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑠

(∆𝑡𝑡𝑜𝑡 − ∆𝑡𝑎)
=

0,7385

(11,5 − 2,25)
= 0,0798 𝑚 ∙ 𝑠−1 

𝑎𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑠

(∆𝑡𝑡𝑜𝑡 − ∆𝑡𝑎) ∙ ∆𝑡𝑎
=

0,7385

(11,5 − 2,25) ∙ 2,25
= 0,035 𝑚 ∙ 𝑠−2 

Vypočtené maximální zrychlení je zároveň maximální zrychlení v radiální směru. 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑅𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 

 

  

Obr. 14 Dráha pro překonání v ose z 
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1.6 Výpočet zatížení efektoru 

V rámci analýzy původní práce bylo nutné dopočítat síly působící na efektor. Pro 

výpočet zatížení uvažujeme s maximálním možným zrychlením, který je manipulátor 

schopen vyvodit. Základní hodnoty pro výpočet jsou popsány v tabulce. 

Tab. 3 Zatížení efektoru 

Výpočet zatížení efektoru 

Veličiny Hodnota veličiny Definice 

𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 11,032 N Maximální axiální síla, 

zatěžující přísavky při 

axiální pohybu 

𝑚𝑂𝑀 1,12 Kg Hmotnost objektu 

manipulace 

g 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 Gravitační zrychlení 

𝑎𝐴𝑋𝑚𝑎𝑥 0,04 𝑚 ∙ 𝑠−2 Maximální zrychlení 

v axiálním směru 

𝐹𝑅𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 0,0392 𝑁 Maximální radiální síla, 

zatěžující přísavky při 

radiálním pohybu 

𝑎𝑅𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 0,035 𝑚 ∙ 𝑠−2 Maximální zrychlení 

v radiálním směru 

𝐹𝑢 55,7872 𝑁 Úchopná síla přísavek 

𝑘′ 8                                         [3] Koeficient bezpečnosti 

𝑘′′ 5                                                 [3] Koeficient bezpečnosti 

𝑓𝐾 0,5                                               [3] Koeficient tření materiálu 

𝐹𝑢1 13,9468 𝑁 Síla na jednu přísavku 
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Výpočet maximální axiální síly, která zatěžuje přísavky efektoru při maximálním 

zrychlení, je vypočítána níže: 

𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑂𝑀 ∙ 𝑔 + 𝑚𝑂𝑀 ∙ 𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑂𝑀 ∙ (𝑔 + 𝑎𝐴𝑋𝑚𝑎𝑥) = 1,12 ∙ (9,81 + 0,04) 

𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 = 11,032 𝑁 

Maximální radiální síla zatěžující přísavky, je vypočítána obdobně: 

𝐹𝑅𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑂𝑀 ∙ 𝑎𝑅𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥 = 1,12 ∙ 0,035 = 0,0392 𝑁 

Výpočet úchopné síly přísavek je vypočten následujícím způsobem: 

𝐹𝑢 = 𝑘′ ∙
𝐹𝑅𝐴𝐷𝑚𝑎𝑥

𝑓𝐾
+ 𝑘′′ ∙ 𝐹𝐴𝑚𝑎𝑥 = 8 ∙

0,0392

0,5
+ 5 ∙ 11,032 = 55,7872 𝑁 

Výpočet síly na jednu přísavku: 

𝐹𝑢1 =
𝐹𝑢

𝑛𝑝
=

55,7872

4
= 13,9468 𝑁 

Z výpočtu je zřejmé, že síly působící na efektor nejsou velké. Hodnota koeficientů 

bezpečnosti byla volena vysoká, a to z důvodu bezpečnosti provozu.  

Pokud porovnáme volené přísavky, kdy příčná síla na jednu přísavku je při jmenovitém 

provozním tlaku -0,7 bar rovna hodnotě 84 N, s provedenými výpočty přísavek, zjistíme, že 

přísavky vyhovují požadavkům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛𝑝 4 Počet přísavek efektoru 
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1.7 Konstrukce manipulátoru 

Jednotlivé rámy os použitých pro celkovou sestavu a podsestavy manipulátoru, jsou 

sestaveny z hliníkových profilů. Při konstrukci portálového manipulátoru byly použity 

hliníkové profily od firmy Alváris. Konkrétně se jedná o profilovou řadu 8. Profily se 

vyznačují vysokou přesností, to je dáno technologií výroby, kterou je protlačování. Firma 

dodává profily již nařezané na potřebnou délku. V konstrukci manipulátoru jsou použity 

profily o rozměrech 80x80, 80x40L a 40x40L, viz Obrázky níže. Pro tuto řadu profilů bylo 

dále použito příslušenství od stejné firmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Obr. 17 Profil 80x80 [6] Obr. 16 Profil 80x40L [6] 

Obr. 15 Profil 40x40L [6] 
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1.7.1 Rozměry manipulátoru a pracovního prostoru 

Celkové rozměry manipulátoru byly měřeny v nejkrajnějších bodech. Krajní rozměry 

manipulátoru jsou 2128 x 1197 x 2564 mm. Z rozměrů vychází, že konstrukce je poměrně 

vysoká. Dále byly měřeny rozměry pracovního prostoru, které jsou znázorněny na obrázku 

níže – modrá barva indikuje pracovní prostor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku je mimo jiné možné vyčíst, že pracovní prostor neodpovídá požadavkům na 

ukládání krabic na paletu. Pokud vezmeme v úvahu paletu, kterou použil pan Kubovský 

v celkovém 3D modelu sestavy, ta má výšku 200 mm a výška krabice je 70 mm. Tím vzniká 

6 mm prostor mezi paletou a krabicí. Proto není možné krabici přesně uložit na paletu a je 

nutné pracovní prostor upravit. Celkové rozměry pracovního prostoru jsou 1537 x 776,5 x 

684 mm. Výška dopravníku je 909 mm bez krabice. S krabicí je v největší výška 1049 mm. 

Obr. 18 Rozměry pracovního prostoru portálového manipulátoru 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

30 

 

1.8 Realizace pohybu 

Pohyb manipulátoru je realizován přes pohybové šrouby od firmy Hiwin. Pohybové 

šrouby se nacházení na všech osách manipulátoru. Jsou uloženy v ložiskových domcích, 

které pro tuto řadu dodává výrobce. Součástí šroubu je přírubová matice odpovídající normě 

DIN 6905 viz obrázek č. 20. Pohybový šroub je vyráběn v průměrech 12 až 63 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Přírubová matice [8] 

Obr. 19 Výška dopravníku 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

31 

Tab. 4 Parametry pohybového šroubu [8] 

Parametry pohybového šroubu  

Označení R20 – 20K2 – FSCDIN 

Velikost závitu 20 x 20 mm 

Opracování konce šroubu E2Ex-15 pro uložení EK-15 

Provedení šroubu Pravé provedení 

Opracování konce pohybového šroubu je znázorněno na obrázku.  

 

 

 

 

 

Provedení matice je s vůlí, má oboustranné stěrače nečistot, což je vhodné například do 

prostředí, kde se práší. Třída přesnosti šroubu je T7.  

Pro uložení pohybového šroubu jsou použity ložiskové domky typu EK viz obrázek č. 

22. Součástí ložiskového domku jsou dvě ložiska s kosoúhlým stykem, dva distanční 

kroužky a těsnění pro tuto řadu ložiskových domků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Opracování konce pohybového šroubu 

[9] 

Obr. 22 Ložiskový domek EK [10] 
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Tab. 5 Parametry ložiskového domku [10] 

Parametry ložiskového domku  

Označení EK - 15 

Pro velikost šroubu 20 

Pro opracování konce hřídele E2E-15 

Typ ložisek Kuličkové s kosoúhlým stykem 

Tento ložiskový domek je zvolen pro moduly os x a z. V případě modulu osy y je zvolen 

domek menší – EK-12.Pro upnutí matic pohybových šroubu jsou použity domečky GFD, 

také dodávané firmou Hiwin viz obrázek č. 23. Tyto domečky jsou vyráběny dle normy DIN 

69051.  

 

 

 

 

 

 

V této konstrukci portálového manipulátoru jsou použity v kombinaci s plechem, přes 

který jsou přimontovány k jednotlivým modulům os viz obrázek č. 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Domek pro matici [11] 

Obr. 24 Znázornění montáže domku pro matice 
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1.8.1 Pohon 

Pohon šroubů, a tedy i jednotlivých os manipulátoru je realizován elektromotorem od 

firmy Estun viz obrázek č.26. Typ elektromotoru je EMJ-02 APB. Motor je již dodáván 

s převodovkou, enkodérem a brzdou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní výkon motoru je 0,2 kW a napětí je 200 V. Motory jsou ke konstrukci 

manipulátoru připojeny přes plechové díly viz obrázek. Pohybový šroub je spojen s motorem 

pomocí spojky viz kapitola 1.8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Elektromotor Estun [12] 

Obr. 26 Znázornění připojení elektromotoru 
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Tab. 6 Specifikace motoru [12] 

Další specifikace motoru  

Jmenovité otáčky 3000 ot/min 

Maximální otáčky 4500 ot/min 

Jmenovitý moment 0,64 Nm 

Moment brzdy 1,3 Nm 

Výkon motoru 0,2 kW 

Napájení motoru 200 V AC 

 

1.8.2 Spojka 

Kroutící moment z motoru na pohybový šroub je přenášen pomocí spojky od firmy 

Misumi viz obrázek č.28. Spojka není bezvůlová a její přípustný kroutící moment je 

v rozmezí od 3,01 do 5 Nm. Spojení s hřídelí je realizováno přes svěrný spoj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Spojka Misumi [13] 
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Tab. 7 Specifikace spojky [13] 

Spojka  

Označení CPDS40 – 10 -11 

Výrobce Misumi 

Jmenovité otáčky 3800 ot/min 

Jmenovitý točivý moment 4,00307453 kg-cm 

Maximální vnější průměr 40 mm 
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2 Rešerše 

Tato kapitola je věnována prozkoumání manipulátorů používaných konkurencí, jejich 

typy a možnosti konstrukčních řešení. Dále jsou zde probrány řešení jednotlivých uzlů 

manipulátorů.  

2.1 Manipulátory 

Manipulátory ve výrobě jsou obvykle jednoúčelové zařízení, ale jsou výhodné 

především tam, kde nahrazují pro člověka fyzicky náročnou práci a práci stereotypní, 

například odebírání předmětů z pásu. Manipulátory zvyšují takt linky, tím tedy i rychlost 

výroby, což má kladný dopad na ekonomiku firmy. Jsou schopné pracovat nepřetržitě v 3 

směnném provozu. Manipulátory jsou přesné při uchopování objektu manipulace, při 

pohybu s ním i s jeho následným uložením. Výhodou manipulátorů je také jednoduchost 

konstrukce a nízké výrobní náklady.  

Základní typy manipulátoru jsou popsány v následujících kapitolách. 

2.1.1 Manipulační automaty 

Tyto manipulátory jsou předem pevně naprogramované a používají se v případech, kdy 

je pracovní činnost opakující se. Provoz těchto manipulátorů je v dnešní době realizován 

pomocí PLC. Často se u nich používají pneumatické pohony, u kterých je výhodou jejich 

rychlost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 28 Příklad manipulačních automatů [14] 
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2.1.2 Synchronní manipulátory  

Synchronní manipulátory neboli teleoperátory jsou manipulátory, které jsou dálkově 

ovládány člověkem. Spolupráce s člověkem, který robotem operuje, je výhodné tam, kde 

jsou úkoly na roboty rozmanité, tedy nejde pouze o jednu činnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak lze vidět na obrázku, díky manipulátoru je člověk schopen operovat i s velkými a 

hmotnými objekty poměrně jednoduše. Konstrukce takovýchto typů manipulátorů závisí na 

aplikaci a dá se přizpůsobit mnoha požadavkům ve výrobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Příklad teleoperátoru [15] 

Obr. 30 Teleoperátor ovládaný pomocí ruky [16] 
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2.1.3 Mikromanipulátory 

Tento typ manipulátorů se používá pro velmi jemné práce. Typickým příkladem využití 

je použití ve zdravotnictví nebo například při konstrukci čipů. Pohyb může být kontrolován 

pomocí mikroskopu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsou ovládány člověkem, především tedy ve zdravotnictví. Výhodou je jejich přesnost.  

Pro pohon se využívají především elektromotory, které jsou zde výhodné hlavně z důvodu 

malých rozměrů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Mikromanipulátor Leica [17] 

Obr. 32 Využití mikromanipulátorů ve zdravotnictví [18] 
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2.2 Portálový manipulátor 

Portálový manipulátor je manipulátor, u kterého je poloha jeho koncového bodu, 

například efektoru, dána kartézským souřadným systémem. Pohyb je tedy ve třech osách. 

Patří do skupiny manipulačních automatů, kdy je jeho pohyb pevně daný a jeho využití je 

pouze pro jednu činnost. Výhodou portálového manipulátoru je jeho snadná konstrukce a 

jednoduchá zástavba do pracovních prostor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konstrukci rámů portálového manipulátoru se nejčastěji používají profily. Profily 

jsou snadno dostupné a z tohoto důvodu je konstrukce jednoduchá a poměrně levná. Schéma 

konstrukce je možno vidět na obrázku. Pohybové jednotky portálových manipulátorů jsou 

poháněny ve většině případů elektromotory. Typy pohybových jednotek jsou rozebrány 

v následující podkapitole. Kinematické dvojice na portálovém manipulátoru jsou ve všech 

případech posuvné, výjimkou může být akorát efektor, u kterého by bylo vyžadováno řešení 

kinematické dvojice rotační.  

 

 

 

Obr. 33 Příklad portálového manipulátoru [19] 
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Na obrázku výše je vidět řešení pohybových jednotek pomocí pohybových šroubů. Dále 

schéma popisuje jednotlivé moduly – osy ve kterých se manipulátor pohybuje.  

2.2.1 Pohybové jednotky portálového manipulátoru 

Funkce pohybové jednotky u portálového manipulátoru je transformace rotačního 

pohybu na pohyb posuvný, díky čemu se manipulátor může pohybovat v prostoru.  

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, je několik typů, přes které může být 

realizován pohyb jednotlivých modulů manipulátoru. Pohon zajišťuje elektromotor, který je 

s převodovkou přes spojku připojen k pohybové jednotce.  

Jako první příklad pohybové jednotky si uveďme pohybový šroub viz obrázek č. 36.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Schéma konstrukce portálového manipulátoru [20] 

Obr. 35 Schéma pohybového šroubu [21] 
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Z uvedeného schéma je patrný pohyb šroubu a matice. Ukotvení je řešené pomocí 

ložiskových domků na obou stranách. Matice šroubu jsou přes domečky pevně spojená 

s moduly manipulátoru. Výhodou řešení pomocí pohybového šroubu, je jeho přesnost. 

Zjišťování polohy jednotlivých modulů může být jednoduše řešeno výpočtem s využitím 

otáček.  

Jako další příklad si uveďme pohybovou jednotku realizovanou ozubeným řemenem viz 

obrázek č. 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhodou této jednotky je, že může být aplikována přímo jako rám modulu. Další 

z výhod může být rychlost pohybu. Problém je ve vůlích, které vznikají poddajností řemenu, 

pohyb potom není tolik přesný jako například u pohybového šroubu. Limitující může být i 

omezená délka těchto pohybových jednotek, například do 5 metrů. Posledním faktorem 

může být cena, která je vyšší než v případě pohybového šroubu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Pohybová osa s využitím ozubeného řemenu [22] 

Obr. 37 Systém os využívajících ozubený řemen [23] 
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2.2.2 Vodící prvky 

Vedení se dělí na soustředná a rozdělená. Využívají se například vodící tyče nebo prvky 

s pohyblivými vozíky, které jsou umístěny na kolejnici viz obrázek č. 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozíky se mohou dělit podle způsobu montáže, kdy modul může být montován shora 

nebo na bok vozíku. K hliníkovým profilům se dají jednoduše připojit pomocí šroubů a 

drážkových matic. Vozíky se pohybují pomocí kuličkového nebo válečkového vedení. 

Výhodou je jejich vysoká tuhost a nosnost. Součástí vozíku je ventil pro připojení přívodu 

mazacího média.  

Vedení pomocí vodících tyčí je pro použití na portálovém manipulátoru nevýhodné 

z hlediska malé únosnosti, se kterou souvisí i tuhost systému. Pro větší tuhost by bylo nutné 

volit vodící tyče s podpěrou. Rozměrově také nejsou vhodné, vzhledem k tomu, že by bylo 

nutné u manipulátoru použít dvě vodící tyče.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 Pohyblivý vozík [24] 

Obr. 39 Typy vodících tyčí [25] 
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2.2.3 Profily 

Pro konstrukci modulů a rámů portálových manipulátorů se ve všech standartních 

případech používají profily. Výhodou profilů je snadná montáž i demontáž konstrukce, nízká 

hmotnost, vysoká tuhost a nosnost celého systému z profilů. Cena profilů není vysoká a 

výhodou také je, že profily jsou dodávány na míru. Pro menší manipulátory je výhodné 

použít hliníkové profily. K hliníkovým profilům existuje široká škála doplňkových 

produktů, jak pro spojení jednotlivých profilu, tak i pro vedení například kabeláže a 

podobně.  

Mezi výrobce patří například Alváris nebo Kanya. Rozdíly mezi výrobci na trhu mohou 

být v použitém materiálu, rozlišnosti v průřezu profilu – odlehčení a podobně, rozměrových 

řadách, množství dodávaných doplňků. 

Jako příklad doplňků pro jednotlivé konstrukce si uveďme spojovací prvky, ke kterým 

patří například již zmíněné drážkové matice, úhelníky, které slouží k uchycení jednotlivých 

profilů mezi sebou. Mezi další doplňky může počítat prvky pro ukotvení konstrukce, 

plastové krytky, plošné prvky – prvky jako například oplocení, nebo prvky pro odhlučnění.  

Pro ukotvení portálového manipulátoru je vhodné použít patkovou desku nebo úhlovou 

patku viz obrázky níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 40 Patková deska [7] Obr. 41 Úhlová patka [7] 
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3 Požadavkový list 

Požadavky na portálový manipulátor vycházejí z analýzy diplomové práce. Všechny 

požadavky jsou zapsány do tabulek níže. 

Tab. 8 Požadavkový list objektu manipulace 

Požadavky na objekt manipulace  

Rozměry objektu manipulace 340 x 140 x 75 mm 

Hmotnost objektu manipulace 1,12 Kg 

Orientace objektu manipulace Před uchopením musí být OM správně 

orientován 

Ukládání OM na paletu Objekty manipulace musí být na paletě 

uspořádány do požadované matice 

Počet OM na paletě 56 

 

Tab. 9 Požadavky na palety 

Požadavky na palety  

Rozměry Délka: 800 mm, Šířka: 600 mm  

Počet palet v pracovním prostoru 2 palety 

Interval výměny palet 150 min 

Čas pro naplnění jedné palety 2240 s 

Fixovat pozici palet Před ukládáním OM na palety, musejí být 

palety správně pozicovány 
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Tab. 10 Požadavky na efektor 

Požadavky na efektor manipulátoru  

Minimální nosnost efektoru 1,12 Kg 

Maximální axiální síla, která bude 

působit na efektor 

11,032 N 

Maximální radiální síla, která bude 

působit na efektor 

0,0392 N 

Úchopná síla přísavek efektoru 55,7872 N 

Počet přísavek 4 přísavky 

Úchopná síla jedné přísavky 13,9468 N 

 

Tab. 11 Požadavky na manipulátor 

Požadavky na portálový manipulátor  

Takt linky 40 s 

Zástavbové rozměry Délka: 1250 mm, Šířka: 2000 mm, Výška: 

3000 mm 

Minimální rozměry pracovního prostoru 832 x 459 x 799 mm 

Odolnost vůči prostředí Dle krytí IP 4x 

Minimalizace ceny Cena (Kč) 

Minimalizace hmotnosti Celková hmotnost manipulátoru 

Přívod energie Přívod stlačeného vzduchu 6 bar, Elektrická 

přípojka 230V/32A 

Fixace manipulátoru Fixace pozice manipulátoru k zemi 
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Bezpečnostní signální sloupky Na konstrukci je nutno montovat 

bezpečnostní signální sloupky 

 

Tab. 12 Požadavky na provozní podmínky 

Požadavky na pracovní podmínky  

Teplota pracoviště 18°C až 26°C 

Vlhkost pracoviště 30 % až 70 % 

Hygienické požadavky Prostory musí splňovat příslušnou 

hygienickou normu 

Norma pro bezpečnost Zařízení musí splňovat bezpečnostní normu 

pro danou lokaci zařízení 
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4 Aktualizace 3D modelu 

V této kapitole jsou pospány změny provedené na 3D modelu portálového manipulátoru, 

vycházejícího z diplomové práce pana Kubovského. Dále jsou zde popsány vylepšení, ke 

kterým v rámci 3D modelu došlo. Změny byly prováděny v programu PTC Creo Parametric.  

4.1 Hliníkové profily 

Bylo nutné pozměnit rozměry a pozice některých hliníkových profilů v konstrukci 

manipulátoru.  

První změnu bylo nutné provést na modulu z, jak je vidět na obrázcích č.43 a č.44. 

V původní verzi byl nevhodný profil a nebylo možné k němu přimontovat kolejnice a 

úhelníky pro uchycení efektoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále je z obrázku patrné, že v původní verzi 3D modelu byly pohybové jednotky 

společně s jednotlivými moduly manipulátory v rámci jedné podsestavy. To bylo změněno 

pro lepší přehlednost na samostatné moduly a pohybové jednotky s motory.  

Obr. 43 Staré řešení modulu Obr. 42 Nové upravené řešení 
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Další úpravu bylo nutné provést na modulu osy y. Jak je vidět z obrázku č. 45, vozíky 

pohybové jednotky bylo možné uchytit pouze dvěma šrouby každý, což je nevyhovující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento problém byl vyřešen změnou rozměrů a změnou vzdáleností mezi vozíky. Při této 

změně je možné vozíky přichytit alespoň třemi šrouby.  

Obr. 44 Původní řešení modulu osy y 

Obr. 45 Nové řešení umístění vozíků 
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U modulu osy y bylo dále nutné vyřešit spojení jednotlivých profilů. Jak je z obrázku 

č.46 patrné, není zde dostatek místa pro použití úhelníků. Problém byl vyřešen vyvrtáním 

závitů do děr profilu, které jsou zde již od výroby. Řešení je patrné na obrázku č. 47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díry v profilu naproti šroubům, jsou zde pro šroub z důvodu montáže.  

Další změny profilů se týkaly především délkových rozměrů a z důvodu velkých 

rozměrů konstrukce by nebylo možné z obrázků poznat rozdíl, proto budou jen slovně 

popsány. Rozměry jednotlivých modulů os se měnili například z důvodu zachování 

pracovního prostoru, měnili se při změně modulu pohybových jednotek, ty jsou pospány 

v následujících kapitolách, změnu rozměrů bylo nutné provést i z důvodu uchycení 

spojovacího materiálu.  

 

 

 

 

Obr. 46 Spojení profilů pomocí šroubů s půlkulatou 

hlavou 
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4.2 Plechové díly 

Většina plechových dílů v sestavě portálového manipulátoru nebyla reálná z hlediska 

výroby, bylo by nutné díly obrábět, a to by celou konstrukci výrazně podražilo. Některé 

plechové díly zase nebylo možné použít z hlediska nenaplnění požadavků na konstrukci. 

První příklad úpravy je patrný z obrázku č.48. Tento díl v sestavě slouží pro uchycení 

motorů pohybových jednotek k jednotlivým modulům manipulátoru. Starý díl by nebylo 

možné vyrobit konvenčními způsoby výroby plechových dílů a bylo by nutné jej obrábět. 

Velikost rádiusů musí být minimálně 1,5 x rozměr tloušťky plechu, což starý díl nesplňoval. 

V neposlední řadě chyběly díry pro spojovací materiál a řešení jejich montáže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový plechový díl, je již vyrobitelný konvenčními způsoby ohýbání plechů. Byly zde 

přidány díry a drážky pro šrouby, drážky jsou zde pro nastavení pozice motoru a z důvodu 

případného vyrovnání odchylek. Dvě velké díry naproti drážkám jsou díry pro klíč, čímž se 

usnadní montáž.  

 

 

 

 

Obr. 48 Původní plechový díl 
Obr. 47 Řešení nového plechového dílu 
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Takové to díly pro uchycení motorů bylo nutno změnit u všech modulů manipulátoru 

například viz Obrázky níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Obr. 49 Původní řešení pro osu z Obr. 50 Nové řešení osy z 

Obr. 51 Příklad použití nových plechových dílů 
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Dalším typem plechů, který bylo nutno upravit, je plechový díl, který je mezikusem 

spojuje domek matice pohybového šroubu s moduly manipulátoru viz obrázek č. 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém u těchto dílů byla nedostatečná tloušťka a v podstatě žádné díry pro spojovací 

materiál. Nebylo možné uchytit domek matice k plechu ani plech k modulu manipulátoru. 

Porovnání starého dílu a řešení nového je možné vidět na obrázcích dále.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 52 Znázornění pozice plechu 

Obr. 54 Původní řešení 

s jednou dírou 
Obr. 53 Nové řešení desky 
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Na novém dílu byly přidány závitové díry pro šrouby, které jej spojují s domkem pro 

matici pohybového šroubu a díry pro šrouby se zápustnou hlavou. Také byla zvětšena 

tloušťka celého dílu.  

Podobně byl upraven díl pro modul osy z. Zde bylo nutné změnit jeho tvar, z důvodu 

většího prostoru pro více šroubů, které bylo nutné přidat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní díl byl totožný s dílem, který je znázorněn na obrázku č.  

V rámci úprav plechových dílů v 3D modelu, byl ještě změněn plechový díl efektoru viz 

Obrázky č. 57 a č. 58.  

 

 

 

 

 

  

Obr. 55 Upravená deska pro modul osy z 

Obr. 56 Původní plech efektoru 
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4.3 Úprava pohybových jednotek 

Při úpravě pohybových jednotek v rámci sestavy, nejdříve proběhla kontrola typů 

jednotlivých prvků, při které bylo zjištěno, že některé součásti jsou typově, nebo rozměrově 

nevhodné.  

První úpravu prodělal ložiskový domek pro pohybový šroub zároveň s úpravou konce 

hřídele pohybového šroubu viz obrázek č. 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 57 Upravený plechový díl pro efektor 

Obr. 58 Řešení pohybové jednotky z původní práce 
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Z obrázku je patrné, že opracování konce pohybového šroubu, je nevhodně zvolené. 

Podobně je na tom ložiskový domek, který typově neodpovídá a koliduje se spojkou. U 

pohybové jednotky pro modul osy y, byl v původním modelu sestavy zvolen špatný typ 

ložiskového domku – EK12. Podobný problém byl s opracováním konce pohybového 

šroubu, kdy byl průměr menší než požadovaný průměr pro ložiskový domek. 

Dle typu pohybového šroubu byl volen ložiskový domek ze stránek výrobce Hiwin.  

Tab. 13 Specifikace ložiskového domku [10] 

Ložiskový domek  

Typ EK-15 

Pro velikost šroubu 20 

Typ ložisek 7002A 

Počet ložisek 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 59 Nové funkční řešení pohybové jednotky 
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Vzhledem k tomu, že výrobce Hiwin nabízí opracování konců šroubů přímo pro 

ložiskové domky jimi dodávané, volil jsem opracování podle jejich katalogu. Na obrázku 

níže je naznačeno schéma opracování konce pohybového šroubu. Tato úprava se týkala 

všech tří šroubů pohybových jednotek portálového manipulátoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 14 Specifikace opracování [9] 

Opracovaní konce poh. šroubu  

Typ E2E2 – poháněný konec bez drážky pro 

pero 

Značení E2Ex-15 

Pro uložení EK15 

Pro kuličkový šroub 20 

d1 15 h6 

d4 12 j6 

d5 M15x1 

LB 23 

LZ 13 

L8 70 

Rozměry v tabulce jsou v [mm].  

Obr. 60 Schéma voleného opracování konce pohybového 

šroubu [9] 
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Změna byla provedena i v případě spojky. V původní verzi byla použita spojka od firmy 

Misumi. Nevýhodou spojky, pro použití u pohybových jednotek tohoto portálového 

manipulátoru, je její bezvůlovost. Pro přenos kroutícího momentu byla zvolena spojka od 

výrobce Teatechnik viz Obrázek č.62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato spojka je na rozdíl od předchůdce bezvůlová, což je výhodné pro okamžitý přenos 

kroutícího momentu na manipulátor a tím tedy i pro přesnější pohyb jednotlivých modulů 

manipulátoru. Nejvýhodnější je spojka při změně směru otáčení šroubů.  

 

 

 

Obr. 61 Znázornění nově použité spojky 
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Tab. 15 Specifikace spojky [26] 

Spojka OLDHAM  

Značení Náboj: OX25G 

Střed: D25 

Maximální průměr vrtání 12 mm 

Kritický moment Až 13 Nm 

Maximální vyosení Radiální: ± 0,2 mm 

Axiální: ± 0,1 mm 

Úhel: ± 0,5° 

Vnější průměr spojky 25,4 mm 

Hmotnost 31 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při výrobě plechů vznikají angulární odchylky. Z toho důvodu bylo v rámci rešerše 

zjištěno, že je v dnešní době již možné plechy ohýbat s maximální angulární odchylkou až 

± 0,2°. 

 

 

Obr. 62 Spojka OLDHAM [26] 
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4.4 Indukční snímač 

V rámci vylepšení systému bylo do sestavy portálového manipulátoru přidáno několik 

indukčních snímačů od firmy REM a k nim plíšky z feromagnetického materiálu. Systém 

snímačů zde byl přidán z důvodu kontrolování krajních poloh modulů manipulátoru. 

Výhodné to je například i v případě, kdy dojde k přerušení dodávky energie pro motory 

manipulátoru a po jejich obnovení se může manipulátor pomocí snímačů snadno navést 

zpátky do krajních poloh a mít tak výchozí polohu pro další operace. Řešení snímače je 

znázorněno na obrázku č. 64. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plíšky z feromagnetického materiálu jsou zde přidané z důvodu, aby mohl snímač 

přesněji indikovat krajní polohu modulů manipulátoru.  

Senzory v případě konstrukce poslouží dobře i jako bezpečnostní prvek. Vzhledem 

k tomu, že na jednotlivých modulech a pohybových jednotkách chybí dorazy, musí tuto 

funkci nahradit zvolené indukční senzory. 

 

Obr. 63 Příklad montáže indukčního snímače na manipulátor 
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Tab. 16 Specifikace indukčního snímače [27] 

Indukční snímač  

Označení Ex IS M12 B 

Provozní teplota -25°C až 60°C 

Krytí  IP68 

Závit M12 

Spínací vzdálenost 2 mm 

Matice je součástí dodávky - 

Počet snímačů v celé konstrukci 6 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Spojovací materiál 

V celém modelu byl přidán spojovací materiál. Většina šroubů je s válcovou hlavou, 

s půlkulatou hlavou a se zápustnou hlavou. Všechny šrouby byly voleny tak, aby měli vnitřní 

šestihran, z důvodu usnadnění montáže. Výjimkou je uchycení motorů, kde jsou šrouby a 

matice se šestihrannou hlavou.  

Obr. 64 Indukční snímač REM  

[27] 
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Pro montáž jednotlivých prvků k hliníkovým profilům od firmy Alváris byly voleny 

drážkové matice od stejného výrobce. V sestavě jsou dva typy drážkových matic. Typ 

drážkové matice viz. Obrázek č.69. s můstkem a otočné drážkové matice. Výhodou drážkové 

matice s můstkem je, že si díky kuličce při případné demontáži udrží svou pozici a nemusí 

být pracně znovu pozicována.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhodou matice otočné je její pevné spojení, kdy se pomocí zubů na matici „zakousne“ 

do materiálu. Bohužel výrobce dodává tyto matice jen se závitem M6 na rozdíl od matic 

s můstkem, které jsou dodávány se závity M4, M5, M6, M8. Na obrázcích níže je znázorněn 

příklad použití jednotlivých matic.  

 

 

Obr. 66 Šroub s válcovou hlavou [28] Obr. 65 Šroub se zápustnou hlavou [29] 

Obr. 67 Šrouby s půlkulatou hlavou 

[30] 

Obr. 68 Drážková matice [7] 

Obr. 69 Matice otočná [7] 
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Pro šrouby jsou voleny ve většině případů klasické podložky, jen v některých případech 

byly voleny podložky Nordlock a Schnorr. Podložky Nordlock viz obrázek č.74 a Schnorr 

viz obrázek č.73 jsou výhodné v případech kdy jsou spoje vystavovány vibracím a 

dynamickým zatížením.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podložky Nordlock byly použity například pro uchycení plechů, které drží 

elektromotory, u kterých mohou vznikat vibrace. Příklad použití je na obrázku č. 67. 

 

 

 

Obr. 70 Příklad použití matic 1/2 Obr. 71 Příklad použití matic 2/2 

Obr. 73 Podložky Nordlock [31] 
Obr. 72 Podložky Schnorr [32] 
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4.6 Vazby v 3D modelu 

Vazby v 3D modelu portálového manipulátoru bylo nutné upravit, vzhledem k tomu, že 

v původním modelu nefungovaly správně. Upravovali se také z důvodu, že došlo 

k přeskládání podsestav, změně rozměrů a podobně. Na obrázku níže je vidět, že pohybové 

vazby jsou již funkční.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 74 Příklad použití podložek Nordlock 

Obr. 75 Znázornění funkčnosti vazeb 
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4.7 Pracovní prostor 

Po úpravě konstrukce již pracovní prostor vyhovuje požadavkům na ukládání krabic na 

palety. Pracovní prostor je znázorněn na obrázku níže – je vyznačen modře.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že nová paleta má výšku 160 mm a krabice 70 mm nebude již 

docházet problému s přesným uložením, jako to bylo u předchozí konstrukce. Tedy koncový 

bod dosáhne do potřebných poloh pro uložení objektu manipulace. Rozměry pracovního 

prostoru manipulátoru jsou 1531,2 x 759,9 x 602,6 mm. Rozměr pracovního prostoru se tedy 

oproti původnímu zmenšil, ale naopak je funkční pro dané požadavky na ukládání objektů 

manipulace.  

 

  

Obr. 76 Pracovní prostor po provedených úpravách 
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5 Údržba portálového manipulátoru 

Pro správnou a spolehlivou funkci je potřeba provádět pravidelnou údržbu a kontrolu 

manipulátoru. Údržbu musí dělat kvalifikovaná osoba. Údržba se týká mazání pohyblivých 

jednotek jako jsou kolejnice a vozíky, dále je nutné kontrolovat šroubové spoje apod. 

Jednotlivé úkony jsou popsány v následující tabulce. 

 

Tab. 17 Údržba portálového manipulátoru 

Časové intervaly Úkon 

1x měsíčně Kontrola funkčnosti zařízení 

Kontrola přesnosti operace manipulátoru 

1x čtvrtletně Očistit manipulátor od nečistot 

Mazat komponenty pohybové jednotky 

(vozík, kolejnice) 

Kontrola svěrných spojů spojky 

1x ročně Kontrola dotažení šroubových spojů 

Kontrola brzd motoru 

Kontrola ložisek 

Kontrola pneumatického vedení 

Kontrola kabeláže 

Kontrola zapojení konektorů 

Kontrola funkčnosti indukčních snímačů 

Kontrola kuličkového šroubu 

1x za 3 roky Výměna oleje v převodovkách 
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6 Specifikace nakupovaných komponent 

V této kapitole jsou popsány komponenty, které je potřeba nakoupit pro konstrukci 

portálového manipulátoru.  

Tab. 18 Profily 

Název Norma/výrobce Počet kusů Poznámka 

Profil 80x80 2000 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x80 1225 mm Alváris 4 Profilová řada 8 

Profil 80x80 960 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x80 840 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x80 140 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x80 127 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x40L 897 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x40L 252 mm Alváris 2 Profilová řada 8 

Profil 80x40L 100 mm Alváris 1 Profilová řada 8 

Profil 40x40L 1240 mm Alváris 1 Profilová řada 8 

Profil 40x40L 100 mm Alváris 4 Profilová řada 8 

 

Tab. 19 Profilové doplňky 

Název Norma/výrobce Počet kusů Poznámka 

Úhlová patka Alváris 8 Profilová řada 8 

Úhelník 80x80 + Krytka  20  

Úhelník 40x40 + Krytka  18  
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Krytka na profil 80x80 Alváris 8 Profilová řada 8 

Krytka na profil 40x40 Alváris 11 Profilová řada 8 

Krytka na profil 80x40 Alváris 10 Profilová řada 8 

 

Tab. 20 Spojovací materiál 

Název Norma/výrobce Počet kusů Poznámka 

Drážková matice NUTM8STS 

Alváris 

12 Profilová řada 8 

Drážková matice NUTM6STS 

Alváris 

18 Profilová řada 8 

Drážková matice NUTM5STS 

Alváris 

211 Profilová řada 8 

Otočná matice NUTSTM6 

Alváris 

140 Profilová řada 8 

Šestihranná matice M5 ISO 4032 12 Nerezová ocel 

Šroub M5x20  ISO 4762 142 8.8 

Šroub M6x16 ISO 4762 105 8.8 

Šroub M6x16 ISO 7380 40 8.8 

Šroub M5x16 ISO 4762 7 8.8 

Šroub M5x16 ISO 7380 23 8.8 

Šroub M5x22 ISO 4762 44 8.8 

Šroub M6x30 ISO 4762 24 8.8 

Šroub M5x30 ISO 4762 6 8.8 
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Šroub M8x28 ISO 7380 16 8.8 

Šroub M8x35 ISO 4762 12 8.8 

Šroub M6x16 ISO 10642 12 8.8 

Šroub M5x18 ISO 4762 12 8.8 

Podložka 5 ISO 7092 227 Nerezová ocel 

Podložka 6 ISO 7092 162 Nerezová ocel 

 

Tab. 21 Pohybová jednotka 

Název Norma/výrobce Počet kusů Poznámka 

Elektromotor ESTUN 3 EMJ-02 APB 

Spojka OLDHAM Teatechnik 3 Náboj: OX25G 

Střed: D25 

Ložiskový domek EF15 Hiwin 3  

Ložiskový domek EK15 Hiwin 3  

Ložiskový domek pro matici  Hiwin 3 GFD20 

Matice pro kuličkový šroub Hiwin 3 R20-20K2 

Kuličkový šroub 1950 mm Hiwin 1 R20-20K2 

Kuličkový šroub 950 mm Hiwin 2 R20-20K2 

Kolejnice 2000 mm Hiwin 2 SHS20C 

Kolejnice 950 mm Hiwin 2 SHS20C 

Kolejnice 1240 mm Hiwin 2 SHS20C 
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Vozík Hiwin 8 SHS20CSSB_M6F 

Vozík Hiwin 2 HGW20CC_1_R 

 

Tab. 22 Ostatní příslušenství 

Název Norma/výrobce Počet kusů Poznámka 

Indukční snímač REM 6 Ex IS M12 B 

Přísavka Festo 4 ESS-50-SS 
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7 Kontrolní výpočty pohybového šroubu 

V této kapitole je proveden kontrolní výpočet pro kuličkový šroub.  

7.1 Kuličkový šroub 

Kontrola maximálních otáček šroubu, dle katalogu od výrobce Hiwin. Při provozu 

kuličkového šroubu je nutné, aby šroub nepracoval při kritických otáčkách. 

Otáčky jsou vypočteny pro všechny šrouby pro příslušné moduly manipulátory. 

Koeficient uložení 𝑘𝑑 je zvolen pro každý modul dle obrázku č. 78 a vzdálenost mezi 

jednotlivými ložisky 𝑙𝑑 je odečítána v sestavě manipulátoru z programu PTC Creo 

Parametric. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 77 Koeficient uložení [33] 

Obr. 78 Koeficient závislosti uložení [33] 
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V tabulce níže jsou uvedeny základní veličiny pro výpočet kuličkového šroubu. 

Tab. 23 Kuličkový šroub 

Výpočet kuličkového šroubu 

Veličiny Hodnota veličiny Definice 

𝑛𝑘 - Kritické otáčky 

𝑛𝑚𝑎𝑥 - Maximální otáčky 

𝑘𝑑 1,22 Koeficient uložení, dle 

obrázku č. 78 

𝑘𝑘 1,03 Koeficient závislosti na 

uložení, dle obrázku č. 79 

𝑑𝑘 17,1 mm Průměr hřídele 

𝑙𝑑 - Vzdálenost mezi ložisky 

𝑙𝑘 - Nepodepřená délka 

hřídele 

𝐹𝑘 - Maximální teoretická 

dovolená axiální síla 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 - Maximální dovolená 

provozní axiální síla 

 

7.1.1 Výpočet šroubu pro modul osy x 

Výpočet kritických a maximálních otáček pro modul osy x portálového manipulátoru. 

𝑛𝑘 =∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,22 ∙

17,1

1902,32
∙ 108 = 576,498 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 = 576,498 ∙ 0,8 = 461,199 𝑚𝑖𝑛−1 
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Následující výpočet určuje maximální axiální zatížení na šroub. Určení koeficientu 

závislosti na uložení 𝑘𝑘 je voleno dle obrázku č. 79. 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2 ∙ 105 = 1,03 ∙

17,14

1823,42 ∙ 105 = 2648,852 N 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘 ∙ 0,5 = 2648,852 ∙ 0,5 = 1324,426 N 

7.1.2 Výpočet šroubu pro modul osy y 

Výpočet kritických a maximálních otáček pro modul osy y portálového manipulátoru. 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,22 ∙

17,1

887,32
∙ 108 = 2649,812 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 = 2649,812 ∙ 0,8 = 2119,85 𝑚𝑖𝑛−1 

Následující výpočet určuje maximální axiální zatížení na šroub. Určení koeficientu 

závislosti na uložení 𝑘𝑘 je voleno dle obrázku č. 79. 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2 ∙ 105 = 1,03 ∙

17,14

796,42 ∙ 105 = 13 885,425 N 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘 ∙ 0,5 = 13 885,425 ∙ 0,5 = 6942,712 N 

7.1.3 Výpočet šroubu pro modul osy z 

Výpočet kritických a maximálních otáček pro modul osy y portálového manipulátoru. 

𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108 = 1,22 ∙

17,1

892,2122
∙ 108 = 2620,715 𝑚𝑖𝑛−1 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8 = 2620,715 ∙ 0,8 = 2096,572 𝑚𝑖𝑛−1 

Následující výpočet určuje maximální axiální zatížení na šroub. Určení koeficientu 

závislosti na uložení 𝑘𝑘 je voleno dle obrázku č. 79. 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2 ∙ 105 = 1,03 ∙

17,14

799,982 ∙ 105 = 13 761,425 N 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘 ∙ 0,5 = 13 761,425 ∙ 0,5 = 6880,712 N 

 

Výpočty bylo ověřeno, že zvolený motor splňuje požadavky na pohyb portálového 

manipulátoru.  



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

73 

Závěr 

V úvodu se práce věnuje analýze původní diplomové práce pana Kubovského, ze které 

manipulátor vychází. V analýze jsou zjištěny požadavky na portálový manipulátor a také 

jsou zjištěny nedostatky původní práce. Je proveden výpočet sil působících na efektor, který 

v původní práci chyběl. V analýze jsou popsány základní komponenty použité při původní 

konstrukci manipulátoru.  

Dále se práce věnuje rešerši aktuálního stavu manipulátorů na trhu. Jsou zde popsány 

typy manipulátorů, jejich možnosti aplikace a dále jsou zde popsány jednotlivé typy modulů 

použitelných pro portálový manipulátoru – mezi tyto moduly patří například pohybová 

jednotka. Díky provedené rešerši jsou v novém systému manipulátoru později použity 

indukční snímače, pro snímání polohy jednotlivých modulů manipulátoru.  

Z analýzy a rešerše byl sestaven požadavkový list pro manipulátor. Požadavky byly 

rozčleněny na požadavky na objekt manipulace, efektor, palety, obecně na manipulátor a 

požadavky na pracovní podmínky. Celkový postup práce pak dále vycházel z těchto 

požadavků.  

V neposlední řadě je v práci popsána provedená úprava 3D modelu manipulátoru. Kde 

byly řešeny jednotlivé uzly manipulátoru. Byly přepracovány nepoužitelné prvky celého 

systému, mezi které patří například plechy pro držení motorů, pohybová jednotka apod. 

Doplněn byl spojovací materiál v celém modelu. Dále bylo nutné měnit rozměry profilů pro 

dodržení požadavku na pracovní prostor. Na konec byly v programu PTC Creo Parametric 

správně provedeny vazby jednotlivých modulů manipulátoru a jejich komponent.  

V závěru se práce věnuje kontrole kuličkového šroubu. Výpočet se vztahuje na výpočet 

maximálních potřebných otáček kuličkového šroubu a sil, které na šroub mohou působit. 

Z výpočtu vyplývá, že zvolené motory jsou pro systém vhodné.  
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9 Přílohy 
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1. 00_sestava_manipulator 

2. 04_podses_osaz 

3. 05_plech_sroub-x 

4. 07_plech_sroub_z 

5. 08_plech_domek_matice 

6. 09_plech_domek_matice_z 

7. 010_plech_indu_snimac 

8. 011_plech_indu_snimac_z 
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