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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

ROČŇÁK, M. Detailní rozpracování modulu balící linky – Akumulační dopravník 

objektů: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 

Katedra robotiky, 2019, Vedoucí práce: Vocetka, M.  

Bakalářská práce se zabývá detailním rozpracováním akumulačního dopravníku objektů. 

V úvodu bakalářské práce je obsažen popis funkce akumulačního dopravníku objektů 

navrhnutého Ing. Kubovským. V dalším kroku je detailně zpracována analýza 

konstrukčních řešení jednotlivých uzlů. Na základě této analýzy jsou detailovány 

jednotlivé uzly akumulačního dopravníku objektů, popřípadě upraveny za použití 

lepšího/novějšího uzlu. Poté je detailně popsán pneumatický rozvod. Součástí bakalářské 

práce je výkresová dokumentace a pneumatické schéma, obojí bude sloužit k výrobě a 

následné montáži akumulačního dopravníku objektů. Všechny detailování a úpravy jsou 

proveden pomocí 3D CAD programu Creo 4.  

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

ROČŇÁK, M. Detailed development of the packing line module – Objects accumulation 

conveyor: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2019, Thesis head: Vocetka, M.  

Bachelor thesis is dealing with detailed design of the packing line module – Objects 

accumulation conveyor. The introduction of the thesis contains a description of function 

of the objects accumulation conveyor designed by Ing. Kubovský. The next step is an 

analysis of constructional solutions of individual nodes. Based on this analysis, the 

individual nodes of object accumulation conveyor are detailed or alternatively modified 

using a better solution. Then the pneumatic circuit is described in detail. Bachelor thesis 

includes technical documentation and pneumatic scheme which will be used for 

production and subsequent assembly of the object accumulation conveyor. All details 

and modifications are made using construction program Creo 4. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

μ micro, 10-6 

mm milimetr, základní jednotka délky v soustavě SI 

°             stupeň, vedlejší jednotka pro měření velikosti úhlu v soustavě SI 

°C stupeň Celsia, vedlejší jednotka teploty v soustavě SI 

bar          bar, vedlejší jednotka tlaku v soustavě SI 

N            newton, jednotka síly v soustavě SI 

Kg          kilogram, základní jednotka hmotnosti v soustavě SI 
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Slovník termínu 

Akumulace-synonymum pro slovo hromadění, popřípadě seskupení  

NOK je akronym vyskytující se v oboru řízení jakosti, významem akronymu NOK je, 

že se jedná o kus, který není v pořádku. [1] 

FEM je zkratka, v překladu metoda konečných prvků. Jedná se o pevnostní analýzu, 

sloužící ke kontrole pevnosti daných součástí. 

Creo 4 je 3D CAD software sloužící k tvorbě modelů a výkresů. 

Creo simulate je modul v softwaru Creo 4, sloužící k simulaci např. pevnostní analýzy 
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Úvod 

Předmětem bakalářské práce je analýza diplomové práce Ing. Kubovského a následné 

detailování této práce, případná úprava modulu za použití lepšího/novějšího uzlu. Závěrem 

této práce je zhotovení výkresové dokumentace.  

Tato bakalářská práce je jednou sekcí Modulu balící linky. Akumulační dopravník 

objektů je vstupem pro tento celek, zastává zásobování objektů manipulace, které dále putují 

do procesu balící linky. Toto automatizované pracoviště má za úkol zrychlit proces balení a 

paletizaci objektů manipulace. Objektem manipulace je přístroj spínače firmy ABB. 
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1 Popis funkce Akumulačního dopravníku objektů 

Tato kapitola obsahuje detailní popis funkce Akumulačního dopravníku objektů. Jedná 

se o celek většího pracoviště, kdy je tento modul zcela oplocen. Akumulační dopravník 

objektů se skládá ze dvou dopravníků a to z dopravníku vstupního a akumulačního. Oba 

dopravníky jsou tvořeny pásovým typem dopravníku a jsou dodány firmou Alváris [2]. 

 

Obr. 1 Původní verze modelu Akumulačního dopravníku objektů  

1.1 Funkce vstupního dopravníku 

Funkcí vstupního dopravníku je dopravit objekty manipulace z výroby směrem 

k akumulačního dopravníku.  

 

Obr. 2 Původní verze vstupního dopravníku 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

17 

V případě, že se bude jednat o NOK kus, bude objekt manipulace odkloněn pomocí 

mechanismu odklonu na rampu a následně bude putovat do předem přichystaných krabic. 

 

Obr. 3 Porucha na lince 

Pokud se bude jednat o OK kus, objekt manipulace bude pokračovat na konec dopravníku.  

 

Obr. 4 Bez poruchy na lince 
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Na konci dopravníku dojde k přepadu objektu manipulace do skluzu. Skluzem je objekt 

manipulace naveden nad lůžko akumulačního dopravníku. 

 

Obr. 5 Přepad objektu manipulace do skluzu 

Poté, co je objekt manipulace naveden nad lůžko akumulačního dopravníku, vysune 

pneumatický pohon tlačku, která zajistí dosednutí objektu manipulace do lůžka. 

 

Obr. 6 Zatlačení objektu manipulace do lóže 
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1.2 Funkce akumulačního dopravníku 

Akumulační dopravník slouží ke stohovaní objektů manipulace do lóží. Pokud dojde 

k zaplnění určitého počtu lóží, dojde k odebrání 20 objektů manipulace pomocí speciálního 

efektoru. Tyto odebrané objekty manipulace putují dále v procesu balící linky. 

 

Obr. 7 Původní verze akumulačního dopravníku 
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2 Analýza konstrukčních řešení jednotlivých uzlů 

Tato kapitola obsahuje popis řešení jednotlivých uzlů navrhnutých Ing. Kubovským. 

2.1 Bočnice 

Bočnice sloužící k vedení objektů manipulace jsou položeny na páse tak, že se pásu 

dotýkají. Toto řešení je nežádoucí, protože by při provozu docházelo ke kolizi. Bočnice mají 

vysoký profil, který by zapříčinil, že by objekt manipulace nebyl v kontaktu s pásem a tudíž 

by nedošlo k jeho pohybu. 

 

Obr. 8 Původní verze bočnic vstupního dopravníku 

Bočnice jsou rovněž široké a pokud je mezi nimi objekt manipulace, stávající vůle mezi 

bočnicemi a objektem manipulace jsou velmi malé, vlivem tohoto nedostatku by docházelo 

k zasekávání objektu ve vedení. 
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2.2 Rampa 

Rampa sloužící k odklonu NOK kusů z dopravníku do předem připravených krabic je 

umístěna na boku vstupního dopravníku. V dolní části není upevněna, tudíž by mohlo dojít 

k nežádoucímu průhybu, který by zapříčinil, že by objekty manipulace nedopadaly do 

předem připravených krabic, v horším případě by časem dozajista došlo k ohnutí rampy.  

 

Obr. 9 Původní rampa na odklon objektů manipulace 

Toto tvrzení bylo potvrzeno FEM analýzou, provedenou v programu Creo Simulate, ve 

kterém bylo simulováno zatížení 800 N (což by mohlo odpovídat situaci, kdy se o konec 

rampy opře člověk). Při tomto zatížení by došlo k průhybu okolo 35 mm. 

 

Obr. 10 Simulace zatížení (průhyb v mm) 
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2.3 Mechanismus na odklon objektů manipulace 

Tento pohon je propojen s ramenem pomocí čepu. Rameno bude možné odklánět a 

zasunout zpět do původní polohy dle potřeby (viz. Obr.3 a Obr.4). 

 

Obr. 11 Propojení Festo DSNU-16-10-P-A 

Jedná se o pneumatický pohon firmy Festo DSNU-16-10-P-A sloužící k odklonu 

objektů manipulace. 

 

Obr. 12 Festo DSNU-16-10-P-A [3] 
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2.3.1 Upevnění pneumatického pohonu 

Pneumatický pohon je upevněn na plechu o tloušťce 3 mm, tento plech je dále upevněn 

k bočnici. Při aktivitě pneumatického pohonu by mohlo docházet k pružení tohoto plechu a 

to by zapříčinilo nežádoucí pohyb celého mechanismu. 

 

Obr. 13 Původní upevnění pneumatického pohonu 

2.3.2 Otočný mechanismus ramene 

Rameno sloužící k odklonu objektů manipulace je upevněno do bočnice tak, aby mohlo 

docházet k jejímu otáčení, avšak upevnění je nefunkční a to z důvodu, že neexistují žádné 

vůle mezi ramenem a bočnicí. Neexistuji ani žádné valivé prvky, po kterých by se rameno 

otáčelo, tudíž by obě součásti o sebe drhly. Pant, který je kotven do bočnice je příliš tenký a 

nebyl by schopen unést takové zatížení a po určité době by se vylomil. 

 

Obr. 14 Původní otočný mechanismus ramene 
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2.3.3 Spojení ramene a pneumatického pohonu 

Pneumatický pohon je s ramenem spojen pomocí čepu, tento čep je vsunut do ramene a 

následně je do něj z boku pomocí závitu upevněn pneumatický pohon. Společně tvoří 

mechanismus na odklon objektů manipulace. 

 

Obr. 15  Původní spojení ramene a pneumatického pohonu 

Tento čep je k rameni na své horní straně zajištěn sponou. Tato spona je příliš tenká a 

vlivem aktivity pneumatického pohonu by došlo k jejímu prohnutí. V celém kloubu nejsou 

žádné kluzné prvky, tudíž by tento mechanismus také nefungoval, protože by se čep 

nenatáčel, ale byl by pouze v pevné poloze. 
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2.4 Mechanismus na zatlačení objektů manipulace do lóží 

Je tvořen pneumatickým pohonem Festo ADNGF-20-180-P-A, tento pohon se stará o 

zatlačení objektů manipulace do příslušných lóží. Objekt manipulace přijede na konec 

vstupního dopravníku, kde se překlopí do skluzu mezi dva plechy, zde je naveden nad 

příslušnou lóži akumulačního dopravníku, poté jej pneumatický pohon protlačí do 

nachystané lóže.   

 

Obr. 16 Festo ADNGF-20-180-P-A [4] 

Pneumatický pohoj je upevněn na hrazdu jen pomocí tenkého plechu, což by v praxi 

nefungovalo. Mohlo by dojít k vylomení pneumatického pohonu vlivem vnějšího zavinění. 

Tento pohon lze upevnit jen pomocí vrchní polohy a to nestačí, tudíž je nutné zvolit jiný 

pohon. Příčinou nevyužití tohoto pneumatického pohonu je rovněž nevhodný tvar hrazdy. 

 

Obr. 17 Původní mechanismus na zatlačení objektů manipulace do lóží 
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2.5 Akumulační dopravník 

Akumulační dopravník je tvořen pásovým dopravníkem, na kterém jsou upevněny lóže. 

Tohle spojení lóží a pásového dopravníku je neakceptovatelné, protože neexistuje možnost, 

jak propojit jednotlivé lóže s pásem dopravníku. Nutno tedy zvolit jiný typ dopravníku, kde 

je možnost upevnit lóže. 

 

Obr. 18 Původní konstrukce akumulačního dopravníku 
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2.6 Lóže 

Lóže slouží k zachycení objektů manipulace potom, co jsou do nich objekty zatlačeny 

pomocí pneumatického pohonu který na konci obsahuje tlačku. 

 

Obr. 19 Původní lóže  

Lóže jsou však konstruovány s minimálními vůlemi, tudíž se může stát, že do nich 

objekt manipulace nedosedne přesně a poté dojde ke kolizi s efektorem.  

 

Obr. 20 Původní vůle lóže 
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2.7 Motor 

Motor je upevněn na konci vstupního dopravníku a slouží jako pohon pásu vstupního 

dopravníku. Motor je upevněn v pozici, ve které by docházelo ke zbytečnému namáhání 

rámu, na kterém je motor ukotven. 

 

Obr. 21 Původní upevnění motoru 
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2.8 Rám 

Rám je rozdělen na dvě části, a to na rám vstupního dopravníku a rám akumulačního 

dopravníku. Toto rozdělení zbytečně zkomplikuje montáž celého modulu. Proto bude nutné 

přesně nastavit polohu akumulačního dopravníku, aby při procesu zatlačování objektu 

manipulace, dosedly objekty přímo do lóží. 

 

Obr. 22  Původní rám 
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2.9 Senzory pro snímaní objektu manipulace 

Pro snímaní polohy objektu manipulace jsou využity fotoelektrické senzory GR18S od 

firmy SICK. 

 

Obr. 23  SICK GR18S [5] 

 

2.9.1 Senzor pro odklon objektů manipulace 

Senzor pro odklon objektů manipulace je upevněn v poloze, kdy paprsek snímá pouze 

malou část objektu manipulace, v takové poloze může dojít k situaci, že senzor nedetekuje 

NOK kus a ten bude putovat dále do procesu balící linky 

 

Obr. 24  Původní upevnění senzoru pro odklon objektů manipulace 
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2.9.2 Senzor pro detekci objektu na rampě 

Senzor pro detekci objektu na rampě je upevněn podobně jako předchozí senzor, 

zachycuje pouze část objektu manipulace. Stejně jako v předchozím případě může dojít, že 

objekt manipulace nebude detekován. 

 

Obr. 25  Původní upevnění senzoru pro detekci objektu na rampě 

2.9.3 Senzor pro detekci protlačení objektu manipulace 

Senzor pro detekci protlačení objektu manipulace je upevněn na skluzu. Takové 

upevnění by nebylo možné, protože by senzor mohl být upevněn jenom pomocí jednoho 

šroubu a v takovém případě by mohlo po čase dojít k natočení senzoru. Senzor by byl poté 

vychýlen a nedetekoval by, zdali byl objekt manipulace protlačen. 

 

Obr. 26  Původní upevnění senzoru pro detekci protlačení objektů manipulace 
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3 Požadavkový list 

Tato kapitola se zaobírá požadavky na konstrukci Akumulačního dopravníku objektů.  

Tab. 1 Požadavkový list 

Požadavky na vstupní dopravník 

Minimální šířka mezery mezi bočnicemi 55 mm 

Maximální výška bočnic 16 mm 

Maximální výška stohu přepravek 800 mm 

Požadavky na akumulační dopravník 

Minimální rozteč mezi lóžemi 7 mm 

Počet lóží na dopravníku 34 

Počet zaplněných lóží za minutu 30 

Požadavky na pneumatický systém 

Maximální výstupní tlak z centrálního rozvodu  7 barů 

Jemnost filtrace dle DIN ISO 8573-1 40 μm 

Požadavky na pracoviště 

Rozsah pracovní teploty 10-80 °C 

Procentuální vlhkost pracoviště 30-70 % 

Celkové rozměry pracoviště 1625x856x1538 mm 
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4 Detailování jednotlivých uzlů 

Tato kapitola obsahuje na základě analýzy konstrukčních řešení Ing. Kubovského 

detailování jednotlivých uzlů modulu akumulace objektů, popřípadě úpravy za použití 

lepšího řešení. 

4.1 Bočnice 

Bočnice už oproti původnímu řešení neleží na páse, tudíž nemůže dojít ke kolizi. 

Bočnice jsou upevněny ve výšce 2 mm nad pásem k rámu vstupního dopravníku a jsou 

upevněny pomocí 3 mm tlustých plechových držáků. 

 

Obr. 27 Aktualizovaná verze bočnic vstupního dopravníku 

Bočnice jsou také oproti původnímu řešení sníženy, aby nedošlo k situaci, kdy by nebyl 

objekt manipulace v kontaktu s pásem a tudíž by nedocházelo k jeho pohybu. Byly navýšeny 

i vůle mezi objektem manipulace a bočnicemi, aby nedocházelo k zaseknutí objektu 

manipulace mezi bočnicemi. 
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4.2 Rampa 

Rampa je v aktualizovaném modelu upevněna i ze spodní části, tudíž nedojde 

k avizovanému prohnutí či ulomení. Rampa je zespoda upevněná k profilu, který je součástí 

rámu. Bočnice rampy jsou zvětšeny o příslušnou výšku, aby nedošlo k přepadu vyřazeného 

objektu manipulace, který bude putovat do předem připravených krabic. Úhel sklonu rampy 

je pouze odhadovaný, skutečný úhel sklonu rampy by musel schválit zákazník, s ohledem 

na možné poškození výrobku. 

 

Obr. 28  Aktualizovaná verze rampy 

Součásti rampy je upevnění senzoru, který bude aretován tak, aby paprsek senzoru 

procházel dírou, která bude vyvrtaná do bočnice rampy a upevnění senzoru. Toto nastavení 

zajistí kontakt paprsku senzoru s vyřazeným objektem manipulace. 

 

Obr. 29  Upevnění senzoru na rampě 
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4.3 Mechanismus na odklon objektů manipulace 

Mechanismus na odklon objektů manipulace prošel největšími změnami. 

 

Obr. 30 Aktualizovaný mechanismus na odklon objektů manipulace 

4.3.1 Upevnění pohonu 

Pneumatický pohon je v aktualizované verzi oproti původní upevněn na profilu rámu 

přes 10 mm tlustou desku. V tomto případě už nebude docházet k pružení, které by 

zapříčinilo nežádoucí pohyb celého mechanismu. Vlivem změny polohy pneumatického 

pohonu bylo třeba zvětšit zdvih stejného typu pneumatického pohonu na 50 mm, aby se 

rameno odklánělo a zasouvalo, jak je žádáno. Samotný pneumatický pohon byl doplněn o 

indukční snímače, které budou snímat koncové polohy pístu. Dále byl doplněn o šroubení s 

řízenými škrtícími ventily, aby bylo možné redukovat rychlost pohybu zasouvání a 

vysouvání pístu, aby nedocházelo k rázům, které by poškodily celý mechanismus.  

 

Obr. 31 Aktualizované upevnění pohonu 
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4.3.2 Otočný mechanismus ramene 

Celý otočný mechanismus ramene musel být přesunut z pozice nad pásem mimo pás a 

to z důvodu robustnější konstrukce, která by se na původní pozici nevešla. Mechanismus je 

upevněný pomocí součásti na profil rámu. Tato součást také slouží jako základna otáčení. 

 

Obr. 32 Aktualizovaný otočný mechanismus ramene 

Samotné rameno je upevněno do součásti pomocí 2 kluzných pouzder firmy SKF, 

jedná se o typ PCMF 121407 E. Tato kluzná pouzdra budou zajištěna pomocí čepu. 

 

Obr. 33  PCMF 121407 E [6] 
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Tento čep je zajištěn pomocí samojisticí matice s nekovovou vložkou. Tato matice 

zajistí, že se čep neuvolní vlivem vibrací, které při fungování mechanismu mohou nastat. 

 

Obr. 34 Řez mechanismem otáčení 

.  
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4.3.3 Spojení ramene a pneumatického pohonu 

Konstrukce spojení ramene a pneumatického pohonu je obdobná jako v předchozí verzi 

modelu, avšak propojení pneumatického pohonu s ramenem pomocí závitu bylo nahrazeno 

kloubovou hlavicí na pístnici pohonu, která je nasazena na čep. Tato součást dovolí, že čep, 

který spojuje pohon a rameno, může být nehybný jako v předchozí verzi. 

 

Obr. 35 Aktualizované spojení ramene a pneumatického pohonu 

Čep byl zvětšen na průměr 6 mm, aby na něj bylo možné upevnit kloubovou hlavici. 

Tento čep je našroubován do ramene a zároveň je zajištěn pomocí špony jako v předchozí 

verzi. Špona je oproti původnímu řešení zvětšena, a tudíž nedojde k jejímu prohnutí. Na 

čep jsou dále nasazeny dvě distanční trubičky, které vymezí polohu pístnice vůči raménku 

a to z důvodu, aby se kloubová hlavice samovolně nepohybovala po čepu. Všechny tyto 

součásti jsou zajištěny pomocí matic. Čep je do raménka šroubován a zajištěn 

kontramaticí. 
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4.3.4 Dojezd ramene při výsuvu 

V původní verzi se rameno dotýkalo bočnice, pokud docházelo při poruše na lince 

k odklonu objektu manipulace. V aktualizované verzi jsou je bočnice rozděleny na dvě části, 

tudíž mezi bočnicemi existuje mezera. Rozdělení bočnice bylo nutné, jelikož vybrání pro 

úplné schování ramene bylo příliš velké 

 

Obr. 36 Dojezd ramene při výsuvu 

Tato mezera je vykompenzována plechem. V upravené verzi nedojde k doteku ramene 

s plechem. Plech rovněž slouží k ukotvení bočnic k rámu dopravníku 
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4.4 Mechanismus na zatlačení objektů manipulace do lóží 

Další velkou proměnou prošel mechanismus na zatlačení objektů manipulace do lóží. 

Původní pneumatický pohon byl nahrazen novým pohonem a to konkrétně pohonem od 

firmy Festo, který nese označení DFM-12-200-B-P-A-GF. Tento pohon zaručí komfortní 

zatlačení objektu manipulace do příslušné lóže. 

 

Obr. 37  DFM-12-200-B-P-A-GF [7] 

Výhodou tohoto pohonu je, že jej lze upevnit ve dvou místech, což předchozí pohon 

nesplňoval. Tato vlastnost byla potřebná, protože zaručí pevnější upevnění a aby nedošlo 

k vylomení pneumatického pohonu vnějším zaviněním. Pohon je upevněn pomocí desek.  

 

Obr. 38 Aktualizované upevnění pneumatického pohonu 

.  
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Pohon byl dále doplněn o šroubení s řízenými škrtícími ventily, aby bylo možné nastavit 

rychlost výsuvu, aby nedošlo při zatlačení k poškození objektu manipulace. Pohon byl dále 

doplněn o indukční snímač a polohový analogový snímač SICK MPS-T s rozsahem 32 mm, 

aby bylo možné snímat vzdálenost výsuvu a případně vyhodnotit, zdali došlo k dotlačení. 

Senzorem se vyhodnotí případné nedotlačení, či protlačení (v případě chybějícího kusu). 

 

Obr. 39  SICK MPS-T [8] 

Na výsuvu pohonu je upevněna tlačka, která má na starost kontakt s objektem 

manipulace. Tato tlačka bude vyrobena z měkkého průmyslového plastu, aby nedošlo 

k poškození objektu manipulace. 

 

Obr. 40  Tlačka 
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4.5 Akumulační dopravník 

Původní pásový dopravník byl nahrazen článkovým dopravníkem opět od Firmy Alváris 

[9]. Článkový dopravník umožní, že lze na jednotlivé články upevnit lóže. Lóže jsou od sebe 

ve vzdálenosti 7 mm, což zaručí, že se objekty manipulace nebudou o sebe odírat. Lóže 

budou situovány do středu článkového dopravníku.  Do jednotlivých článků jsou vyvrtány 

závity pro zápustné šrouby, na které budou upevněny jednotlivé lóže pomocí šroubových 

spojení. Článkový dopravník má nosnost až 50 kg, tudíž dopravník vydrží zátěž vytvořenou 

výsuvem tlačky.  

 

Obr. 41 Aktualizovaná konstrukce akumulačního dopravníku 

. Pokud dojde k poškození lóže vlivem opotřebení nebo vnějším zaviněním, existuje 

možnost rychlé výměny za novou lóži, což je velká výhoda článkového dopravníku. 

Samotný článkový dopravník je poháněn článkovým řetězových mechanismem. 
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4.6 Lóže 

Lóže oproti původnímu provedení nabyla robustnější konstrukci. Byla zvětšena šířka a 

zvýšena podstava lóže. Díky těmto změnám byly navýšeny vůle mezi stěnami lóže a 

objektem manipulace. Tato změna by měla zajisti, že bude objekt manipulace dotlačen na 

dno lóže. Následně byla do lóže vyvrtaná díra, aby by bylo možné pomocí senzoru sledovat, 

zdali objekt manipulace dosedne na dno lóže. 

 

Obr. 42  Aktualizovaná lóže 

4.7 Motor 

Motor je oproti původní verzi otočený o 90°, aby nedocházelo k zbytečnému 

namáhaní rámu dopravníku a kotvicích prvků. 

 

Obr. 43  Aktualizované upevnění motoru 
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4.8 Rám 

Rám je v původním řešení rozdělen na 2 části. V aktualizované části je spojen 

dohromady a to z důvodu zvýšení stability a snadnosti montáže. V tomhle případě bude 

potřeba ustavit akumulační dopravník pouze v jeho podélné ose. Tahle úprava zjednoduší 

celou montáž Akumulačního dopravníku objektů. 

 

Obr. 44  Aktualizovaný rám 
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4.9 Senzory pro snímaní objektu manipulace 

Oproti původnímu řešení je přidán jeden senzor navíc a to senzor na snímání, zdali 

objekt manipulace přesně dosedne do lóže. 

4.9.1 Senzor pro odklon objektů manipulace 

Senzor pro odklon objektů manipulace je ustaven tak, aby paprsek směřoval skrz díru 

v bočnici a pohodlně detekoval objekt manipulace. Polohu senzoru lze nastavit dle potřeby. 

 

Obr. 45 Aktualizované upevnění senzoru pro odklon objektů manipulace 

4.9.2 Senzor pro detekci objektu na rampě 

Senzor pro detekci objektu na rampě je ustaven tak, že paprsek prochází dírou 

v upevnění senzoru a dírou v bočnici rampy. Toto nastavení zajistí, že senzor pohodlně 

detekuje objekt manipulace. Polohu senzoru lze nastavit dle potřeby. 

 

Obr. 46  Aktualizované upevnění senzoru pro detekci objektu na rampě 

 

 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

46 

4.9.3 Senzor pro detekci protlačení objektu manipulace 

Úkolem senzoru je detekovat, zdali bude objekt manipulace protlačen skluzem. Senzor 

je ustaven na profilu rámu a paprsek senzoru směřuje do předem vyvrtaných děr ve skluzu.  

 

Obr. 47  Aktualizované upevnění senzoru pro detekci protlačení objektu manipulace 

4.9.4 Senzor pro detekci objektu manipulace v lóži 

Úkolem senzoru je detekovat, zdali objekt manipulace dosedne na dno lóže. Tento 

senzor je ustaven do polohy, aby paprsek procházel vyvrtanou dírou v boku lóže. Tohle 

nastavení zajistí, že senzor detekuje přítomnost objektu manipulace 

 

Obr. 48  Aktualizované upevněni senzoru pro detekci objektu manipulace v lóži 
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5 Popis pneumatického rozvodu 

Tato kapitola se zaobírá popisem pneumatického rozvodu, který je součástí 

Akumulačního dopravníku objektů a slouží jako pohon pro mechanismy na odklon NOK 

kusů a zatlačení OK kusů do lóží. Pneumatické schéma je součástí BP jako příloha. 

Vstupem pneumatického rozvodu je redukční ventil s filtrem sloužící jako ochrana před 

nečistotami, které by případně mohly poškodit pneumatické pohony. Úpravna vzduchu 

funguje s jemností filtrace 40 μm a vstupním tlakem z rozvodu stlačeného vzduchu 

maximálně 7 barů. 

 

Obr. 49  Redukční ventil s filtrem Festo LFR-1/4-DB-7-O-MINI [10] 

Na redukční ventil s filtrem jsou napojeny pomocí hadiček s vnějším průměrem 6 mm dva 

ventily sloužící jako rozvaděče s funkcí monostabilního ventilu 5/2 a způsobem návratu 

monostabilních ventilů pomocí pružiny. Tohle nastavení zaručí, že se rameno po odklonu 

NOK kusu objektu manipulace případě výpadku elektrické energie nebo poruchy (za 

předpokladu že je pneumatický obvod pod tlakem) vrátí do původní polohy a u tlačky, která 

zasune objekt manipulace do lóže, dojde k návratu do původní polohy.  

 

Obr. 50  Ventil Festo VUVG-LK10-M52-AH-Q6-U-1R8L-S [11] 
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Ventil obsahuje elektrické připojení pomocí samostatného konektoru M8 s 3 piny. Pro 

zamezení nadměrného hluku z pneumatického systému jsou na obou ventilech 

našroubovány tlumiče. 

Pneumatický rozvod dále využívá jednocestné škrtící ventily, aby bylo možné redukovat 

rychlost výsuvu a zasunu obou pneumatický pohonu a to z důvodu, aby nedošlo k poškození 

objektu manipulace a velkým rázům. 

 

Obr. 51  Pneumatické schéma 
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6 Kontrola šroubů kotvící tlačku  

Tato kapitola obsahuje pevností výpočet šroubů kotvící tlačku. Jedná se o kontrolní 

výpočet na střih. 

 

Obr. 52  Šroubový spoj 

Pevnostní kontrola na střih 

𝜏𝑠 ≤ 𝜏𝐷𝑆                                      (1) 

  Dovolené napětí ve střihu se volí u ocelových šroubů  𝜏𝐷𝑆 = (50 ÷ 70) [𝑀𝑃𝑎] 

  Volím hodnotu 𝜏𝐷𝑆 = 60 

𝐹𝑃

𝜋 ∙ (
𝑑𝑆

2 )
2 ≤ 𝜏𝐷𝑆 [𝑀𝑃𝑎]  

   Síla vyvolávající střih je rovna 𝐹𝑃 = 29,4 [𝑁] 

   Průměr dříku šroubu je 𝑑𝑆 = 6 [𝑚𝑚] 

29,4

𝜋 ∙ (
6
2)

2 ≤ 60 [𝑀𝑃𝑎]  

1,04 ≤ 60 [𝑀𝑃𝑎] 

   Pevnostní kontrola je splněna, tudíž šroubový spoj vydrží. 
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7 Plán údržby 

Tato kapitola se zaobírá plánem údržby Akumulačního dopravníku objektů. Jednotlivé 

úkony definují činnosti údržby. 

Údržbu Akumulačního dopravníku objektů smí provádět pouze prověřené a proškolené 

osoby. Pokud nebude dodržen plán údržby, výrobce nezodpovídá za případné poruchy 

vzniklé nedodržením plánu. 

 Tab. 2 Plán údržby 

Plán údržby 

1x za den 

Kontrola zapojení všech pneumatický rozvodů 

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatickém systému 

Kontrola ustavení senzorů  

Vyprázdnit přepravky s NOK kusy 

1x za týden 

Zkontrolovat opotřebení tlačky a lóží 

Očistit pracoviště od nečistot 

1x za měsíc Zkontrolovat dotažení všech spojovacích prvků 

1x za rok 

Výměna těsnících prvků pneumatických válců 

Dotažení svorek v rozvaděči 
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8 Závěr 

V úvodu bakalářské práce byla popsána funkce Akumulačního dopravníku objektů. Poté 

byly analyzované jednotlivé konstrukční uzly vytvořené Ing. Kubovským. Na základě těchto 

analýz byly detailovány jednotlivé uzly, popřípadě upraveny za použití lepšího/novějšího 

uzlu. Dále byl popsán pneumatický rozvod a vytvořen plán údržby Akumulačního 

dopravníku objektů. Na závěr byla vypracovaná výkresová dokumentace včetně 

pneumatického schéma. Výkresová dokumentace a pneumatické schéma bude sloužit 

k výrobě a následné montáži Akumulačního dopravníku objektů. Všechny detailování a 

úpravy byly provedeny pomocí 3D CAD programu Creo 4.  
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Přílohy 

Výkresová dokumentace 

Tab. 3 Výkresová dokumentace 

Hlavní sestavní výkres 00_akumulacni_dopravnik_objektu 

  

Výkresy sestav Výrobní výkresy 

00_01_ram 
 

00_02_dopravnik_akumulacni 

 00_02_01_loze 

00_03_dopravnik_vstupni 

 00_04_hrazda 

00_05_rampa 

 
00_05_01_rampa 

00_05_02_upevneni_senzoru 

00_06_skluz  

 

00_06_01_skluz_dno 

00_06_02_skluz_bocnice_a 

00_06_03_skluz_bocnice_b 

00_06_04_skluz_drzak 

00_06_05_skluz_lyzina_a 

00_06_06_skluz_lyzina_b 

00_06_07_upevneni_skluzu 

00_07_tlacka  

 

00_07_01_drzak_pohonu_horni 

00_07_02_drzak_pohonu_dolni 

00_07_03_tlacka 

00_07_04_upevneni_tlacky_horni 

00_07_05_upevneni_tlacky_dolni 

00_08_zavora  

 
00_08_01_upevneni_zavory 

00_08_02_zavora 
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00_08_03_skluz_zavory 

00_08_04_cep 

00_08_05_trubka_cepu 

00_08_06_spona 

00_09_pohon_zavory  

 

00_09_01_upevneni_pohonu 

 

00_10_bocnice_a 

00_11_bocnice_b 

00_12_bocnice_c 

00_13_bocnice_d 

00_14_upevneni_bocnic 

00_15_propojeni_bocnic 

00_16_upevneni_senzoru 

00_17_senzor_m3-3  

 
00_19_upevneni_ventilu 

00_20_pneumaticke_schema 
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