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Seznam použitého označení 
 

Značka Veličina Jednotky 
  hustota g/cm3 

  úhlová rychlost rad/sec 

a zrychlení m. s-2 

B šířka OM m 

F potřebná síla jedné přísavky N 

F1 složka síly od pohybu OM vzhůru N 

F2 složka síly od pohybu OM ve směru k první ose robotu N 

F3 složka síly od pohybu po kružnici z dostředivého zrychlení N 

FA1 síla od hmotnosti efekoru a OM N 

FA2 síla od zrychlení efekoru s OM N 

FA celková síla v ose šroubu N 

FB celková síla v ose šroubu N 

FC celková síla kolmo k ose šroubu N 

FD síla mezi čelistí a OM N 

FP potřebná síla čelistí N 

Fg gravitační síla N 

F1z síla, nahrazující hmotnost OM a zrychlení manipulátoru v ose z N 

F1x síla, nahrazující zrychlení manipulátoru v ose x N 

f koeficient tření - 

g gravitační zrychlení m. s-2 

H výška OM m 

kd koeficient bezpečnosti - 

L délka OM m 

m hmotnost kg 

M kroutící moment Nm 

r poloměr otáčení m 

Rm minimální pevnost v tahu MPa 

Rp smluvní mez kluzu MPa 

S bezpečnostní faktor - 

v rychlost m. s-1 
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1 Úvod 
 
Tento dokument popisuje návrh efektorů v součinnosti dvou robotů s manipulací většího 
předmětu. Např. skla, plexiskla nebo plechu. Je uvažována budoucí spolupráce dvou 
robotů ABB IRB 140, a jsou navrženy dva efektory. Jeden robot bude vybaven efektorem 
s použitím vakuové techniky - s přísavkami, druhý s bude mít pneumatický efektor 
s uchopovacími čelistmi. Charakter použití přísavek a čelistí je dosti rozdílný. Zatímco 
přísavky jsou k dané manipulaci, tedy např. skla, velmi vhodné, pneumatický efektor 
s čelistmi je na takto malém robotu vhodný spíše pro manipulaci s menšími předměty, 
jako např. čep, menší hřídel... Při návrhu efektorů bude tato tendence respektována.  
V případě, že bude programátor chtít manipulovat oběma efektory se stejným předmětem 
manipulace, bude muset předmět vhodně zvolit. 
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2 Rešerše - Manipulace pomocí přísavek 
 
Byla provedena rešerše současného stavu řešení manipulace s většími, plochými objekty, 
pomocí přísavek. Je požadavek o navržení dvou efektorů. Efektor s použitím vakuové 
techniky(přísavky) a efektor s použitím pneumatického válce(pro uchopení předmětu 
použity čelisti). Pro efektor s čelistmi bude použit jako základ sériově vyráběný úchopný 
pneumatický modul, jehož rešerše bude provedena až v další části této práce. 
 

Obrázek aplikace Popis aplikace 
  

 

Paletizační systém pro 
přemísťování kartónových 
krabic, přísavky jsou umístěny 
z obou stran efektoru (firma 
REIS ROBOTICS) [5]. 
 

  

 

Přemísťování krabic s jídlem, 
přísavky jsou umístěny pouze 
z jedné strany efektoru. 
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Stanoviště pro montáž těsnění, 
manipulace s plochým 
plastovým nebo skleněným 
předmětem. 

  

 

Konstrukce efektoru 
s přísavkami pro stanoviště 
určené k lemování. 

  

 

Konstrukce efektoru pro 
stanoviště určené k lepení. 
Manipulace se skleněnými a 
plechovými díly. 
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Efektor pro paletizaci krabic 
firmy Piab. Efektor má 
nastavitelnou poloha přísavek 
v osách x a y  

  

      

Efektor pro uchycení části 
karoserie automobilu. 

  

 

Efektor pro manipulaci 
s deskami, (dřevo, kov, plast, 
atp.).  Efektor je vybaven 
centrálním systémem výroby 
vakua a manometrem. Přísavky 
jsou vybaveny systémem pro 
vyrovnání zdvihu. 
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Efektor manipulující s láhvemi, 
zabalenými ve folii. Celková 
hmotnost láhví je 15kg, (firma 
SCHMALZ) [6]. 

  

 

Manipulace s objekty, zabalené 
do folie. Přísavky jsou skládané 
(s několikanásobným měchem), 
a  vyrobeny z poddajného 
materiálu. 

  

 

Manipulace s disky CD a DVD. 
Jsou kladeny velké požadavky 
na to, aby povrch zůstal čistý a 
nepoškrábaný. K těmto účelům 
se používají např. přísavky 
vyrobené z TPU (termoplastický 
polyuretan), nezanechává po 
sobě po manipulaci stopy. 
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Zvedání nepříliš zpevněné 
krabice pomocí vakuové 
techniky. Přísavky jsou díky své 
konstrukci pružné a kompenzují 
zborcený tvar krabice. Účelem 
je, aby přísavky zůstaly 
v kontaktu s povrchem, jen tak 
může být předmět efektivně 
přísavkou držen. 

  

 

Manipulace s obrazovkou 
televizoru. Přísavky jsou 
umístěny na kloubu (tzv. úhlové 
vyrovnání). 

  

 

Detail konstrukce efektoru, 
v zadní části je vidět ejektor 
s připojením tlakového vzduchu. 
Hlavice má dvě přísavky a 
v přední části je umístěn  
manometr. 
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3 Návrh efektoru s použitím vakuové techniky 
 
Tato kapitola je věnována výběru předmětu manipulace pro efektor s použitím přísavek, 
dále návrhu variant efektorů, jejich srovnání a nakonec popisu vybrané varianty, popisu 
vybraných komponent, jejich kontrole a návrhu konstrukce těla efektoru.  
 
Požadavkový list:   Robot: ABB IRB140 
 

1. Efektor s použitím vakuové techniky(přísavky) 
 
Energie: tlakový vzduch 5bar 
Uchopovací člen: přísavky 
Max. zrychlení TCP: 10m/s2  
Max. hmotnost předmětu: 1kg 
Nejméně příznivá poloha předmětu: volný úchop, zvedací(třecí) síla je 
rovnoběžná s povrchem 
Stav povrchu předmětu: hladký, rovný(např. sklo, kov, plast)  
Mastné povrchy: ne 
Mokré povrchy: ne 
Práce v prostředí s vysokou prašností: ne 
Požadovány zvláštní odolnosti proti chemikáliím, jiným vlivům prostředí: ne 
Pracovní teplota: 10 - 50°C 
Vyrovnání zdvihu přísavek: ne 
Vyrovnání ůhlú: ne 
Integrovaný vzduchový filtr: ano 
Tlumič hluku: ne 
Evakuační čas: do 500ms 
Zajištění bezpečnosti při manipulaci s předměty: ano(zohlednit použití 
efektoru při výuce) 
Specifikace předmětů se kterými lze bezpečně manipulovat: ano 

 
Při návrhu je potřeba zohlednit vlastní výrobu na K354. Předpokládá se budoucí 
součinnost obou robotů při manipulaci. 
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3.1 Výběr předmětu manipulace 
 
Při návrhu efektoru se zpravidla začíná “od objektu manipulace“. V případě efektoru 
s přísavkami by bylo zřejmě před navrhováním vhodné znát parametry jako jsou: 
hmotnost objektu manipulace, jeho tvar a rozměry, materiál a koeficient tření, způsob 
uchycení, způsoby manipulace apod. 
 
Objekt manipulace 
 
Objektem manipulace byla zvolena plochá hladká deska ze skla, plexiskla, nebo 
podobného neporézního materiálu, o hmotnosti max. 1kg. S tímto předmětem bude 
manipulováno robotem se šesti stupni volnosti, za účelem prezentace a výuky na 
stanovišti. Dá se tedy předpokládat, že manipulace bude probíhat ve všech osách i 
směrech, a nejméně příznivou polohou předmětu bude tedy volný úchop se směrem 
pohybu vzhůru a ke středu robotu. Na obr. 1 je znázorněn příklad objektu manipulace. 
 
 

 
 

Obr. 1.: Příklad objektu manipulace. 
 
 
Příklady objektu manipulace: 
 
V případě plexiskla: 
 
Rozměry(délka x šířka x výška): 400 x 400 x 5 mm 
 
Hmotnost objektu: 
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kgm
gHBLm PLEXI

92,0
92816,15,04040


 

 

 
3/16,1 cmgPLEXI  ...hustota plexiskla 

 
 
V případě hliníkové desky: 
 
Rozměry(délka x šířka x výška): 190 x 190 x 10 mm 
 
Hmotnost objektu: 
 

kgm
gHBLm HLINIK

975,0
9757,211919


 

 

 
3/7,2 cmgHLINIK  ...hustota hliníku 

 
 
L...šířka desky [cm] 
B...výška desky [cm] 
H...tloušťka desky [cm] 
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3.2 Varianta efektoru A 
 
Varianta A je první ze čtyř navržených variant. Jedná se o efektor jen s jednou přísavkou 
uprostřed, a s přídavnou konstrukcí pro stabilizaci objektu manipulace. Jakmile dojde ke 
kontaktu přísavky s objektem, přísavka se díky své pružnosti a působícímu podtlaku 
zatáhne dovnitř efektoru, a dojde tím k opření objektu manipulace o přídavnou kontrukci. 
Podobný stabilizační systém je při použití jen jedné přísavky u takto velkých předmětů 
velice žádoucí. Přísavky jsou měkké, během zrychlení by se mohla snadno zdeformovat, 
a manipulace by se stala nebezpečnou.  
V následující konstrukci přísavky je použita patrona firmy Piab, jedná se o model 
s technologií COAX®, velmi malý a lehký ejektor, integrovaný velmi blízko přísavky. 
Tímto přístupem (decentralizovaný systém) je možno zkrátit potřebné časy k vysátí 
vzduchu, a ušetřit energii. Obr. 2 znázorňuje umístění efektoru na robotu, obr. 3 
samotnou konstrukci efektoru a obr. 4 její částečně rozložený pohled. 
 

 
 

Obr. 2.: Umístění efektoru varianty A na robotu. 
 



 14 

Přibližná hmotnost takto navrženého efektoru, odečtená z vytvořeného 3D modelu činí 
400g. Hlavní tělo efektoru vyrobeno z ocelového plechu. Na obrázcích je efektor 
znázorněn vždy i s interfacem robotu, ale do hmotnosti započítán není. 
 

 
Obr. 3.: Konstrukce efektoru varianty A. 

 
 

 
 

Obr. 4.: Konstrukce efektoru varianty A, částečně rozložený pohled. 
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3.3 Varianta efektoru B 
 
Další variantou byl zvolen jednoduchý efektor se čtyřmi přísavkami. Použití většího 
množství přísavek (3 a více) do velké míry eliminuje potřebu další stabilizační 
konstrukce. Objekt manipulace je dostatečně stabilizován tím, že je uchycen na několika 
různých místech, a nevyvíjí tím na jednu přísavku tak velké síly, které by způsobili její 
nežádoucí deformaci.  
 Obr. 5 znázorňuje umístění efektoru na robotu, obr. 6 samotnou konstrukci efektoru a 
obr. 7 její částečně rozložený pohled. 
 

 
 

Obr. 5.: Umístění efektoru varianty B na robotu. 
 
Správné uchycení výrobku nastane jen v případě, že všechny čtyři přísavky jsou 
v kontaktu s manipulovaným předmětem, a to celou svou plochou. Ideální je také mít 
přísavky od sebe co nejdál, aby byla zajištěna co největší stabilita, což ovšem zvyšuje 
rozměry a hmotnost efektoru. Rozteč a rozmístění přísavek je tedy nutné volit s ohledem 
na manipulovaný předmět, ale také dle požadavků na robot, velikost pracovního prostoru 
apod. Byla zvolena rozteč přísavek 150mm, s rozmístěním do tvaru čtverce. Další možné 
rozmístění přísavek pro daný předmět manipulace by mohlo být např. pás přísavek po 
obou stranách objektu, nebo přísavky tvořící uzavřený kruh, se středem v těžišti tělesa. 
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Přibližná hmotnost takto navržené konstrukce efektoru, odečtená z vytvořeného 3D 
modelu činí 700g. Hlavní tělo efektoru vyrobeno z hliníku 6061, o tloušťkách 10mm a 5 
mm. 
 

 
 

Obr. 6.: Konstrukce efektoru varianty B. 
 
 

 
 

Obr. 7.: Konstrukce efektoru varianty B, částečně rozložený pohled. 



 17 

3.4 Varianta efektoru C 
 
Varianta C je konstrukcí podobná variantě B. Efektor je dlouhý, souměrný, má dvě místa 
pro uchopení předmětu manipulace. Tohoto by mohlo být využito například v případě, že 
by robot zajišťoval výměnu výrobků mezi dvěma stanovišti (např. mezioperační 
doprava). Robot by tak mohl jedním cyklem přemístit oba výrobky do požadované 
polohy zároveň. Rozteč  přísavek byla zvolena 100mm, s rozmístěním do tvaru čtverce. 
Zvolená rozteč je menší než u předchozí varianty B, je totiž počítáno s uchopením dvou 
menších předmětů, do hmotnosti 0,5kg, tedy o celkové hmotnosti 1kg. 
 

 
 

Obr. 8.: Umístění efektoru varianty C na robotu. 
 
 
Přibližná hmotnost takto navržené konstrukce efektoru, odečtená z vytvořeného 3D 
modelu činí 1400g. Hlavní tělo efektoru je opět vyrobeno z hliníku 6061, o tloušťkách 
10mm a 5 mm. Je pravděpodobné, že při dimenzování by bylo možné tloušťky a možná 
tedy i celkovou hmotnost zmenšit, na efektoru však budou umístěny další předměty, jako 
hadice, případně ejektory, kabeláž apod. Předběžná hmotnost by tedy neměla být 
přehnaná. 
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Obr. 9.: Konstrukce efektoru varianty C. 
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3.5 Varianta efektoru D 
 
Posledním návrhem je varianta D. Efektor je ve srovnání s variantou C spíše kompaktní, 
kratší, s tím že se předpokládá, že veškerá kabeláž a ejektory budou uvnitř tělesa. Efektor 
má stejně jako varianta C dvě místa pro uchopení předmětu manipulace, má je však 
umístěny nad sebou, souměrně kolem osy otáčení interface. Takto navržený efektor by 
mohl být také využit pro rychlejší výměnu výrobků mezi dvěmi stanovišti, nebo pro jiný 
odběr dvou kusů výrobku. Rozteč  přísavek byla zvolena 100mm, s rozmístěním do tvaru 
čtverce, a je opět počítáno s uchopením dvou menších předmětů do hmotnosti 0,5kg, tedy 
o jejich celkové hmotnosti 1kg. 
 

 
 

Obr. 10.: Umístění efektoru varianty D na robotu. 
 
 
Přibližná hmotnost takto navržené konstrukce efektoru, odečtená z vytvořeného 3D 
modelu činí 1100g. Hlavní tělo efektoru je opět vyrobeno z hliníku 6061, z polotovaru 
plechu o tloušťce 10mm. Spojovací tyče jsou hliníkové, z polotovaru tyče o průměru 
10mm. 
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Obr. 11.: Konstrukce efektoru varianty D. 
 
 

 
 

Obr. 12.: Konstrukce efektoru varianty D, částečně rozložený pohled. 
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3.6 Srovnání variant efektorů 
 
Jednotlivé varianty efektorů byly srovnány pomocí hodnotové analýzy. Účelem této 
kapitoly je tedy popsat volbu kritérií, určení významnosti kritérií, srovnání variant na 
základě kritérií a významnosti, a nakonec výběr optimální varianty, která bude nejlépe 
plnit požadované funkce. 
 

3.6.1 Srovnávané varianty 
 
Srovnávané varianty jsou shrnuty v následující tabulce: 
 

Var. Obrázek Hmotnost 
[g] Mat. těla Poč. 

přísavek 
Nosnost 

[g] 

Rozteč 
přísavek 

[mm] 

A 

 

400 ocel 1 1000 - 

B 700 hliník 4 1000 150 

C 1400 hliník 8 2 x 500 100 

D 

 

1100 hliník 8 2 x 500 100 

 
 
Hodnoty v tabulce nejsou zcela přesné. Jsou to hodnoty založeny na 3D modelu, a na 
úvaze odpovídající stupni propracování porovnávaných variant. Je pravděpodobné, že 
například hmotnost by se po prokonstruování změnila. I ostatní parametry jako je 
materiál, počet přísavek, jejich rozteč, nemusí být definitivní. 
 
Byly odhadnuty ceny jednotlivých variant. U všech variant je počítáno s použitím 
decentralizovaného systému pro výrobu vakua. Efektor tedy bude nést nejméně jeden 
ejektor, ty jsou také započítány do ceny. Ceny přísavek s příslušenstvím a ceny ejektorů 
byly určeny na základě cen firmy Festo. Ceny materiálu dle katalogu Ferony. Ostatní 
příslušenství zahrnuje další díly, které budou potřeba, jako např. hadice, spojovací 
materiál. 
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Odhad ceny variant v následující tabulce: 
 

Var. Obrázek Přísavka Ejektor Materiál Ostatní 
přísl. 

Celkem 
[kč] 

A 

 

1x1100 1x980 600 200 2880 

B 4x520 2x680 800 500 4740 

C 8x510 4x680 1600 800 9200 

D 

 

8x630 4x680 1600 700 10060 

 
 

3.6.2 Hodnotová analýza 
 
Uvažované varianty byly srovnány pomocí hodnotové analýzy. Tento krok nám umožní 
objektivně zhodnotit  jednotlivé varianty úchopných hlavic. Na základě zvolených kriterií 
a jejich významnosti jsme schopni určit variantu nejlépe vyhovující našim požadavkům, 
tedy optimální variantu. 
 
Hodnotová analýza sleduje následující kroky: 
   

 výběr vhodných kriterií 
 hodnocení kritérií 
 stanovení významnosti kritérií 
 hodnocení variant a výběr optimální varianty 

 
 
Hodnoty kritérií: 
 
6…Vysoká úroveň 
5…Dobrá úroveň 
4…Průměrná úroveň 
3…Nízká úroveň 
2…Nevyhovující úroveň 
1…Nepříznivý stav 
 

Významnosti kritérií: 
 
2…Nejvyšší 
… 
… 
… 
… 
1…Nejnižší  
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Výběr kriterií: 
 

Označení 
kritéria Název kritéria Popis kritéria 

K1 Nosnost Charakterizuje maximální hmotnost 
objektu manipulace 

K2 Pracovní prostor Využití prac. prostoru, resp. omezení prac. 
prostoru vnějšími rozměry efektoru 

K3 Uchopovací vlastnosti 
Možné způsoby uchopení objektu 

manipulace, a jeho možné trajektorie 
pohybu 

K4 Konstrukce Charakterizuje složitost konstrukce, 
náročnost na výrobu 

K5 Hmotnost Hmotnost efektoru 

K6 Složitost řízení  Nároky na řídící systém pro ovládání 
efektoru 

K7 Ekonomičnost Cenová náročnost dané varianty vzhledem 
k požadavkům 

 
 
 
Hodnocení kritérií: 
 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 
K1 

Nosnost 1000g 1000g 2x500g 2x500g 

K2 
Pracovní 
prostor 

Minimální 
omezení Malé omezení Velké omezení Střední 

omezení 

K3 
Uchopovací 

vlastnosti 

Omezené – 
měkká přísavka Velmi dobré Omezené – 

velké rozměry 
Středně 
omezené 

K4 
Konstrukce 

Střední 
náročnost Malá náročnost Střední 

náročnost Vyšší náročnost 

K5 
Hmotnost 400g 700g 1400g 1100g 

K6 
Složitost řízení Nízká Nízká Střední Střední 

K7 
Ekonomičnost 

Velmi dobrá -  
odhad 2880 kč 

Střední -  odhad 
4740 kč 

Nižší -  odhad 
9200 kč 

Nižší -  odhad 
10060 kč 

 
 
 
 
 



 24 

Stanovení významnosti kritérií: 
 
Pro určení významnosti byla použita metoda srovnání kritérií v trojúhelníku párů. 
V průběhu této metody jsou kritéria postupně srovnávána každé s každým, dále je podle 
počtu voleb určeno pořadí významnosti. Nakonec je spočítána tzv. váha významnosti, 
sloužící dále ke konečnému zhodnocení variant.  
 
Porovnání v trojúhelníku párů: 
 

Porovnávané páry kritérií Počet 
voleb - v Pořadí 

Váha 
významnosti 

- q 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 2 6 1.36 
K2 K3 K4 K5 K6 K7 ----------     

 K2 K2 K2 K2 K2 4 3 1.73 
 K3 K4 K5 K6 K7 ----------     
  K3 K3 K3 K3 5 2 1.91 
  K4 K5 K6 K7 ----------     
   K4 K4 K4 2.5 4 1.45 
   K5 K6 K7 ----------     
    K5 K5 2.5 4 1.45 
    K6 K7 ----------     
     K6 0.5 7 1.09 
     K7 5.5 1 2.00 

 
 
Výpočet váhy významnosti: 
 

1.36

1.73

1.91

1.451.45

1.09

2.00

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

0 1 2 3 4 5 6
v

q

q=f(x)
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Hodnocení variant a výběr optimální varianty: 
 
Tabulka hodnocení variant dle kritérií: 
 

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 
K1 

Nosnost 
4 5 4 5 

K2 
Pracovní prostor 

5 4 2 3 

K3 
Uchopovací vlastnosti 

3 5 4 5 

K4 
Konstrukce 

3 5 4 3 

K5 
Hmotnost 

6 5 3 4 

K6 
Složitost řízení 

5 5 4 4 

K7 
Ekonomičnost 

5 4 3 2 

 
 
Výpočet výsledku pro variantu A: 
 

Varianta A 
Kritérium Hodnota Váha významnosti - qi Vážený index kritéria - li 

K1 4 1.36 5.44 
K2 5 1.73 8.65 
K3 3 1.91 5.73 
K4 3 1.45 4.35 
K5 6 1.45 8.7 
K6 5 1.09 5.45 
K7 5 2 10 

Součet vážených indexů kritérií pro variantu 
A: 48.32 
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Výpočet výsledku pro variantu B: 
 

Varianta B 
Kritérium 

Hodnota Váha významnosti - qi Vážený index kritéria - li 

K1 5 1.36 6.8 
K2 4 1.73 6.92 
K3 5 1.91 9.55 
K4 5 1.45 7.25 
K5 5 1.45 7.25 
K6 5 1.09 5.45 
K7 4 2 8 

Součet vážených indexů kritérií pro variantu 
B: 51.22 

 
 
Výpočet výsledku pro variantu C: 
 

Varianta C 
Kritérium Hodnota Váha významnosti - qi Vážený index kritéria - li 

K1 4 1.36 5.44 
K2 2 1.73 3.46 
K3 4 1.91 7.64 
K4 4 1.45 5.8 
K5 3 1.45 4.35 
K6 4 1.09 4.36 
K7 3 2 6 

Součet vážených indexů kritérií pro variantu 
C: 37.05 

 
 
Výpočet výsledku pro variantu D: 
 

Varianta D 
Kritérium Hodnota Váha významnosti - qi Vážený index kritéria - li 

K1 5 1.36 6.8 
K2 3 1.73 5.19 
K3 5 1.91 9.55 
K4 3 1.45 4.35 
K5 4 1.45 5.8 
K6 4 1.09 4.36 
K7 2 2 4 

Součet vážených indexů kritérií pro variantu 
D: 40.05 
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Shrnutí výsledků: 
 

Pořadí Varianta Součet vážených indexů kritérií 
2 A 48.32 
1 B 51.22 
4 C 37.05 
3 D 40.05 

 
Hodnota kritéria je vždy vynásobena její významností, nakonec jsou výsledky sečteny a 
je získán tzv. součet vážených indexů kritérií. Čím větší počet bodů varianta získá, tím je 
zhodnocena lépe. Varianta B získala nejvíc bodů, bude tedy na ni pohlíženo jako na  
optimální variantu. 
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3.7 Rešerše - Efektor s použitím vakuové techniky 
 
 
Byla provedena rešerše za účelem nalezení vhodných komponent pro návrh 
uchopovacích efektorů. Je požadavek o navržení dvou efektorů. Efektor s použitím 
vakuové techniky(přísavky) a efektor s použitím pneumatického válce(pro uchopení 
předmětu použity čelisti).  
 
Pro sestavení daného efektoru bude zřejmě potřeba obeznámit se s problematikou 
komponent jako jsou přísavky, ejektory, vakuové spínače, filtry nebo např. celé 
podsestavy efektorů apod. Rešerše se tedy soustředí právě na tyto součásti. První kapitola 
pojednává o zásadách a představení vakuové techniky, dále pak jsou vybráni hlavní 
zástupci a popsány v samostatných podkapitolách, označených vždy 2.x.  
 
Pro popis jednotlivých dostupných komponent a jejich typů byly vybrány firmy Festo [1], 
Schunk [2] a Piab [3]. Jsou to firmy, jejichž sortiment je velmi široký, specializující se na 
danou problematiku. 
 
 

 
Obr. 13.: Princip výroby vakua v ejektoru. 

 
 

Princip výroby vakua technologií COAX(firma Piab): 
 

1. Tryska čerpadla („tlakový vzduch“) 
2. Vzduch z vnějšího prostoru nasávaný do trysek 
3. Sací účinek regulován počtem otevíraných trysek 
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3.7.1 Vakuová technika 
 
Fyzikálně existuje pouze jeden druh "tlaku", který vychází z nuly, neboli z absolutního 
vakua. Tento tlak označujeme jako absolutní tlak. Obvykle se však udávané tlaky 
vztahují k atmosférickému tlaku (101,3 kPa) a tyto relativní tlaky se označují jako 
podtlak a přetlak. Atmosférický tlak na hladině moře je 101.3 kPa. Se stoupající 
nadmořskou výškou vzduch řídne a snižuje se tak i atmosférický tlak, vždy o 1% na 
každých 100 m výšky (platí do 2000 m). 
Při vytvoření podtlaku je atmosférický tlak potenciálním zdrojem energie. Například 
vysavač odsává vzduch a vytváří tak prostor s tlakem nižším než je tlak okolního 
vzduchu. Vysavač tedy nevysává, ale vzduch a prach je do vysavače vtlačován vyšším 
atmosférickým tlakem. 
Následující graf zobrazuje rozdíl mezi absolutním tlakem, přetlakem a podtlakem. 
 

 
 

Obr. 14.: Znázornění přetlaku a podtlaku vzhledem k tlaku atmosférickému. 
 

3.7.2 Rozdělení vakua do třech hlavních skupin 
 
Dmychadlové vakuum 0 až -20 kPa 

 
Pro ventilaci, chlazení, odsávání, ... 
 

Průmyslové vakuum -20 až -99 kPa 
 

Pro manipulaci, automatizaci, přidržování, ... 
 

Procesové vakuum -99 kPa a více 
 

Vysoké vakuum pro laboratoře, výrobu 
mikroprocesorů, pokovování, ... 
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3.7.3 Energetická náročnost při rostoucí úrovni vakua 
 
Následující graf znázorňuje spotřebu energie v závislosti na úrovni vakua. Z grafu 
vyplývá, že při úrovni nad -90 kPa vzrůstá spotřeba energie velmi prudce. Doporučuje se 
tedy, aby úroveň vakua byla pokud možno udržována pod touto hranicí. 
 

 
Obr. 15.: Graf energetické náročnosti při vzrůstající úrovni vakua. 

 

3.7.4 Princip funkce přísavky 
 
Přísavka není na manipulovaný předmět přisáta, ale je přitlačována okolním 
(atmosférickým) tlakem vzduchu a to v případě, že je tento tlak vyšší než tlak mezi 
přísavkou a předmětem. Kromě jiných komponent je přísavka zpravidla připojena na 
vakuovou pumpu, která slouží jako zdroj tohoto vakua(podtlaku). Čím vyšší je vytvořený 
podtlak, tím větší je i síla, která přísavku přitlačuje na manipulovaný předmět - tzv. 
přídržná síla přísavky. 
 

 
 

Obr. 16.: Znázornění přisátí přísavky vlivem rozdílu tlaků vně a uvnitř. 
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3.7.5 Centralizovaný a decentralizovaný systém  
 
Přesněji řečeno se jedná o centralizovaný a decentralizovaný způsob vytváření vakua 
v systému. Oba způsoby mají své výhody a nevýhody, a mohou být tedy v daném případě 
výhodné. Pro tyto dva způsoby výrobci vakuové techniky nabízejí různé komponenty a 
řešení. Jako zástupce bude zde uvedena firma EDCO USA [4], protože pro své zákazníky 
mají tyto dva způsoby na stránkách dobře popsány.  
 
 
Centralizované systémy:  
 
Centralizovaný systém používá k výrobě vakua jednu “centrální“ vakuovou pumpu, která 
zásobuje všechny komponenty systému vyžadující vakuum. Všechny takovéto 
komponenty tedy pracují na stejné úrovni vakua. Nevýhodou tohoto způsobu je větší 
objem prostoru pro přenesení vakua do místa, kde je opravdu potřebné. Je to dáno 
zejména nutností relativně velkého množství potrubí a hadic v centralizovaném systému.  
Centralizované systémy musejí být oproti diskrétním systémům více naddimenzované. 
Toto vyplývá z nutnosti pokrýt propustnost(prosaky) systému a opotřebení přísavek, 
které jsou normální, a vždy přítomné.  
 

 

1. Hadice se stlačeným vzduchem 
2. Zařízení pro výrobu vakua 
3. Potrubí s vakuem 
4. Filtr 
5. Přísavka 

Obr. 17.: Centralizovaný systém. 
 
 
Decentralizovaný(diskrétní) systém: 
 
Diskrétní systém je tvořen řadou malých samostatných jednotek, přičemž každá jednotka 
má vlastní zařízení k vytváření vakua. Výhodou tedy je, že vakuum je vytvářeno až 
v místě spotřeby, případně velmi blízko. Další výhodou je, že netěsnost jedné přísavky 
(jedné jednotky) ovlivní vakuum pouze lokálně pro danou přísavku. U centralizovaných 
systémů je tomu naopak, netěsnost v jednom místě ovlivní tlak celého systému. 
Manipulace s předmětem se v takovéto situaci může stát nebezpečná, či zcela nemožná. 
Nevýhodou oproti centralizovanému systému bude vyšší cena a složitost v případě 
použití velkého množství samostatných jednotek. 
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1. Hadice se stlačeným vzduchem 
2. Zařízení pro výrobu vakua 
3. Přísavka 

Obr. 18.: Decentralizovaný systém. 
 
 

3.7.6 Spotřeba energie 
 
S nárůstem úrovně vakua dochází k většímu opotřebení přísavek a především stoupá 
spotřeba energie, zásadou tedy je, aby úroveň vakua nebyla zbytečně vysoká. Při zvýšení 
úrovně vakua z -60 kPa na -90 kPa se zvětší přídržná síla dané přísavky o cca. 20-30 %, 
ale spotřeba energie stoupne zhruba desetkrát. Přídržná síla přísavky je přímo úměrná k 
její ploše. Při potřebě větší síly je proto většinou výhodnější odpovídajícím způsobem 
zvětšit plochu přísavky, případně jejich počet, při použití stejné nebo nižší úrovně vakua. 
Při dimenzování lze u většiny aplikací při výpočtech nosnosti přísavek vycházet z úrovně 
vakua okolo -60 kPa. 
 

 
 

Obr. 19.: Znázornění spotřeby energie v závislosti na ploše přísavky. 
 

3.7.7 Koeficient bezpečnosti a přídržná síla přísavky 
 
Při manipulaci pomocí přísavek je těleso drženo jen díky rozdílným tlakům vně a uvnitř 
přísavky. V tabulkách jednotlivých typů přísavek výrobce uvádí přídržné síly při různých 
úrovních vakua. Uváděna je obvykle přídržná síla kolmá, a síla paralelní k ploše 
manipulovaného předmětu. Některé přísavky nejsou vhodné pro aplikace s paralelní 
přídržnou silou, tehdy síla většinou nebývá vůbec uvedena. Udávané hodnoty přídržných 
sil jsou měřeny obvykle na suchém ocelovém předmětu(plechu).  
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Při dimenzování potřebné velikosti a počtu přísavek výrobce obvykle doporučuje 
hmotnost manipulovaného předmětu vynásobit bezpečnostním faktorem minimálně 1,5. 
(Festo - 1,5; Piab - 2).  
 
Při rychlých pohybech manipulovaného předmětu, například i při rotaci kolem svislé osy 
přísavky, je třeba počítat s působením dynamických sil při akceleraci a brzdění. V těchto 
případech se doporučuje při výpočtu velikosti a počtu přísavek vynásobit hmotnost 
manipulovaného předmětu faktorem minimálně 2 až 2,5. 
 
 

3.7.8 Počet a rozmístění přísavek 
 
Může se snadno stát, že pro stejnou aplikaci je možné použít různé množství přísavek. 
Například, čtyři malé namísto jedné velké. Při použití jen jedné přísavky bude zřejmě u 
větších předmětů nutné použít konstrukci pro stabilizaci předmětu(přísavka je měkká). 
Použití více menších přísavek tento problém může do velké míry eliminovat.  
Dále, při řešení manipulace s většími a těžšími předměty je často třeba použít více 
přísavek pro dosažení potřebné přídržné síly. Ty musí být vždy rozmístěny symetricky k 
těžišti  manipulovaného předmětu. 
 
 

3.7.9 Přísavky 
 
Sortiment přísavek, nabízených výrobci, je velmi široký. Např. firma Festo jich má 
v nabídce zhruba 2000. Rešerše se tedy bude soustředit na jejich hlavní zástupce(typy). 
 
 
Obrázek: Typ: Popis: 
   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
ESV-…-…S… 
ESS-…-S… 
 

 Standardní 
 Pro ploché a lehce zvlněné nebo 

vypouklé povrchy 
 Např. plech, karton 
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Firma: Festo 
 
Typ: 
ESS-…-GT… 
ESV-…-E… 
ESS-…-E… 
 

 Hluboké 
 Pro kulaté a vypouklé předměty 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
ESV-…-B… 
ESS-…-B… 
 

 Skládaná, 1,5 měchu 
 Pro zkosené povrchy, 

v závislosti na typu přísavky 5˚ 
až 30º 

 Pro vypouklé, kulaté, velké 
povrchy, pro měkké předměty 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
ESV-…-C… 
ESS-…-C… 
 

 Skládaná, 3,5 měchu 
 Pro křehké předměty 
 Např. skleněné láhve, žárovky 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
ESS-…-O… 
 

 Oválná 
 Pro úzké, protáhlé předměty 
 Např. profily, trubky 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
B 
B-M 

 Přísavky s krátkým vlnovcem 
 Vhodné pro vyrovnání 

výškových rozdílů 
 Zdvih přísavky lze využít pro 

separaci tenkých dílů 
 V případě, že přídržná síla 

působí paralelně s plochou jsou 
vhodné jen pro manipulaci s  
lehkými předměty 
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Firma: Piab 
 
Typ: 
B-MF 
B-MF-M 

 Přísavky s krátkým vlnovcem 
z TPU (nezanechávají otisk na 
materiálu) 

 Podobné použití jako typ B 
 Pro hladké povrchy s  velkými 

nároky na čistotu 
 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
BL 
 

 Přísavky s dlouhým vlnovcem 
 Méně vhodné v aplikacích, kde 

přídržná síla působí paralelně s 
plochou manipulovaného 
předmětu 

 B-BL40-2 z měkčeného 
silikonu vyvinutá pro 
potravinářský průmysl 
(pekárny) 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
F 

 Ploché přísavky s opěrným 
žebrováním 

 Vhodné pro rovné povrchy 
 Dobrá stabilita a minimální 

pohyb předmětu při manipulaci 
zaručují velkou přesnost 

 Lze použít pro aplikace, kde 
přídržná síla působí paralelně s 
plochou manipulovaného 
předmětu 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
F-MF 
F-MF-M 

 Ploché přísavky s žebrováním 
z TPU (nezanechávají otisk na 
materiálu) 

 Pro rovné hladké povrchy 
s velkými nároky na čistotu 

 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
FC 

 Ploché konkávní přísavky 
s opěrným žebrováním 

 Vhodné pro rovné a mírně  
zaoblené povrchy 

 Dobrá stabilita a minimální   
ohyb předmětu při manipulaci 

 Zesílený okraj pro delší  
životnost 
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Firma: Piab 
 
Typ: 
P 

 Přísavky s těsnícím profilem z 
EPDM 

 Vhodné pro hrubé a nerovné 
povrchy 

 Při působení ohýbacích sil je 
třeba použít výkyvné upevnění 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
OC 

 Oválná konkávní přísavka 
 Vhodné pro podlouhlé předměty 

s rovným nebo mírně 
zaobleným povrchem 

 Dobrá stabilita a minimální 
pohyb předmětu při manipulaci 

 Lze použít pro aplikace, kde 
přídržná síla působí paralelně 
s plochou manipulovaného 
předmětu 

 Zesílený okraj pro delší 
životnost 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
Různé typy 

 Přísavky DURAFLEX™ 
 Vyrobeny z měkčeného 

polyuretanu různých stupňů 
tvrdosti  

 Velká odolnost proti opotřebení 
a mechanickému poškození  

 Vysoká odolnost proti oleji 
 Nezanechává otisk na 

manipulovaném předmětu 
 Některé typy přísavek (BX, BF, 

B a F) jsou složeny ze dvou 
materiálů různých stupňů 
tvrdosti 

 Měkčí spodní část zajistí 
spolehlivé přilnutí k 
manipulovanému předmětu a 
tvrdší horní část pak potřebnou 
tuhost a stabilitu přísavky  

 Určeny pro náročné aplikace s 
požadavkem na dlouhou 
životnost přísavek a s tím 
spojené minimální nároky na 
údržbu 
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3.7.10 Ejektory 
 
Zařízení, sloužící k tvorbě podtlaku. Jako zdroj energie je většinou použit tlakový 
vzduch. Ejektory volíme zejména dle funkce (zda pneumaticky či elektricky ovládaný), a 
dále podle výkonu. 
 
 
Obrázek: Typ: Popis: 
   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
VN 
VAD, VAK 
 

 Pneumatické ejektory 
 Různá jmenovitá 

světlost(rozměr Lavalovy dýzy) 
 Různá připojení a konektory, 

tvary, dosažitelné podtlaky... 
 Možnost pneumatického 

vyfukovacího impulsu, tlumiče 
hluku, apod. 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
OVEM 
VN 
VADM, VADMI 
VAD-M 
10 CPV 

 Elektropneumatické ejektory 
 Různá jmenovitá 

světlost(rozměr Lavalovy dýzy) 
 Různá připojení a konektory, 

tvary, dosažitelné podtlaky... 
 Možnost elektromagnetického 

ventilu pro ZAP/VYP vakua 
 Možnost elektromagnetického 

ventilu pro vyfukovací impuls 
 Integrovaný filtr s indikací 

zanesení, vakuový spínač, 
tlumič hluku, apod. 

 hluboké vakuum až 93% 
   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
Bi 
Pi 
Si 
L 
M 
X 
H 

 Vakuové pumpy 
 Různé výkony, rozpětí pro 

úrovně vakua a jeho maximální 
hodnoty 

 Různá kritéria pro přívod 
tlakového vzduchu 
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Firma: Piab 
 
Typ: 
MICRO 
MINI 
MIDI 
Probe MINI 
 

 COAX® “patrony“ 
 Velmi malé a efektivní ejektory, 

nejmenší hmotnost kolem 2g 
 Možnost integrace velmi blízko 

přísavky (decentralizovaný 
systém), a tím zkrátit potřebné 
časy k vysátí vzduchu, ušetřit 
energii 

 Možnost lehce navrtat díru a 
zapustit jej do vlastního 
navrženého vakuového systému 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
VGS 2010 
VGS 3010 
VGS 5010 
Palletising-ef. 
Vactivator 

 Vakuové efektory 
 Ucelené podsestavy = 

přísavka+těleso+ejektor 
 Efektory vyvinuté pro velké 

předměty a paletizaci, snadná 
modularizace 
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3.7.11 Příslušenství pro vakuovou techniku 
 
 
Obrázek: Typ: Popis: 
   

 

 

Firma: Festo 
 
 

 Montážní a připojovací prvky 
 držáky přísavek, upevňovací 

prvky, úhlové přívody 

   

  

Firma: Festo 
 
 

 Vyrovnávací prvky 
 Vyrovnání délky a úhlové 

výstupy pro vakuovou techniku 

   

 

Firma: Festo 
 
 

 Indikace vakua 
 vakuometry se zobrazením v 

barech, nastavitelný rozsah 

   

 

Firma: Festo 
 
 

 Vakuové filtry 
 Filtry pro vakuum 
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Firma: Festo 
 
 

 Vakuové sací ventily 
 šetří vzduch a energii 
 nedochází ke ztrátě podtlaku při 

paralelním uspořádání více 
přísavek 

 vhodné pro manipulaci s 
prašnými materiály v pytlích 

 uchopování náhodně 
umístěných výrobků 

   

 

Firma: Piab 
 
Typ: 
LC30 

 Kompenzátor výšky Piab 
 Kompenzace výšky a nárazu při 

manipulaci 

   

 

Firma: Piab 
 
 

 Různé kity pro montáž 
komponent 

   

 

Firma: Piab 
 
 

 Kulová spojení přísavek 
 Zabránění vzniku ohybového 

napětí 

   

 

Firma: Piab 
 
 

 Dotykový ventil 
 Při neobsazení přísavky 

manipulovaným předmětem 
zůstává dotykový ventil v 
přípoji uzavřen a zabraňuje tak 
úniku vakua ze systému 

 Dotykový ventil je otevřen až 
při dosednutí přísavky na 
manipulovaný předmět 
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Firma: Piab 
 
 

 Zpětný škrtící ventil 
 Nasávaný vzduch proudí přes 

malý otvor škrtícího ventilu v 
přípoji, tím je únik vakua při 
neobsazení přísavky 
minimalizován 

 Po ukončení pracovního cyklu 
je přísavka zavzdušněna 
otevřením zpětného ventilu s 
velkým průtokem, a předmět je 
rychle uvolněn 

   
 

3.7.12 Příklad zapojení vakuového obvodu 
 
Příklad zapojení vakuové pumpy s ovládacím ventilem a ventilem odfuku pro rychlejší 
uvolnění manipulovaného předmětu. 
 

 
 
 

Obr. 20.: Příklad zapojení vakuového obvodu. 
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3.8 Popis vybrané varianty 
 
V kapitole 3.6.2. byla provedena hodnotová analýza a vybrána optimální varianta. Touto 
variantou je var.B, která získala nejvíc bodů. Jedná se o variantu se čtyřmi přísavkami.   
V této kapitole je varianta podrobně popsána. Jsou zde potřebné výpočty, popsána 
konstrukce a pevnostní analýza konstrukce. V další části následuje cenová kalkulace, 
technické parametry a bezpečnostní pokyny použití hlavice. 
 

3.8.1 Výpočet potřebné síly přísavek 
 
Maximální hmotnost objektu manipulace je 1kg, počet přísavek je čtyři, maximální 
zrychlení manipulátoru je 10m/s2. To jsou základní vstupní parametry. Dále je pro 
výpočet třeba znát koeficient tření. Pro určení koeficientu byly použity přímo údaje 
uváděné výrobcem Festo. V následující tabulce je shrnut:  
 
Materiál přísavky Materiál objektu Koef. Min. Koef. Max. Koef. typický 

Perbutan (NBR) plexisklo/akrylát 0,55 1,05 0,7 
Perbutan (NBR) kov   0,5 
Perbutan (NBR) karton 0,6 0,8 0,75 
Perbutan (NBR) tvrdá guma 0,75 1,25 0,8 
Perbutan (NBR) dřevo   0,5 

 
Z vybraných zástupců je nejnižší hodnota 0,5, bude tedy použita pro výpočet. 
 
Dále výrobce doporučuje při rychlých pohybech manipulovaného předmětu vynásobit 
hmotnost manipulovaného předmětu faktorem minimálně 2, toto doporučení bude tedy 
také respektováno. 
 
Bylo rozhodnuto, že efektor bude napájen způsobem decentralizovaného systému jedním 
společným ejektorem.  Výhodou této skutečnosti je použití elektronicky ovládaného 
ejektoru, připojeného přímo na digitální vstupy řídící jednotky robotu, jednoduchá 
kontrola přisátí pomocí měření úrovně vakua, a zároveň jednoduchý a lehký efektor.  
Z bezpečnostních důvodů budou dle doporučení výrobce přísavky nadimenzovány 
s bezpečností alespoň 2,5. Shrnutí vstupních parametrů pro výpočet jedné přísavky: 
 

TCPrychlostsmv

treníkoeficientf
faktorníbezpecnostS

rumanipulátoTCPzrychlenísma

zrychlenígravitacnísmg

OMhmotnostkgm

...25,1

...5,0

...5,2
...10

...81,9

...25,0

1

2

2
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ramenevyloženímr .max...85,0  
 
Výpočet sil v nejméně příznivé poloze: 
 
Je potřeba spočítat potřebnou teoretickou přídržnou sílu přísavky F. Jelikož pohyb na 
robotu může být dosti složený, je třeba se pokusit určit a spočítat sílu pro nejhorší možný 
případ. Ten je patrný z následující tabulky s obrázky obr. 21, které zároveň nastiňují 
úvahu. Pohyb je rozložen na dva případy(se silami F1 a F2), které jsou zvlášť spočítány, 
a poté sečteny, a na odstředivou sílu, která v obrázku není znázorněna. Pro výpočet síly 
F2 již není třeba uvažovat gravitační zrychlení, stačí jej zahrnout do výpočtu jednou. 
Poslední uvažovanou složkou je odstředivá síla F3. Tato je spočítána při rychlosti robotu 
1,25m/s a při maximálním vyložení ramene, tedy zhruba 850mm. Hodnota 1,25m/s je 
50% maximální rychlosti TCP robotu. Při provozu na učebně se nepředpokládá použití 
vyšších rychlostí, spíše naopak, ve snaze efektor zbytečně nepředimenzovat byla tedy 
zvolena tato hodnota. 
 

Obr. 21.: Znázornění výpočtu síly pro nejhorší případ, F = F1 + F2 +F3 
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NF
F

FFFF

16,32
15,125,676,24

321





 

 
Síla F je tedy minimální potřebná síla jedné přísavky. Na základě této hodnoty a 
charakteru použití byla vybrány přísavky od firmy Festo: 
 
Typ: ESG-30-SN-HB-QS   (Síla na odtržení při -0,7 bar: 40,8 N) 
 
30...průměr přísavky 
SN...standardní tvar přísavky, materiál Perbutan(nitrilkaučuk, NBR) 
HB...vnitřní závit, připojení tlakového vzduchu z boku 
QS...nástrčný typ připojení 
 
Z důvodu, že byla vybrána přísavka s nejbližší vyšší údržnou sílou, je skutečný koeficient 
bezpečnosti vyšší. Přepočet skutečného bezpečnostního faktoru trojčlenkou: 
 

17,3

5,2
16,32
8,40





skut

skut

S

S
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3.8.2 Konstrukce, materiál 
 
Na obr. 22, 23 je ukázána konstrukce hlavního těla efektoru. Efektor byl navržen 
s ohledem na design, nízkou hmotnost, jednoduchost a funkčnost, ochranu hadic před 
zachycením o okolní předměty nebo OM, bezpečnost. Celková hmotnost efektoru 
s vybavením (bez ejektoru) by měla vyjít necelých 0,6kg. V těle jsou vyvrtány 
odlehčující díry. Některé slouží také k prostrčení hadic, vedoucím k přísavkám. Dva 
boční duté profily poskytují částečné krytování a ochranu přísavek i hadic proti 
poškození. Tmavý díl obrysu krychle slouží k prodloužení efektoru(zvětšení prac. 
prostoru), dále jako skříň pro rozdělení hadic, a poskytuje i více místa v oblasti interface. 
V tomto místě je robot oproti efektoru dost rozměrný, a je to vhodné. 
 

 
 

Obr. 22.:  Konstrukce efektoru 3D Obr. 23.:  Konstrukce efektoru shora 
 
Ke konstrukci těla jsou použity dva materiály: 
 
Hliníková slitina: 
 
Norma:  CSN EN 755-5 
Značka oceli: EN AW-6060(AlMgSi) 
Stav: T66 
Alternativa podle CSN: CSN 42 4401    
Minimální pevnost v tahu Rm [MPa]: 195 
Smluvní mez kluzu Rp0,2 [MPa]: 150 
Vhodnost k eloxování: ano 
Svařitelnost: velmi dobrá 
Obrobitelnost: velmi dobrá 
 
Materiál ocel (nerez s kartáčovaným povrchem): 
 
Norma:  DIN 2395-1 
Značka oceli: 1.4301+2J (X5CrNi18-10) 
Minimální pevnost v tahu Rm [MPa]: 520 
Smluvní mez kluzu Rp0,2 [MPa]: 210 
Povrch: kartáčovaný povrch 
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Veškeré polotovary jsou standardně vyráběné, byly vybrány z katalogu firmy Ferona. Na 
přiloženém CD je soubor s názvem “Odkazy Ferona“, obsahující odkazy na internet na 
jednotlivé konkrétní výrobky. 
 

3.8.3 Pevnostní analýza těla 
 
V software Pro/Engineer byla provedena pevnostní analýza konstrukce hlavního těla 
efektoru. Prvním krokem bylo provedení analýzy celé sestavy těla, tak jak je to 
znázorněno na obr. 22. Výpočet byl však zřejmě pro software dosti složitý, a výsledky 
nebyly příliš důvěryhodné. Výsledky ale alespoň poskytly dostatečné údaje ke zjištění, 
která součást bude nejvíce namáhaná. Druhým krokem bylo tedy provedení pevnostní 
analýzy pouze této součásti. Tentokrát byl výpočet již značně jednodušší a rychlejší, a 
výsledky byly shledány důvěryhodnými. V následující části této kapitoly je pospána 
druhá část pevnostní analýzy. 
 

 
 

Obr. 24.: Nejnamáhanější součást. Upnutí a zatížení. 
 
Součást byla upnuta za čtyři díry umístěné v blízkosti svého středu(náhrada reálného 
upevnění šrouby). Dále byla zatížena následujícími silami: 
 
 Gravitační silou Fg, o hodnotě 9.80665m*s-2 (tato síla připadá na směr osy z) 
 Silou F1z, o hodnotě 20N, nahrazující hmotnost OM a zrychlení manipulátoru 

v ose z 
 Silou F1x, o hodnotě 10N, nahrazující zrychlení manipulátoru v ose x 

 
Zrychlení v ose y bylo považováno z hlediska na účinek deformace tělesa a dimenzování 
dílu za nepodstatné, a nebylo zahrnuto. 
 
 
 
 



 47 

 
 

Obr. 25.: Úprava sítě pro pevnostní analýzu pomocí funkce AutoGEM Control. 
 
Síť byla v oblastech děr upravena (zjemněna) pomocí funkce AutoGEM Control. Toto by 
mělo přispět ke spolehlivosti a přesnosti výpočtu.  
 
 

 
 

Obr. 26.: Vygenerovaná síť. 
 
Dále byla vygenerována síť elementů. Vygenerování bylo rychlé, potřebná doba byla 
0,33min, a výsledkem je vytvoření 2282 tetrahedronů. Díky předchozímu zjemnění je síť 
v oblastech děr rovnoměrnější. 
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Obr. 27.: Rozložení napětí v tělese. 
 
Nejvyšší hodnota napětí byla dosažena v okolí děr, za které je součást upnuta. V těchto 
místech se napětí dostává na max. hodnotu 7,7 MPa. Tato hodnota je (vzhledem ke 
smluvní mezi kluzu materiálu Rp0,2 = 150MPa) nízká, maximální napětí je tedy 
shledáno velmi přípustným.  
 

 
 

Obr. 28.: Rozložení deformace v tělese. 
 
Max. deformace je na koncích tělesa. Jeho hodnota je necelých 0,04mm. Tento rozměr je 
vzhledem k potřebné přesnosti manipulace nepodstatný, a je rovněž snadno tolerován.  
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Obr. 29.: Znázornění hodnoty P-Level. 
 
Všechny elementy zkonvergovaly nejpozději na Pass 5.  
 

3.8.4 Kontrola šroubových spojení 
 
Konstrukce efektoru je s ohledem na vyrobitelnost na katedře robototechniky poměrně 
jednoduchá. Dosedací plochy sousedících dílů jsou ploché, bez tvarového přizpůsobení, a 
šrouby musí tudíž přenášet kombinované namáhání. Tedy, spojení jsou zatíženy jak 
v ose, tak kolmo na osu šroubu.  
V konstrukci jsou použity šrouby s plným závitem. Při tak nízkých hmotnostech a 
rozměrech konstrukce je zřejmé, že zvolené velikosti šroubů (M5 a M6) budou 
dostatečné z hlediska pevnosti. Utahovací moment šroubů však musí zajistit, aby nedošlo 
v žádném případě k posouvání sousedících dílů vůči sobě. Druhou podmínkou je, aby 
šroub po utažení nestrhl závit. V následující části této kapitoly jsou proto provedeny 
kontrolní výpočty. 
 

 

Maximální rychlost šesté osy robotu:  
sec/85,7sec/450 radZ   

 
Obr. 30.: Úhlová rychlost šesté osy robotu. 
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Kdybychom chtěli spočítat reakce ve šroubech na setrvačné účinky vlivem roztočení 
šesté osy robotu, potřebovali bychom zjistit momenty setrvačnosti objektu manipulace a 
některých dílů efektoru. Na základě tohoto, a tečného zrychlení v daném místě, bychom 
byli schopni tyto síly spočítat.  Zjištění momentů setrvačnosti by bylo u takto složitých 
dílů možno jen pomocí nějakého 3D cadu. Bylo rozhodnuto, že takovýto výpočet není 
nutný, a tyto hodnoty budou pokryty koeficientem dynamičnosti. 
 

 
 

Obr. 31.: Skupiny šroubových spojení 1 až 4. 
 
Utahovací moment skupiny šroubů 4 slouží k utažení přísavek. Výrobce udává u 
některých svých přísavek jejich maximální povolené utahovací momenty. U námi použité 
přísavky však tento údaj uveden není. Na základě ostatních typů přísavek a zkušeností 
byla tato hodnota stanovena na 5-8Nm.  
Skupiny šroubů 1,2 a 3 mají velmi podobný charakter zatížení i funkci. Šrouby skupiny 3 
zřejmě budou přenášet o něco menší síly než šrouby skupiny 2, a šrouby skupiny 1 budou 
nejzatíženější. Bude proveden jeden kontrolní výpočet pro šrouby skupiny 1. Síly, 
působící na šrouby budou spočítány pro dvě polohy viz. obr. 32, 33, a výpočet šroubů 
bude proveden pro tu horší z nich. Výsledek bude vynásoben koef. dynamičnosti kd.  
 
Výpočet sil pro polohu 1, obr.32 (síly pouze v ose šroubů): 
 

 
Obr. 32.: Poloha 1. 
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Uvažovaná síla od hmotnosti efekoru a OM (na jeden šroub): 
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Uvažovaná síla od zrychlení efekoru s OM (na jeden šroub): 
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Celková síla v ose šroubu: 

NF
F

kFFF

A

A

dAAA

76,23
3)492,3(
)( 21





 

 
 
Výpočet sil pro polohu 2, obr.33 (síly v i kolmo k ose šroubů): 
 

 
Obr. 33.: Poloha 2. 

 
V této poloze působí na šroubové spojení i síly od kroutícího momentu, vyvolaného 
gravitační silou a zrychlením robotu. Síly, působící kolmo k ose šroubu, budou rovny 
silám v ose při poloze 1, spočtené v předchozí kapitole. Pro jednoduchost bude 
uvažováno, že moment se zachycuje na vzdálenosti 28,28mm, tedy na rozteči šroubů, viz 
obr.33. 
 



 52 

Celková síla kolmo k ose šroubu: 

NF
FF

C
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Celková síla v ose šroubu - od hmotnosti a zrychlení efekoru (na jeden šroub): 
 
Síla FC bude vyvolávat v této poloze efektoru moment, způsobující sílu FB. Velikost síly 
FB bude přímo úměrná ramenu momentu, na kterém jej uvažujeme. V našem případě tedy 
28,28mm. Vzdálenost těžiště od interface v kolmém směru je 90,13mm. Velikost síly 
tedy spočítána trojčlenkou následovně: 
 
90,13mm..........23,76N 
28,28mm..........FB      N 
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Poloha 2 je tedy z hlediska namáhání šroubů horší. Na základě sil FB a FC byl pro ni 
proveden výpočet utahovacích momentů v software Mitcalc. Obr. 34 zobrazuje hlavní 
vstupní a výstupní údaje. Celý výpočet je přiložen na CD.  
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Obr. 34.: Výpočet šroubového spojení v software Mitcalc. 
 
Minimální utahovací moment pro zabránění pohybu spoje je 0,29Nm. Tato hodnota je 
pro tak velký šroub velmi nízká. V software byla postupně zvyšována zátěž na šroub, až 
do chvíle, kdy napětí v závitu nejslabšího místa konstrukce překračovalo povolenou mez. 
Na základě těchto výpočtů byl moment stanoven také na hodnotu 4-8Nm. 
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3.8.5 Popis komponent efektoru 
 
Obrázek: Název/Typ: Popis: 

 

Přísavka/ 
Festo 
ESG-30-SN-HB-QS 

Přísavka: standardní, kruhová 
Připojení: 1 x šroub M6 
Síla na odtržení při -0,7 bar: 40,8 N 
Objem přísavky: 0,867 cm3 
Hmotnost: 36 g 
Materiál: ocel, nitrilkaučuk(NBR) 
Barva pružné č.: černá 

 

Hadice/ 
Festo 
PAN-R-6-GE-25-CB 

 
Materiál: Plast 
Vnější průměr: 6mm 
Celková délka(jen efektor): 1m 
 
 

 

Rozdělovací díl/ 
Festo 
QSLV4-1/4-6 

Konstrukce: princip push-pull 
Počet přívodů: 1 
Počet výstupů: 4 
Připojení, přívod: vnější závit R1/4 
Připojení, výstup: pro vnější průměr 
hadice 6mm 
Hmotnost: 40g 

 

Ejektor/ 
Festo 
VADMI-45-LS-P 

Hlavní funkce: el. ovládání, 
odfukovací impuls, zapojení pro 
spoření vzduchu, měření úrovně 
vakua 
Závit na připojení vakua: M5 
Závit na připojení pneumatiky: M5 

 
Dále bude potřeba, pro připojení pneumatiky efektoru, dvě hadice s koncovkami R1/4 a 
M5. Tento typ závitu byl zvolen na rozdělovacím dílu proto, že stejným je vybaveno i 
horní rameno robotu ABB IRB 140. Hadice budou tedy (zřejmě až na délku) stejné. 
 
 
Jako alternativa by mohl posloužit ejektor VEM-05 od firmy Camozzi. Jedná se o ejektor 
s podobnými parametry, a vzhledem ke zkušenostem s touto firmou by měl být levnější. 
Cenu se nepodařilo zatím zjistit. 
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3.8.6 Cenová kalkulace 
 

Komponent Počet Cena v kč,- celkem 
   
Přísavka/Festo ESG-30-SN-HB-QS 4 2 140,- 
Hadice/Festo PAN-R-6-GE-25-CB 1m 51,- 
Rozdělovací díl/Festo QSLV4-1/4-6 1 295,- 
Ejektor/Festo VADMI-45-LS-P 1 12 212,- 
Konstrukce těla  778,- 
Rezerva na ostatní příslušenství  1 000,- 
   
   
Celková cena   16 476,- 

 
Pro výpočet ceny materiálu na konstrukci těla efektoru je uvažována minimální délka 
polotovaru 1 metr.  
 
 

3.8.7 Výsledné technické parametry efektoru 
 

Efektor s přísavkami 
 
Provozní tlak 5 Bar 
Max. zrychlení TCP* 10 m/s2 
Max. rychlost TCP* 1,25 m/s** 
Maximální hmotnost OM 1 kg 
Stav povrchu hladký, rovný, čistý 
Pracovní teplota 0 – 50 °C 
Evakuační čas 388ms 
Vyvíjené vákuum -0,7 Bar 
Rozměry 180 x 180 x 98 mm 
Hmotnost 0,6 kg 
  
Minimální rozměry OM 180 x 180 mm 
  

 
* TCP – Tool Center Point 
** Tato rychlost odpovídá zhruba 50% max. rychlosti robotu ABB IRB 140 
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3.8.8 Odolnost přísavek efektoru proti vnějším vlivům 
 

Efektor s přísavkami 
  
Atmosférické vlivy * 
Pevnost v tahu ** 
Trvalá deformace ** 
Minerální olej *** 
Olej se syntetickými estery * 
Petrolej *** 
Aceton - 
Etylalkohol *** 
Isopropanol ** 
Voda *** 
Kyseliny(%) -  
Alkalická rozpouštědla ** 

 
*** velmi vysoká 
**  vysoká 
*    dostatečná 
-     nedostatečná 
 
 

 
 

Obr. 35.: Efektor pohled 3D. 
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3.8.9 Kontrola nosnosti robotu 
 
Dle obr. 33 má sestava efektor a objekt manipulace těžiště ve vzdálenosti 90,13mm od 
interface robotu. Celková hmotnost této sestavy je 1,6kg (1kg pro OM a 0,6kg pro 
efektor). V konfrontaci těchto hodnot s obr. 36 je zřejmé, že zápěstí robotu není 
přetíženo. Efektor je navíc téměř souměrný kolem osy z(Z-distance), takže nevyvážení do 
strany není třeba uvažovat. 
 

 
 

Obr. 36.: Zátěžový diagram orientačního ústrojí robotu. 
 
 

3.8.10 Bezpečnostní pokyny  
 
Kapitola popisující bezpečnostní pokyny pro používání efektoru. Pokyny v této kapitole 
jsou trvalé, a měli by posloužit pro zaškolení studentů na pracovišti. Důvodem jejich 
existence je zajištění bezproblémové funkčnosti zařízení, a vyhnout se riziku úrazu nebo 
poškození, které při nedodržení těchto pokynů může nastat. 
 
 
Na pracovišti by se tedy měli dodržovat tyto zásady:  
 
 Před započetím výuky na pracovišti zkontrolujte opticky efektor a trubice proti 

poškození (zejména zda není některá trubice odpojená, nebo zda není některá 
z přísavek natržená, nebo poškozena jinak). 
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 Po započetí práce nejprve zkontrolujte funkci všech přísavek. Při zapnutém sání, 
přiložením plochého předmětu na každou přísavku zvlášť. Přisátí předmětu musí 
být znatelné. 

 Objekt manipulace by měl být na efektoru pokud možno souměrně umístěn. 
Nemusí to být samozřejmě přesně, ale alespoň v rámci zdravého odhadu. 

  
Nesprávně umístěný OM Správně umístěný OM 

 
 Při manipulaci všechny přísavky musí být zcela v kontaktu s objektem 

manipulace. 
 Efektor nesmí být přetěžován(efektor je dimenzován pro max. hmotnost objektu 

manipulace 1kg). 
 Zrychlení TCP robotu nesmí překročit 10m/s2. 
 Maximální rychlost TCP je stanovena na 1,25m/s2. 
 Pružné části přísavek jsou použitelné v rozsahu teplot -10 až 70°C. Mimo tento 

rozsah výrobce neručí za správnou funkčnost. 
 Kabeláž a trubice je nutno chránit před proražením, přeseknutím apod.  
 Povrch objektu manipulace v místě kontaktu musí být hladký a rovný, tak aby 

k přísavce dobře přilnul, a nezpůsobil její poškození. 
 Povrch objektu manipulace musí být čistý. Obzvláštní nebezpečí by představoval 

povrch mastný. 
 Materiál objektu by nemělo raději být sklo(je křehké a ostré), vhodný objekt je 

např. deska z plastu, plexisklo nebo kov. 
 Efektor a robot nesmí přijít za provozu do styku s velkým množstvím vody, 

prachu, písku, a podobných částic, které by mohli ucpat trysky v ejektoru, nebo 
zhoršit funkci jiným způsobem. 

 Při práci nepanikařit, vše provádět s rozvahou. 
 Ostatní zásady vyplývající z technických parametrů efektoru. 
 V případě, že bude mít uživatel(student) nějaké pochybnosti o dodržování těchto 

pravidel, nebo pochybnosti o momentálním stavu zařízení, měl by práci zastavit, a 
zkonzultovat problém se svým vedoucím. 
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4 Návrh pneumatického efektoru s čelistmi 
 
Tato kapitola je věnována výběru předmětu manipulace pro efektor s čelistmi, dále 
popisu vybraných komponent, jejich kontrole a návrhu konstrukce těla efektoru.  
 
Požadavkový list:   Robot: ABB IRB140 
 

1. Efektor s použitím pneumatického válce(pro uchopení předmětu použity čelisti) 
 
Energie: tlakový vzduch 5bar 
Uchopovací člen: čelisti 
Max. zrychlení TCP: 10m/s2  
Max. hmotnost předmětu: 0,5kg 
Nejméně příznivá poloha předmětu: volný úchop, zvedací(třecí) síla je 
rovnoběžná s povrchem 
Stav povrchu předmětu: hladký(např. sklo, kov, plast) 
Tvar předmětu: válec Ø20mm, šroub apod. 
Mastné povrchy: ne 
Mokré povrchy: ne 
Práce v prostředí s vysokou prašností: ne 
Požadovány zvláštní odolnosti proti chemikáliím, jiným vlivům prostředí: ne 
Pracovní teplota: 10 - 50°C 
Čas sevření čelistí: do 500ms 
Zajištění bezpečnosti při manipulaci s předměty: ano(zohlednit použití 
efektoru při výuce) 
Specifikace předmětů se kterými lze bezpečně manipulovat: ano 
 

Při návrhu je potřeba zohlednit vlastní výrobu na K354. Předpokládá se budoucí 
součinnost obou robotů při manipulaci. 
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4.1 Rešerše - Paralelní moduly efektorů 
 
Pro sestavení efektoru s pneumatickým válcem byla provedena rešerše úchopných 
pneumatických modulů. Tyto součásti jsou běžně dostupné na trhu, a ve většině případů 
by bylo neefektivní snažit se je nově zkonstruovat. Jsou opět vybráni a popsáni hlavní 
zástupci. Jsou vybrány jen paralelní moduly. Tedy takové, jejichž čelisti se pohybují 
paralelně. Počet čelistí je zpravidla dvě nebo tři(dvoubodové nebo tříbodové uchopení). 
 
 
Obrázek: Typ: Popis: 
   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
HGP 

 Různé velikosti, síla každé čelisti 
10 ... 375 N 

 Hospodárné a mnohostranné 
 Délka zdvihu každé čelisti           

2 ... 12,5 mm 
 Snímání poloh, různé směry 

úchopu, samočinně se středí 
 Přívod vzduchu pro profuk 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
HGPM 

 Dvě velikosti, miniaturizovaná a 
optimalizovaná pro montáž 

 Délka zdvihu 2, 3 mm 
 Síla 16,5 ... 30 N 
 Čelisti v klidu rozevřeny 
 Čelisti v klidu uzavřeny 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
HGPT 

 Různé velikosti, síla každé čelisti 
36 ... 825 N  

 Robustní konstrukce 
 Délka zdvihu každé čelisti           

3 ... 16 mm 
 Snímání poloh, zajištění síly 

úchopu 
 Přívod vzduchu pro profuk 

   

 

Firma: Festo 
 
Typ: 
HGD 

 Různé velikosti 
 Délka zdvihu každé čelisti        

2,5 ... 6 mm 
 Síla 30 ... 323 N 
 Snímání poloh 
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Firma: Schunk 
 
Typ: 
LGP 

 Různé velikosti 
 Hmotnost 0,034 ... 1,5 kg 
 Délka zdvihu každé čelisti            

2 ... 13 mm 
 Síla 27 ... 1090 N 
 Hmotnost produktu                

0,065 ...2,05 kg 

   

 

Firma: Schunk 
 
Typ: 
PGM 

 Různé velikosti 
 Hmotnost 0,025 ... 2,55 kg 
 Délka zdvihu každé čelisti            

2 ... 15 mm 
 Síla 30 ... 1180 N 
 Hmotnost produktu                  

0,15 ...5,9 kg 

   

 

Firma: Schunk 
 
Typ: 
PGN 

 Různé velikosti 
 Hmotnost 0,125 ... 28,0 kg 
 Délka zdvihu každé čelisti            

2 ... 45 mm 
 Síla 100 ... 15100 N 
 Hmotnost produktu                    

0,5 ... 75,0 kg 

   

 

Firma: Schunk 
 
Typ: 
PSH 

 Různé velikosti 
 Hmotnost 0,77 ... 8,05 kg 
 Délka zdvihu každé čelisti            

14 ... 64 mm 
 Síla 320 ... 1760 N 
 Hmotnost produktu                    

1,6 ... 8,8 kg 
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4.2 Výběr předmětu manipulace 
 
Jak již bylo řečeno výše, při návrhu efektoru se zpravidla začíná “od objektu 
manipulace“. V případě efektoru s čelistmi budou zřejmě opět důležité vstupní parametry 
jako je hmotnost objektu, tvar, materiál, způsoby uchycení a druh manipulace. 
Objektem manipulace byl zvolen objekt válec Ø20mm. Může jím být šroub, tyč apod. 
Maximální hmotnost OM byla stanovena na 0,5kg. Tuto hmotnost má například ocelová 
tyč Ø20mm a o délce 200mm, obr. 37.  
 

 
 

Obr. 37.: Objekt manilpulace, tyč Ø20mm. 
 
 

4.3 Popis navrženého efektoru 
 
Účelem této kapitoly je popsat druhý navržený efektor. Jedná se tedy o pneumatický 
efektor s čelistmi. Pneumatický pohon byl pro oba efektory vybrán hlavně 
z ekonomického hlediska. Na katedře je přívod tlakového vzduchu, a např. elektricky 
poháněný efektor by byl značně dražší. V následujících částech jsou popsány potřebné 
výpočty, vybrané komponenty, návrh konstrukce, cenová kalkulace, výsledné technické 
parametry a bezpečnostní pokyny pro užívání efektoru. 
 

4.3.1 Specifikace síly čelistí 
 
Bylo rozhodnuto, že bude vybrán některý z modulů se dvěmi čelistmi. V této kapitole je 
specifikována jejich potřebná síla. Obr. 38 znázorňuje uložení objektu manipulace mezi 
čelistmi efektoru. 
 
Výpočet potřebné síly mezi čelistí a objektem manipulace:  
 
Na OM mohou působit obdobné složky, jako na obr. 21. Díky tvaru uchopovacích čelistí 
efektoru však nemohou nikdy působit současně. Bude tedy počítána pouze nejhorší 
z nich:  
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Síla od pohybu vzhůru: 
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Obr. 38.: Objekt manilpulace v čelistech efektoru. 
 
Výpočet potřebné síly čelistí: 
 
Z rozložení sil na obr. 38 vyplývá: 
(Obrázek je schématicky nakreslen. Síla FD působí samozřejmě ve čtyřech místech, 
v každém z nich čtvrtinou své velikosti. Síla FP obdobně ve dvou místech.) 
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Potřebná síla čelistí pro udržení OM je tedy 28,97N. Na základě této hodnoty byl v další 
kapitole vybírán paralelní modul. 
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4.3.2 Výběr komponent 
 
Z ekonomických důvodů byl vybrán základní model paralelního modulu od firmy Festo 
řady HGP. Tento model se dostane koupit i v provedení se zabudovanou pružinou, což je 
z hlediska bezpečnosti ve školním prostředí velmi vhodné. Pružina může sloužit buď jako 
podpůrná uchopovací síla, nebo pro zajištění celé síly úchopu. Bylo rozhodnuto pro 
druhou možnost. Tlakový vzduch bude tedy sloužit jen k roztažení čelistí a uvolnění 
objektu manipulace.  
 
Obrázek: Název/Typ: Popis: 

 

Paralelní modul/ 
Festo 
HGP-20-A-B-G2  

Zdvih celkový: 13mm 
Opakovatelná přesnost: <0,04mm 
Zabezpečení síly úchopu při zavření 
Síla úchopu pružinou: 30-55 N* 
Síla celková(5 Bar): 90 N 
Max. frekvence: 4Hz 
Hmotnost: 402 g 
Min. doba rozevření(6 Bar): 39ms 
Připojení pneumatiky: M5 

 

Čidlo/ 
Festo 
SME-8-S-LED-24 

Rozsah provozního napětí: 12-30V 
Funkce: jazýčkové relé, (spínač) 
Max. výst. proud: 500mA 
Konektor: M8x1 – 3 piny 
Hmotnost: 8g 

   
   

 
* Síla úchopu pružinou se pohybuje v určitém rozmezí. Tato skutečnost je dána 
konstrukcí modulu, a její hodnota se odvíjí od rozevření čelistí. Čím jsou čelisti 
rozevřenější, tím je síla větší. Toto by mohlo být vhodné, větší OM bude zřejmě těžší, a 
bude potřebovat k uchopení větší sílu. 
 
SME-8 je magnetické čidlo s funkci spínače, a bude sloužit jako čidlo polohy. Montáž je 
provedena nasunutím podélně do drážky z boku paralelního modulu. Spínacím prvkem je 
jazýčkové relé. Je snímána poloha magnetu, umístěného v pístu, a tím také nepřímo 
poloha čelistí. Tento binární signál by měl být připojen k řídící jednotce robotu, a použit 
k řízení procesu. 
 
Dále bude potřeba hadice s konektorem se závitem M5 pro připojení pneumatiky k 
modulu, a kabel s konektorem M8x1 se třemi piny, pro připojení čidla polohy k řídícímu 
systému. V případě, že na pracovišti ještě není, bude potřeba i terminál s rozvaděčem. Pro 
náš efektor bude stačit obyčejný 2/2 ventil, např. od firmy Festo řada CPVSC1. Jedná se 
o elektricky ovládaný elektromagnetický ventil. Model CPVSC1-M1H-D-H-M5C má 
rovněž připojení pneumatiky se závitem M5, provozní napětí 24V, a je v klidu uzavřený.  
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4.3.3 Návrh konstrukce těla efektoru 
 
 
Na obr. 39 je ukázána konstrukce hlavního těla efektoru. Konstrukce je poměrně 
jednoduchá. Z konstrukčních důvodů nešlo pro připevnění modulu k interfacu robotu 
použít jednoho mezikusu. Proto jsou použity dva. Jeden je přišroubován k modulu a 
druhý k interface. Tyto mezikusy jsou poté sešroubovány k sobě. Mezi každým dílem 
jsou vloženy buď středící kolíky nebo kroužky.  
Ke konstrukci těla jsou rovněž použity materiály hliníková slitina a ocel, stejně jako u 
efektoru s přísavkami. Podrobnosti k materiálům jsou uvedeny v přiložené výkresové 
dokumentaci.  
 
Celková hmotnost efektoru je zhruba 0,8kg. V těle paralelního modulu je drážka, ve které 
je vsunuto magnetické čidlo, sloužící jako čidlo polohy. Připojení pneumatiky je 
umístěno vedle drážky pro čidlo(na obr. shora modulu). K připojení je potřeba mít hadici 
se závitem M5. 
 

 
Obr. 39.: Konstrukce efektoru - její rozložený pohled. 
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4.3.4 Cenová kalkulace 
 

Komponent Počet Cena v kč,- celkem 
   
Modul Festo HGP-20-A-B-G2  1 12 482,- 
Čidlo Festo SME-8-S-LED-24 1 765,- 
Konstrukce těla  473,- 
Rezerva na drobné díly(šrouby, kabely)  1 000,- 
   
Celková cena   14 720,- 

 
V ceně není započítán terminál s rozvaděčem, viz. kapitola 4.3.2. 
 
 

4.3.5 Výsledné technické parametry efektoru 
 

Efektor s čelistmi 
 
Provozní tlak 5 Bar 
Max. zrychlení TCP* 10 m/s2 
Max. rychlost TCP* 1,25 m/s** 
Maximální hmotnost OM 0,5 kg 
Stav povrchu čistý, nemastný 
Pracovní teplota 10 – 60 °C 
Čas rozevření čelistí 100ms 
Rozměry při rozevřených čelistech 157 x 86 x 60 mm 
Rozměry při sevřených čelistech 157 x 73 x 60 mm 
Hmotnost 0,8 kg 
  
Průměr OM 20 mm 
  

 
 
Efektor má čelisti zkonstruovány pro manipulaci s předmětem tvaru válec. Například je 
možné uchopit šroub, nebo jiný předmět o průměru kolem 20mm. Průměr objektu 
manipulace je mezen rozevřením čelistí. Zcela sevřené čelisti jsou od sebe vzdáleny 
necelých 13mm. Při zcela otevřené poloze je to necelých 26mm. Čím jsou čelisti 
rozevřenější, tím je síla pružiny pro zajištění OM větší. Pohybuje se přibližně v rozmezí 
30 až 55N. Tato síla je dostatečná pro udržení požadovaného objektu manipulace do 
hmotnosti 0,5kg bezpečně i bez přídavného stisku tlakovým vzduchem. Na obr. 40 je 
znázorněn efektor ve dvou svých krajních polohách. 
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Obr. 40.: Krajní polohy efektoru. 
 
 

 
 

Obr. 41.: Pohled na efektor ve 3D. 
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4.3.6 Bezpečnostní pokyny 
 
Kapitola popisující bezpečnostní pokyny pro používání efektoru s čelistmi. Účel této 
kapitoly je obdobný jako u efektoru s přísavkami. Tedy, ochránit zařízení před 
poškozením, a také operátora před zraněním. Pokyny by měli být studentovi(operátorovi) 
známé před započetím práce na pracovišti. 
 
Na pracovišti by se tedy měli dodržovat tyto zásady:  
 
 Před započetím výuky na pracovišti zkontrolujte opticky efektor, kabely a trubice 

proti poškození. 
 Objekt manipulace by měl být tvaru válec, o průměru zhruba 20mm, a na efektoru 

by měl být pokud možno souměrně umístěn. Tedy stisknut přibližně ve svém 
těžišti, v případě že je manipulováno s předmětem tvaru tyče, bude to v jejím 
středu. 

  
Nesprávně umístěný OM Správně umístěný OM 

 
 Efektor nesmí být přetěžován(efektor je dimenzován pro max. hmotnost objektu 

manipulace 0,5kg). 
 Zrychlení TCP robotu nesmí překročit 10m/s2. 
 Maximální rychlost TCP je stanovena na 1,25m/s2. 
 Povolený rozsah teplot použití efektoru je 10 až 60°C. Mimo tento rozsah výrobce 

neručí za správnou funkčnost úchopného modulu. 
 Kabeláž a trubice je nutno chránit před proražením, přeseknutím apod.  
 Povrch objektu manipulace musí být čistý. Obzvláštní nebezpečí by představoval 

povrch mastný. 
 Objekt manipulace by měl raději být pevný, například ocel, hliník, plná umělá 

hmota apod. Sklo, nebo jiný materiál, který by mohl prasknout, nebo se zbortit, 
vhodný není. 

 Efektor nesmí pracovat v bezprostřední blízkosti magnetu, nebo jiného zdroje 
magnetického pole. Byla by tím znemožněna funkce detekce polohy čelistí, která 
je důležitým signalizačním parametrem. 
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 Efektor a robot nesmí přijít za provozu do styku s velkým množstvím vody, 
prachu, písku, třísek, a podobných částic, které by se mohli dostat dovnitř těla a 
způsobit mechanické poškození efektoru. 

 Při práci nepanikařit, vše provádět s rozvahou. 
 Ostatní zásady vyplývající z technických parametrů efektoru. 
 V případě, že bude mít uživatel(student) nějaké pochybnosti o dodržování těchto 

pravidel, nebo pochybnosti o momentálním stavu zařízení, měl by práci zastavit, a 
zkonzultovat problém se svým vedoucím. 
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5 Závěr 
Byly navrženy dva efektory pro roboty ABB IRB 140. Krátce po odevzdání této 
diplomové práce je na katedře robototechniky záměrem tyto efektory vyrobit, a 
nainstalovat na již zakoupené roboty, v připravovaném pracovišti. Jelikož se jedná o 
školní prostředí, a pracoviště slouží převážně jako předváděcí a výuková jednotka, bude 
se kolem často pohybovat mnoho lidí. Navíc roboty z tohoto důvodu nebudou zřejmě tak 
dobře ohrazeny, jako by tomu bylo při nasazení v průmyslu. V případě, že by se 
manipulovaný předmět při rychlých pohybech robotu nečekaně uvolnil, tyto skutečnosti 
by mohly mít velmi nepříjemné důsledky. Proto je důležité, aby byl operátor před 
započetím práce obeznámen s bezpečnostními zásadami na pracovišti, a technickými 
parametry zařízení, se kterým hodlá pracovat.  
Oba efektory jsou navrženy s ohledem na možnost výroby a provozu na katedře 
robototechniky. Zdrojem energie pro oba efektory je tlakový vzduch 5 Bar. Tato energie 
je již v blízkosti připravovaného pracoviště zavedena. Důvodem využití této energie, a 
tedy i použití pneumatických prvků, je především cena zařízení. Sestavení efektorů na 
základě např. čistě elektricky poháněných komponent, by bylo podstatně dražší. 
Efektor s přísavkami má hmotnost zhruba 0,6 kg, a svou nosností je omezen na 
maximální hmotnost objektu manipulace 1kg. Efektor k udržení předmětu využívá 
rozdílu tlaků vně a uvnitř přísavek. Na rameni robotu je tedy umístěno zařízení pro jeho 
výrobu(ejektor). Tento rozdíl vyvolává sílu, přitlačující objekt manipulace k pryžové 
části přísavek, na kterých poté díky třecím účinkům drží. Při ztrátě podtlaku by se efektor 
stal téměř ihned nefunkčním. Právě jednou z funkcí vybraného ejektoru je, měřit tento 
podtlak, a udržovat jej v nastavených mezích. Manipulovaný předmět by měl být hladký, 
rovný a čistý, například deska z plexiskla nebo kovu. Její  rozměry a další technické 
parametry efektoru jsou uvedeny v této práci i ve výkresové dokumentaci. 
Efektor s čelistmi má hmotnost zhruba 0,8 kg, a jeho nosnost je omezena na 0,5 kg. 
Princip uchopení předmětu spočívá v jeho stisku mezi dvě ocelové čelisti. Síla, vyvolaná 
čelistmi, je opět dostatečně velká, aby objekt manipulace díky tření nevypadnul. 
Z bezpečnostních důvodů je efektor navržen tak, aby tlakový vzduch sloužil pouze 
k rozevření čelistí. Sevření je zajištěno pružinou. Při ztrátě tlaku, nebo jiné poruše, 
nemůže tedy dojít k uvolnění čelistí a následnému vymrštění objektu mimo pracovní 
prostor robotu. Uvažovaným objektem by měl být předmět tvaru válce o průměru zhruba 
20mm. Objekt by měl být pevný, například kov nebo plná umělá hmota s čistým 
nemastným povrchem. Sklo, nebo jiný materiál, který by se mohl zbortit, vhodný není.  
Autor věří, že tato práce bude dobrým zdrojem informací, a že efektory budou sloužit 
svému účelu následujícím generacím studentů. 
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7 Seznam příloh 
 
Dokumentace: 
 
 Interface robotu ABB IRB 140 
 Digitální vstupy řídící jednotky robotu 
 Pracovní prostor robotu 

 
 
Přiložený disk: 
 
 Elektronická podoba tohoto dokumentu(formát *.pdf) 
 Výkresová dokumentace(AutoCAD verze 2000) 
 Výpočty v software Mitcalc 
 Odkazy na internet pro nákup polotovarů(formát *.pdf) 

 
 
Výkresová dokumentace: 
 
Jelikož je zamýšleno efektory na katedře robototechniky vyrobit, součástí příloh je také 
kompletní výkresová dokumentace efektorů. 
 
Systém značení výkresů: 
 

 
 
Seznam výkresů: 
 
Efektor s přísavkami: 
 
 1-KR-001-01-00 
 3-KR-001-01-01 
 2-KR-001-01-02 

0-KR-XXX-01-01 

Číslo výkresu 

Číslo sestavného výkresu 
Číslo práce 
Katedra robototechniky 
Formát výkresu 



 73 

 3-KR-001-01-03 
 3-KR-001-01-04 

 
Efektor s čelistmi: 
 
 1-KR-001-02-00 
 3-KR-001-02-01 
 4-KR-001-02-02 
 3-KR-001-02-03 
 3-KR-001-02-04 
 4-KR-001-02-05 
 4-KR-001-02-06 
 4-KR-001-02-07 
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8 Přílohy 
 
Interface robotu ABB IRB 140: 
 
 

 
 
 
 
Digitální vstupy řídící jednotky robotu: 
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Pracovní prostor robotu: 
 

 
 
 

 


