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Anotace bakalářské práce 

BĚHAL R. Návrh efektoru pro stávající robotické rameno. Ostrava: katedra 

robototechniky, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 46 s. Bakalářská 

práce, vedoucí Polák, D. 

  

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem efektoru s nosnosti 1kg pro 

stávající robotické rameno. Součástí návrhu je variantní řešení s výběrem optimální varianty 

pomocí hodnotové analýzy. Je vypracován 3D model finální varianty v CAD systému 

Pro/Engineer, výkresová a výpočtová dokumentace včetně pevnostních analýz v programu 

ANSYS Workbench Products 11 a MITCalc.   

Efektor je navržen s dvěma pohyblivými čelistmi poháněné elektropohonem Maxon a 

řízené řídící jednotkou EPOS 24/1. Pro výrobu jsou uvažovány nové technologie, např. 

výroba na 3D – tiskárně. 

 

Annotation der Bakkalaureatsarbeit 

Běhal R. Effektor-Vorschlag für bestehenden Roboterarm. Ostrava: Lehrstuhl für 

Robotertechnik, Fakultät für Maschinenbau VŠB – Technische Universität in Ostrava, 2009, 

46 S. Bakkalaureatsarbeit, Leiter Polák D.   

 

Die Bakkalaureatsarbeit befasst sich mit dem Konstruktionsvorschlag eines Effektors 

mit Tragfähigkeit von 1 kg für bestehenden Roboterarm. Der Vorschlag enthält 

Lösungsvarianten mit der Auswahl der optimalen Variante mittels der Wertanalyse. Es 

werden ein 3D-Modell der endgültigenVariante in CAD-System Pro /Engineer,  Zeichnungs- 

und Rechnungsdokumentation, einschließlich der Festigkeitsanalyse im Programm ANSYS 

Workbench Products 11 und MITCalc   ausgearbeitet. 

Der Effektor  ist mit zwei  beweglichen von Maxon elektrisch getriebenen und von 

EPOS 24/1 gesteuerten Backen vorgeschlagen. Für die Produktion sind neue Technologien, 

wie z.B. die Produktion von 3D – Drucker zu bedenken.     
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Úvod 

Uchopovací prvky (dále jen efektory) jsou nedílnou součástí manipulačního zařízení 

robotů. Na efektor je kladeno mnoho protichůdných požadavků a je jen na konstruktérovi, aby 

našel ten správný kompromis, který bude pro danou činnost nejvýhodnější. Obecné 

požadavky jsou: minimální hmotnost při dosažení požadované nosnosti ve všech režimech 

manipulačního procesu, s tím související minimální momentové zatížení koncového členu 

manipulačního zařízení a chopení a uvolnění OM v požadovaném čase a rozsahu.  

Různé manipulační činnosti vyžadují jiný přístup. Nejvíce ovlivňujícím prvkem 

konstrukce efektoru je OM. Je vyvinuto mnoho způsobů uchopení, ať formou přísavek či 

elektromagnetů, ale nejrozšířenější variantou je uchopení pomocí různě tvarovaných čelistí. 

Čelisťové efektory můžeme dále rozdělovat podle počtu uchopovacích čelistí. Minimální 

počet čelistí jsou dvě a maximální počet není omezen, ale snahou konstruktéra je počet 

elementů snížit na minimum. V průmyslové praxi se nejčastěji vyskytují dvou a tří čelisťové 

efektory, které mají všechny elementy pohyblivé nebo jeden opěrný a protější pohyblivý.   

Důležitou součástí efektoru je pohon. Stejně jako samotný efektor i pohon musí 

splňovat mnoho protichůdných požadavků: vysoký výkon, současně minimální hmotnost 

a rozměry.  

 
 
 



Bakalářská práce Seznam použitého značení 

- 4 - 
 

Seznam použitého značení 

Symbol Význam Jednotky 

a Zrychlení ms-2 

DC Elektrotechnická značka „stejnosměrný“ - 

d Průměr hřídele mm 

g Gravitační zrychlení m/s2 

F Síla  N 

f Součinitel tření - 

hod Hodina hodina 

k Koeficient bezpečnosti - 

interface Připojovací příruba - 

M Kroutící moment mNm 

MM Kroutící moment na motoru mNm 

Mp Výstupní kroutící moment na převodovce mNm 

MS Kroutící moment na segmentu mNm 

n Otáčky ot / min 

nM Otáčky motoru ot / min 

nS Otáčky segmentu ot / min 

n Počet činných závitů - 

OM Objekt manipulace - 

p Tlak MPa 

pdov Dovolený tlak MPa 

q Váha významnosti - 

r Poloměr mm 

s Sekunda s 

U Elektrické napětí V 

β Úhel rozevření ˚ 

τ Smykové napětí MPa 

τdov Dovolené smykové napětí MPa 
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1. Rozbor současného stavu 

Níže je představeno několik druhů efektorů, které představují výběr nejrozšířenějších 

typů. Jsou zde představené efektory používané v průmyslové praxi i ty, které se vyvíjejí 

v laboratořích a univerzitách.  Různorodé typy efektorů s různými typy pohonů, rozličným 

kinematickým uspořádáním a způsobem úchopu. 

  

1.1 Efektory s mechanickou adaptivitou 

Pro speciální účely lze v robotice místo poměrně drahého elektronického 

a senzorického systému adaptivity využít s výhodou systém tzv. mechanické adaptivity. 

Systém, který je založen na vhodně zvolených pohybech úchopových a periferních prvků 

robotického systému, obsáhne požadovaný soubor manipulovaných součástí a dokáže s ním 

žádaným způsobem manipulovat. 

 

1.1.1 Efektor s variabilními čelistmi 

Toto řešení je v praxi spíše ojedinělé. Univerzálnost a bezpečnost uchopení OM 

efektorem není taková jako u výměnných čelisťových nástavců a také výrobní složitost je 

mnohem vyšší. 

 

 

 

 
 

Obr. 1.1 Efektor s variabilními čelistmi 
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Na obr. 1.1 je univerzální efektor, který slouží k uchopování objektů válcového 

i kvádrového tvaru. Pohon je zprostředkován DC elektromotorem s planetovou převodovkou 

s výstupní otáčkami 150 ot / min a točivým momentem 2,26 Nm. Výstup převodovky je 

spojen s pohybovým šroubem. Matice je připevněná na ovládací desku, která následně přes 

pákový převod hýbe čelistmi. Toto řešení využívá samosvornosti pohybového šroubu a díky 

tomu nepotřebuje brzdu.  

 

Uchopování je rozfázováno na obr. 1.2. Nejprve se narovnaný prst přitlačí na OM a při 

odporu se začne v kloubu ohýbat, až má kontakt i druhý článek s OM. Celý rozsah pohybu 

čelistí je překonán za 4,8 sekundy. Síla vyvozená na čelistech nebyla zjištěna. 

 

Obr. 1.3 je znázorněno, jak uchopení vypadá v reálném provedení. Díky této 

konstrukci se dosáhne vícebodového kontaktu prstu s OM. 

 

 

  

 

 

 

 

 
Obr. 1.3 

 
Obr. 1.2 Rozfázování úchopu oválného OM 
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1.1.2 Efektory s paralelním pohybem čelistí 

a) Efektory s paralelogramem 

Další možností, jak zjednodušit 

uchopování OM manipulace, je použití 

paralelogramu, který způsobuje, že čelisti 

jsou vůči sobě vždy pod stejným úhlem 

(převážně rovnoběžně). 

Paralelogram má i své nevýhody: 

zvýšenou hmotnost čelistí, snížený rozsah 

pohybu a nižší účinnost způsobenou třením 

v kloubech. 

 

Níže je představena skupina efektorů, která není osazena paralelogramem, ale 

výsledný pohyb čelistí je paralelní. Můžeme říci, že je to alternativa paralelogramu, která 

vychází také z kloubových vazeb.                                                        

 

Na obr. 1.5 a, je efektor pro uchopování šestihranů s mechanickou adaptivitou. Efektor 

pro koncentrické uchopování součástí o rozdílných průměrech s mechanickou adaptivitou je 

na obr. 1.5 b, c. 

 

 

 

 

 
Obr. 1.5 

 
Obr. 1.4 Efektor s paralelogramem 
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b) Efektor s paralelním pohybem čelistí způsobeným ozubeným soukolím 

Na obr. 1.6 je efektor, který má 

také paralelní pohyb čelistí. Tento pohyb 

není důsledkem paralelogramu nebo 

jiného přepákování, ale je převáděn 

soustavou ozubených kol. Zdroj pohybu 

je pneu – válec, na jehož pístnici je 

umístěn ozubený hřeben, který zabírá do 

ozubeného kola v kloubu čelistí. 

 Nevýhodou je značná složitost 

a výrobní náročnost způsobená nutností 

tolerovaného uložení ozubených kol. 

Otevřená konstrukce s nechráněnými ozubenými koly je citlivá na vlivy prostředí.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1.6 
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1.2 Efektor s výměnnými čelisťovými nástavci  

Toto řešení je velice jednoduché a nabízí značnou variabilitu. Podmínkou je však mít 

v zásobě čelisti, které pro vykonávanou činnost vyhovují. Nevýhodou je, že výměna se 

provádí převážně ručně a tudíž vzniká časová prodleva.  

 

1.2.1 Radiální chapadlo 

Chapadlo od firmy FESTO HGR-40-A má 

úhel rozevření 180°. Pro pohon je použit 

integrovaný dvojčinný pneu – válec. Síla 

vyvozená čelistmi na rameni 60 mm je 45 N při 

tlaku vzduchu 6 bar. Reakční čas je menší než 1 

sekunda v závislosti na momentu setrvačnosti 

čelisti. Základní rozměry těla chapadla: délka 

112,5 mm, šířka 59 mm, tloušťka 45 mm. 

S těmito parametry má chapadlo hmotnost 

1,52 kg. 

Transformační blok efektoru je znázorněn 

na obr. 1.8.  Píst pneu – válce je spojen s táhlem, 

které má na povrchu vysoustružené drážky, do 

nichž zabírají elementy na 

segmentech. Tímto způsobem se 

z posuvného pohybu dosáhne 

rotačního.  

Nevýhodou efektoru je, že při 

výpadku energie není zabezpečen 

proti upuštění OM. 

Efektor nabízí mnoho způsobů 

uchopení, jak vnější, tak vnitřní. 

Čelisti jsou samostatně středící. 

Konstantní moment úchopu v celém 

rozsahu pohybu. 

 

 

 
Obr. 1.8 Řez radiálního efektoru 

  
Obr.1.7 radiální efektor 
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1.2.2 Paralelní chapadlo  

Chapadlo od firmy FESTO HGP-35-A-B. Pohon 

je dvojčinný pneu–válec. Síla vyvozená čelistmi na 

rameni 40 mm je 250 N při tlaku vzduchu 6 bar. Rozsah 

pohybu čelistí činní 25 mm. Reakční čas je menší než  1 

sekunda v závislosti na momentu setrvačnosti čelisti. 

Základní rozměry těla chapadla: délka 110,1 mm, 

šířka 88 mm, tloušťka 45 mm. Pro vyšší bezpečnost 

může být chapadlo vybaveno pružinou, buď rozevírající 

nebo svírající. Hmotnost je 2,44 kg.  

Přenos síly z pneu–válce na čelisti 

je zprostředkován dvěma raménky, které zabírají do 

elementů, jak na pneu–válci, tak na čelisti viz obr. 1.10. 

Vazba mezi elementy a raménky umožňuje dva stupně 

volnosti. Toto řešení zajišťuje paralelní pohyb čelistí.  

Nevýhodou řešení je vyšší hmotnost způsobená vedením 

čelisti a poměrně složitým mechanismem 

pro přenos síly.  

Efektor nabízí mnoho způsobů 

uchopení, jak vnější, tak vnitřní. Čelisti 

jsou samostatně středící. K efektoru je 

možno pořídit kryt proti prachu čímž se 

rozšíří jeho použití.  

Výrobci efektorů nabízí široký 

sortiment příslušenství: čelisťové nástavce 

pro různé aplikace a činnosti, senzory pro 

snímání polohy čelistí, které mohou být i 

integrovány.    

 

 

 
Obr. 1.10 Řez paralelního efektoru 

 
 

Obr. 1.9 Paralelní efektor 
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2. Požadavkový list 

Požadavkový list 
Obecné požadavky 

Druh činnosti Manipulace  

Pracovní prostředí Běžné prostředí při pracovních teplotách 20°. 

Parametry robotického ramene 

Druh pohonu robotického ramene Elektromotory 

Napájecí napětí  12 - 48 V 

Nosnost koncového členu 1,5 kg 

Zrychlení koncového členu 1,5 ms-2 

Připojovací člen robotického ramene (INTERFACE) 

 

Objekt manipulace 

Materiál Ocel, plast,…… 

Tvar Jednoduché předměty typu kvádr, válec   

Rozměry Šířka / průměr do 120 mm 

Požadavky na efektor 

Konstrukce  
Jednoduchý efektor s ohledem na výrobní možnosti 

katedry 

Hmotnost  Minimalizace hmotnosti (maximálně 0,7 kg). 

Nosnost  1 kg 

Doba potřebná k rozevření či sevření čelistí Max. 3 s 

Pohon  Pneumatický, elektrický 

Čelisti  Jednoduše vyměnitelné podle objektu manipulace. 

Tab. 2.1 



Bakalářská práce Popis robotického ramene  

- 12 - 
 

3. Popis Robotického ramene 

Robotické rameno je angulárního typu se 

čtyřmi stupni volnosti. Pohony jsou stejnosměrné 

motory MAXON. Polohovací ústrojí je vybaveno 

třemi stupni volnosti a orientační ústrojí jedním 

stupněm volnosti. Tento stupeň volnosti zajišťuje 

rotaci připojovací příruby (interface). Řízení je 

pomocí operátoru, který ovládá robotické rameno 

pomocí joysticku. Je možný i automatický provoz, 

tzn. robot může pracovat během předem 

vytvořeného programu. 

Použití robotického ramene v laboratorních 

podmínkách pro výukové účely.   

Rameno bylo konstruováno na zrychlení 

koncového členu 1 – 1,5 ms-2. Dokumentace, která 

by to potvrzovala, není k dispozici, proto byla 

zvolena maximální rychlost koncového členu 

ramene 2 ms-2.  

Zjištěná technická data jsou uvedena v tab. 3.1.    

 

Technická data robotického ramene 
Nosnost 3 kg 

Počet stupňů volnosti 4 

Celková hmotnost 36,7 kg 

Objem pracovního prostotu 2,43 m3 

Délka napřímených ramen 1228 mm 

Dovolené momentové zatížení 
koncového členu ramene 

nezjištěno 

Celkové zrychlení koncového 
členu ramene 

2 ms-2 

 Natočení  Rychlost 

Natočení okolo svislé osy 360° max. 12,6 ot / min 

Naklápění ramene 1 70° max. 27,0 ot / min 

Naklápění ramene 2 360° max. 19,3 ot / min 

Rotace příruby (interface) 360° max. 25,2 ot / min 

Tab. 3.1 

 
 

Obr. 3.1 
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4. Výpočet požadované síly pro udržení OM 

Tento výpočet je důležitý z důvodu bezpečného uchopení OM. Spočívá ve výpočtu sil, 

které působí na OM a jejich kompenzaci silou vyvinutou čelistmi.  

Ve výpočtu se uvažuje situace, kdy OM je uchopen a robotické rameno zrychluje 

směrem nahoru a začíná rotovat kolem svislé osy. 

 

Zadané hodnoty: 

Hmotnost ...................................................................................................mOM = 1 kg 

Gravitační zrychlení ..................................................................................g = 9,81 ms-2 

Koeficient tření mezi čelistmi a OM .........................................................f = 0,35 

Zrychlení koncového bodu ........................................................................a = 2 ms-2 

Poloměr rotace...........................................................................................r = 1,228 m 

Rychlost otáčení ramene............................................................................ω = 12,6 ot/ min 

 
Součinitel tření je uvažován mezi pryží a ocelí. Hodnota je udaná pouze přibližně, protože 

značně závisí na provozních podmínkách a jakosti ploch MO. 

 

Síla způsobená pohybem vzhůru: 

N11,81G

2)(9,811a)(gmG OM

=
+⋅=+⋅=

 

 

Síla způsobená rotací: 

132,1

60

6,122

60

2

−=

⋅⋅=⋅⋅=

rads

n

ϖ

ππϖ
 

N14,2F

32,1228,11rmF

od

22
OMod

=
⋅⋅=⋅⋅= ϖ

 

 

Výsledná síla působící na OM: 

NF

FGF

C

odC

12

14,281,11 2222

=
+=+=

  
Obr. 4.1 
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Určení koeficientu bezpečnosti 

Určení koeficientu bezpečnosti 
Koeficient Název koeficientu Charakteristika Hodnota 

k1 Hmotnostní koeficient 
Bezpečná funkce při 110 % max. 

nosnosti 
1,1 

k2 Způsob uchopení Dvojstranné uchopení 1,2 

k3 
Dynamické charakteristiky 

robotu 
Amplitudy, frekvence, 

 doba útlumu 
1,15 

k4 Provozní podmínky Běžné 1 

Vynásobení jednotlivých koeficientů získáme výsledný koeficient k. 1,5 

Tab. 4.1 
 

Určení síly potřebné k udržení OM 

Pozn.: Na obr. 4.1 je znázorněná transendentní (T) složka reakce působící na OM při provozu 

robotu. Tato složka je uvažována ve směru výslednice působících síl.   

 

N
f

F
F

f

T
RfRT

TG

RF

C 524,51
35,0

12
5,15,1 ≈=⋅=⋅=

⇓

=⇒⋅=

=
=

  

 
    

Z výpočtu vyplývá, že síla potřebná pro uchopení je 52 N.  

Pro zohlednění dalších situací, například při rotaci, kdy jsou čelisti zatěžovány nerovnoměrně,  

je síla F vynásobena koeficientem bezpečnosti 1,5. Určení koeficientu bezpečnosti viz 

tab. 4.1.   
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5. Navržené varianty 

Chtěl bych upozornit, že navržené varianty jsou jen koncepční schémata, která mají 

znázorňovat smysl řešení. Z toho důvodu nejsou data jako hmotnost či celkové rozměry 

přesná.  

Motory a ozubená kola jsou kresleny či staženy s daty od výrobců.  

 

5.1 Varianta A 

Varianta A se skládá ze dvou 

jednočinných pneu-válců se zpětnou 

pružinou, přičemž každý ovládá 

jednu čelist, viz obr. 5.1. Toto řešení 

ovšem může vést k nesymetričnosti 

pohybu čelistí, což může být problém 

při přesné manipulaci. Další 

nevýhodou je, že při výpadku energie 

(stlačeného vzduchu) není žádná 

mechanická „pojistka“ proti uvolnění 

OM. Bezpečnost může být vyřešena 

například pojistným ventilem, který 

se při náhlém poklesu tlaku uzavře a zabrání po určitou dobu upuštění OM.  

Dále varianta umožňuje měnit nástavce čelistí tak, aby byla umožněna univerzálnost 

efektoru. Upevnění čelistí je zprostředkováno dvěma šrouby. 

Nyní je varianta osazena „stříškovými“ nástavci, které umožňují uchopení kulatých 

a oválných předmětů.  

Tato varianta je nejjednodušší, nejlehčí a s nejkratší, tzn. tělovou částí, viz obr. 5.2. 

Varianta A nejméně zatěžuje robotické rameno (jak hmotnostně, tak momentově). Základní 

technická data jsou uvedena v tab. 5.1.  

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.1 
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Zhodnocení varianty A 

Výhody: 

- Malé momentové zatížení ramene, způsobené malou tělovou částí efektoru. 

- Vyšší přítlačná síla způsobená použitím dvou pneu-válců. 

 
Nevýhody: 

- Jednočinné pneu-válce jsou špatně řiditelné (prakticky jen spínání 0, 1). 

- Dva pneu-valce mohou způsobit nesymetričnost pohybu čelistí. 

- Závěsy čelistí jsou namáhány nesouosým připojením k pneu-motoru.  

- Není zajištěna plnohodnotná bezpečnost proti upuštění OM při výpadku energie.  

Technická data 
Festo EG 16 – 25 

Typ Jednočinný 

Axiální síla 2 x 121 N 

Zdvih 25 mm 

Motor 

Hmotnost 0,156 kg 

Celková hmotnost 0,5 kg 

Poloha těžiště od interface 45 mm 

Teoretická přítlačná síla 75 N 

Rozsah pohybu čelisti 40 – 150 mm 

Tab. 5.1 

 
Obr. 5.2 Varianta A 1 – interface, 2 – jednočinný pneu-válec, 3 – čep uložení motoru, 

4 – rám, 5 – raménko, 6 – výměnná čelist 
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5.2 Varianta B 

Varianta B je navržena s tzv. 

diskovým EC flat elektromotorem 

s převodovkou, viz tab. 5.2. Pro přenos 

točivého momentu na čelisti je použito 

šnekového soukolí, viz obr. 5.3. Toto 

řešení zaručuje velkou bezpečnost. 

Šnekové soukolí s převodovým poměrem 

47 je samosvorné a není nutné použití 

brzdy nebo pružin. 

Pohyb čelistí je kývavý s velkým 

rozsahem až 180°. Točivý moment na 

segmentech je stále konstantní, ovšem síla na čelistech se v závislosti na poloze mění. U této 

varianty je umožněno měnit nástavce čelistí, aby měl efektor co nejuniverzálnější použití. 

 Varianta B má skříňový „rám“ a všechny choulostivé díly jsou umístěny uvnitř, tudíž 

může být užita i v prašném prostředí. Při konstrukci rámu je brána v úvahu výrobní 

technologie pomocí tzv. 3D – tiskárny.      

 

Technická data 
Maxon EC Flat 20 (351006) 

Výkon 5 W 

Kroutící moment 0,0082 Nm 
Motor 

Hmotnost 0,022 kg 

Planetary Gearhead GP 22 A (134162) 

Typ Planetová 

Převodový poměr 29 

Doporučené max. vstupní otáčky 8000 ot / min 

Max. moment 0.5 Nm 

Převodovka 

Hmotnost 0,055 kg 

Typ Šnekové soukolí Přenesení točivého momentu na 
čelisti Převodový poměr 47 

Typ čelisti Výměnné nadstavce (lze upravit i na paralelogram) 

Celková hmotnost cca 0,4 kg 

Poloha těžiště od interface 67,5 mm 

Teoretická přítlačná síla Až 59 N 

Rozsah pohybu čelisti Více jak 180° (0 – 150 mm) 

Tab. 5.2 

Obr. 5.3 



Bakalářská práce Navržené varianty  

- 18 - 
 

 

 

 

Zhodnocení varianty B 

Výhody: 

- Přesné ovládání čelistí. 

- Velký rozsah rozevření - více než 180°.  

- Samosvornost šnekového soukolí a z toho vyplývající bezpečnost úchopu OM. 

- Nízká hmotnost. 

 

Nevýhody: 

- Účinnost šnekového soukolí se pohybuje okolo 60 – 70 %.  

- Poměrně velká tělová část efektoru, zapříčiňuje momentové zatížení koncového členu 

robotického ramene, viz obr. 5.4. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.4 Varianta B 1 – interface, 2 – el. motor s převodovkou, 3 - rám, 4 – šnek,  

5 – segment, 6 – ložisko, 7 – raménko, 8 – výměnná čelist  
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5.3 Varianta C 

Varianta C vychází z varianty B. 

Zásadní rozdíl mezi variantami je, že 

motor je umístěn nad šnekem, viz obr. 

5.5 tím se efektor a hlavně tělová část 

podstatně zkrátila, viz obr. 5.6. Šnek je 

uložen ve dvou ložiscích, které bezpečně 

zachytí všechny síly působící na šnek. 

Díky tomuto řešení je možný jak vnější, 

tak vnitřní úchop, přičemž v obou 

případech je zaručena bezpečnost.  

Efektor je opatřen paralelogramem. 

Lze měnit nástavce čelistí tak, aby byla umožněna univerzálnost efektoru. Upevnění čelistí je 

zprostředkováno dvěma šrouby. Varianta C má skříňový „rám“ a všechny choulostivé díly 

jsou umístěny uvnitř, tudíž může být užita i v prašném prostředí. Při konstrukci rámu je brána 

v úvahu výrobní technologie pomocí tzv. 3D – tiskárny.  

Shrnutí základních technických parametrů v tab. 5.3.     

 

Technická data 
Maxon EC Flat 20 (351006) 

Výkon 5 W 

Kroutící moment 8,2 mNm 
Motor 

Hmotnost 0,022 kg 

Planetary Gearhead GP 22 A (134162) 

Typ Planetová 

Převodový poměr 29 

Doporučené max. 
vstupní otáčky 

8000 ot / min 

Max. moment 500 mNm 

Převodovka 

Hmotnost 0,055 kg 

Typ Šnekové soukolí 
Přenesení točivého momentu na čelisti 

Převodový poměr 47,5 

Typ čelisti Paralelogram, výměnné čelisti 

Celková hmotnost cca 0,4 kg 

Poloha těžiště od interface 37 mm 

Teoretická přítlačná síla 59 N 

Rozsah pohybu čelisti 0 – 140 mm 

Tab. 5.3 

 
Obr. 5.5 
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Zhodnocení varianty C 

Výhody: 

- Malé momentové zatížení ramene, způsobené malou tělovou částí efektoru. 

- Nízká hmotnost a malé rozměry. 

- Přesné ovládání čelistí. 

- Velký rozsah rozevření -  více  než 0 – 150 mm.  

- Samosvornost šnekového soukolí a z toho vyplývající bezpečnost. 

 

Nevýhody: 

- Účinnost šnekového soukolí se pohybuje okolo 60 – 70 %.  

- Nesouosé umístění pohonu může zapříčinit momentové zatížení koncové části 

robotického ramene. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5.6 Varianta C 1 – interface, 2 – el. motor s převodovkou, 3 – čelní soukolí, 4 – ložisko,  

5 - šnek, 6 - čelist, 7 – ramena paralelogramu, 8 – segment, 9 – rám  
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5.4 Varianta D 

Varianta D je také navržena s EC 

flat motorem, který je umístěn kolmo na 

osu efektoru, viz obr. 5.6. Tato koncepce 

umožňuje malé rozměry „tělové části“ 

efektoru a díky tomu nezpůsobuje velké 

momentové zatížení koncového členu 

robotického ramene, viz obr. 5.2.  

Přenos točivého momentu na čelisti 

je zprostředkován čelními ozubenými koly 

s převodovým poměrem 2,77.  

Varianta D je navržena s paralelogramem. Bezpečnost je vyřešena velkým 

převodovým poměrem převodovky, jako pojištění slouží zkrutné pružiny, které spolu se 

samosvorností převodovky, udrží OM při výpadku energie.  

Varianta D má „skříňový rám“ a všechny choulostivé díly jsou umístěny uvnitř, tudíž 

může být užita i v prašném prostředí., 

Shrnutí základních technických parametrů v tab. 5.3.      

 

Technická data 
Maxon EC Flat 45 

Výkon 30 W 

Kroutící moment 0,0589 Nm 
Motor 

Hmotnost 0,088 g 

Maxon Spur Gearhead GS 45 A 

Typ Harmonická 

Převodový poměr 385 

Doporučené max. vstupní 
otáčky 

8000 ot / min 

Max. moment 2 Nm 

Převodovka 

Hmotnost 0,224 kg 

Typ Čelní soukolí 
Přenesení točivého momentu na čelisti 

Převodový poměr 2,77 

Typ čelisti Ploché (paralelogram) 

Celková hmotnost 0,65 kg 

Poloha těžiště od interface 36 mm 

Teoretická přítlačná síla Max. 55 N 

Rozsah pohybu čelisti 0 – 140 mm 

Tab. 5.4 

 
Obr. 5.6 



Bakalářská práce Navržené varianty  

- 22 - 
 

 

 

Zhodnocení varianty D 

Výhody: 

- Malá tělová část. 

- Velký rozsah rozevření čelistí. 

 

Nevýhody: 

- Nesouosé umístění motoru s převodovkou může zapříčinit momentové zatížení 

koncové části robotického ramene (hlavně při natočení efektoru). 

- Relativně malá přítlačná síla. 

 
Obr. 5.2 Varianta D 1 – interface, 2 – el. motor s převodovkou, 3 - pastorek, 4 – ramena 

paralelogramu, 5 – čelist, 6 – segment, 7 – rám 
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6. Výběr optimální varianty 

Na hodnocení jednotlivých variant se v praxi podílí více odborníků z různých profesí, 

aby bylo rozhodování co nejobjektivnější. Pro potřeby bakalářské práce bylo nutné hodnocení 

variant zjednodušit. 

Pro zvolení optimální varianty bylo použito hodnotové analýzy. Tato analýza spočívá 

ve srovnávání jednotlivých kritérií, která jsou volena dle požadavkového listu. 

 

6.1 Zvolení požadovaných kritérií a přiřazení důležitosti 

 Kriterium Charakteristika kritéria 

K1 Hmotnost Minimalizace hmotnosti méně jak 0,7 kg. 

K2 Momentové zatížení ramene 
Minimalizace momentového zatížení koncového 

členu robotického ramene efektorem. 

K3 Složitost konstrukce Ohled na výrobní možnosti katedry. 

K4 Bezpečnost Schopnost udržet OM i při výpadku energie. 

K5 Univerzálnost použití 
Rozsah pohybu čelistí, možnosti uchopení 

a možnost výměny čelisti. 
Tab. 6.1 

 

Pro hodnocení variant v jednotlivých kritériích je použita pětibodová stupnice 

Body 0b 1b 2b 3b 4b 

Popis 
Nevyhovující 

úroveň 
Nízká 
úroveň 

Průměrná 
úroveň 

Dobrá 
úroveň 

Vysoká 
úroveň 

Tab. 6.2 
 

6.2 Určení významnosti kritérií 

Přepočet voleb (v) na váhu významnosti (q) 

Stupnice vah významnosti od 1,00 do 2. 

0,875v0,25q

bvaq

f(v)q

+⋅=
⇓

+⋅=
=

 b4,5a2

b0,5a1

+⋅=
+⋅=

 

( )

0,25a

4,50,5

21
a

4,5a20,5a1

=
−
−=

⋅−+⋅=

 0,875b

0,50,251b

0,5a1b

=
⋅−=

⋅−=
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Porovnávání v trojúhelníku párů 

Porovnávané páry kritérií Počet voleb 
(v) 

Pořadí Váha významnosti 
(q) 

0 K1 
K2  

K1 
K3  

K1 
K4  

K1 
K5   

0 0,875 

1 K2 
K3  

K2 
K4  

K2 
K5  

3 1,125 
 

 3 

Pozn.: 

K3 
K4  

K3 
K5  

2 1,625 

4 1 1,875 Významnější 
kritérium je napsáno tučně. 

K4 
K5 1 3 1,125 

 

6.3 Hodnocení jednotlivých kritérií variant 

Kritérium K1 – Hmotnost  

Hmotnost je zásadní vlastností efektoru. Snižuje užitečné zatížení robotu. Body 

Varianta A  0,5 kg  3 

Varianta B  0,4 kg 4 

Varianta C  0,4 kg 4 

Varianta D 0,65 kg 2 

Tab. 6.4 

 

Kritérium K2 – Konstrukce  

Konstrukce efektoru by měla zajistit minimální momentové zatížení robotického 
ramene. K porovnávání tohoto kritéria je zásadní poloha těžiště (měřeno od interface) 

a délka těla efektoru. 
Body 

Varianta A  Délka těla 63 mm Těžiště 45 mm 4 

Varianta B  Délka těla 91 mm Těžiště 67 mm 1 

Varianta C  Délka těla 62 mm Těžiště 37 mm 4 

Varianta D Délka těla 77 mm Těžiště 36 mm 3 

Tab. 6.5 

 

Tab. 6.3 
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Kritérium K3 – Složitost konstrukce  

U všech variant je použito co nejvíce normalizovaných dílů, ale nosnou část „rám“ 
není možné zakoupit. Zde je tedy především porovnávána výrobní složitost rámu.  

Body 

Varianta A  Šroubovaný hliníkový rám. Není zde vysoký požadavek na přesnost. 4 

Varianta B  
Rám je možno vyrobit jak z hliníkového plechu, tak z plastu (dodržení 

požadované pevnosti). Vyšší požadavek na přesnost z důvodu 
vzájemné polohy ozubených kol.  

3 

Varianta C  
Rám je možno vyrobit jak z hliníkového plechu, tak z plastu (dodržení 

požadované pevnosti). Vyšší požadavek na přesnost z důvodu 
vzájemné polohy ozubených kol. 

1 

Varianta D 
Rám je možno vyrobit jak z hliníkového plechu, tak z plastu (dodržení 

požadované pevnosti). Vyšší požadavek na přesnost z důvodu 
vzájemné polohy ozubených kol. Musí zajistit upevnění pružin. 

3 

Tab. 6.6 

 

Kritérium K4 – Bezpečnost  

Při výpadku energie musí efektor udržet OM. Body 

Varianta A  
Tato varianta postrádá mechanické zajištění čelistí proti uvolnění při 

výpadku energie. 
0 

Varianta B  
Převod šnekovým soukolím je samosvorný. Spolu s velkým 

převodovým poměrem zajistí udržení OM. 
3 

Varianta C  
Převod šnekovým soukolím je samosvorný. Tato varianta jako jediná 

udrží OM, jak při svírajícím, tak při rozvírajícím úchopu. 
4 

Varianta D 
Velký převodový poměr spolu se zkrutnými pružinami v kloubech 

čelistí zajistí udržení OM. 
2 

Tab. 6.7 

 

Kritérium K5 – Univerzálnost  

Toto kritérium zahrnuje: Rozsah rozevření čelistí, možnost výměny čelistí, použití 
paralelogramu a možnost uchopení OM, jak svírajícím, tak i rozevírajícím úchopem. 

Body 

Varianta A  
Tato varianta je s výměnnými čelistmi. Paralelogram není možný, 

kvůli možné asymetričnosti pohybu. Rozsah 40 – 150 mm. 
2 

Varianta B  
Tato varianta je konstruována s výměnnými čelistmi a s jednoduchou 

úpravou rámu, je možný i paralelogram. Rozsah více jak 180° 
(0 – 150 mm). 

3 

Varianta C  
Tato varianta je konstruována s výměnnými čelistmi i paralelogramem. 

Rozsah více jak 180° (0 – 150 mm). Jako jediná umožňuje vnitřní 
úchop. 

4 

Varianta D 
Tato varianta je s paralelogramem. Výměna čelistí možná není. 

Rozsah 0 – 140 mm. 
3 

Tab. 6.7 
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6.4 Výpočty celkových indexů variant 

Ve výše uvedených tab. 6.4 až 6.7 byly jednotlivým variantám přidělené body. Tyto 

body jsou v tab. 6.8 vynásobené váhou významnosti (určení vah významnosti pro jednotlivá 

kritéria, viz tab. 6.3) a je proveden celkový součet vážených indexů, který určil nejvýhodnější 

variantu. 

  

Porovnání jednotlivých variant 
Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

Krité-
rium 

Váha 
významnosti 
kritéria ( q ) b. 

Vážený 
index 

b. 
Vážený 
index 

b. 
Vážený 
index 

b. 
Vážený 
index 

K1 0,875 3 2,625 4 3,5 4 3,5 2 1,75 

K2 1,125 4 4,5 1 1,125 4 4,5 3 3,375 

K3 1,625 4 6,5 3 4,875 1 1,625 3 4,875 

K4 1,875 0 0 3 5,625 4 7,5 2 3,75 

K5 1,125 2 2,25 3 3,375 4 4,5 3 3,375 

Celkový součet 
vážených indexů 

 15,88  18,5  21,63  17,13 

Tab. 6.8 

Pozn.: „b.“ jsou body přidělené jednotlivým variantám. 

 

6.5 Zhodnocení výběru variant 

Z hodnotové analýzy vyšla, jako optimální varianta, varianta C. Důvodů pro to je 

několik: Minimální rozměry tělové části 62 x 106 mm, hmotnost 0,4 kg a rozsah rozevření 

čelistí 0 – 150 mm. Uvedené hodnoty se můžou ještě v určitém rozmezí měnit, protože 

varianta C je pouze koncepční schéma.  

Varianta C, jako jediná varianta nabízí plnohodnotný vnější a vnitřní úchop OM. Díky 

samosvornému šnekovému převodu jsou oba úchopy bezpečné, tzn., že efektor při výpadku 

energie udrží OM. Díky této vlastnosti má efektor i nižší spotřebu elektrické energie. 

Odolnost vůči prostředí plynoucí z uzavřené konstrukce. Varianta C je osazena 

paralelogramem. Zajištění univerzálnosti pomocí výměnných čelistí.  

To byly ty nejpodstatnější argumenty hovořící pro variantu C. 
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7. Konstrukce efektoru 

Efektor je navrhnut s EC flat motorem a 

převodovkou od firmy Maxon. Lokomoční 

ústrojí se skládá s čelního soukolí a šnekového 

soukolí. Šnekové soukolí je použito ze dvou 

důvodu – první, velký převodový poměr a druhý 

samosvornost šnekového převodu, která zajišťuje 

obousměrný bezpečný úchop OM, jak svěrný, tak 

rozvírající. 

Šneková hřídel je uložena ve třech valivých radiálních ložiscích. Radiální síly od 

čelního ozubení přenáší ložisko 618/5 a axiální síly od šneku přenáší sdružená ložiska 618/8. 

Sdružená radiální ložiska jsou použita z důvodů přenesení obousměrných axiálních sil, viz 

obr. 7.2 a detail obr. 10.1.  

 

Čelist Ložiska 618/8 Ložisko 618/5 El.pohon  

 
 
Čelní ozubené soukolí 
 
 
Šnek 
 
 
Segment 
 
 
Rameno 1 
 
 
Rameno 2 
 
 
Paralel  

 

 

 

Efektor je navrhnut s paralelogramem a výměnnými čelistmi, jak je patrno z obr. 7.3. 

Při konstrukci výměnných čelistí se kladl důraz na jednoduchost a rychlost výměny. Proto je 

upevnění prováděno pouze dvěma šrouby na čelist. Pro snížení tření v kloubech 

paralelogramu je použito plastových ložiskových pouzder Iglidur – G, které pracují na sucho, 

ale je možné je i přimazávat (na obr 7.3 jsou vyznačeny světle oranžovou).  

Obr. 7.2 

Obr. 7.1 
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Čelist Čep s kluznými pouzdry Šroub M3 se závitovou vložkou 

 
Šroub M4 se závitovou vložkou Rameno 1 Detail viz obr. 10.11 Segment  

 

Nosná část se skládá z části skelet 1 a skelet 2, viz obr. 7.4. Při volbě dělící roviny byl 

brán ohled na snadnou montáž.  

 Skelet, paralel a čelist jsou navrhnuty pro výrobu na 3D – tiskárně. Tento typ výroby 

byl zvolen proto, aby byly sníženy výrobní náklady. Pevnostní kontrola skeletu a ostatních 

namáhaných součástí je uvedena v kapitole 10. 

V Součástech paralel a skelet 2 jsou samořezné 

závitové vložky (na obr. 7.3 vyznačené žlutě), které 

usnadňují montáž.  

Konstrukce efektoru je uzavřená, tudíž jsou 

veškeré choulostivé součásti především ozubená 

soukolí, chráněna před vnějšími vlivy, jako prach, 

nadměrná vlhkost… 

Technická data jsou uvedena v tab.7.1. 

 

Technická data efektoru  
Rozsah rozevření 0 – 145 mm 

Hmotnost  0,498 kg 

Poloha těžiště od interface 40 mm 

Nosnost  min. 1 kg 

Síla na čelistech min. 50 N 

Tab. 7.1 

 
 

Obr.7.3 

 
Skelet 1 
 
 
 
 
Skelet 2 

Obr. 7.4 
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8. Výpočet převodové funkce paralelogramu 

l = 60 mm 

a = 7 mm  

b = 24 mm 

c = 23,75 mm 

k = 18 mm 

β = výpočet je uvažován v 0°  

(rozsah -23° až 55°) 

účinnost v kloubu 0,95   

 

Z Principu virtuálních prací vyplývá: 
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75.23

602
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Započítaná účinnost: 

mNmM s 7367
95,095,095,095,0

6000 =
⋅⋅⋅

=

  

 Převodový poměr mezi silami F 

a U činní 5,1. Rozsah pohybu ramene je 

-23° až 55°. Jak vyplývá z grafu na obr. 

8.1, největší převodový poměr se nachází 

v poloze 0° (rovnoběžně s osou efektoru). 

Maximální točivý moment na segmentu i 

se započítanou účinnosti činní 

7367 mNm. 
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9. Volba pohonu 

Pohon efektoru bude volen dle momentové podmínky. 

 

Moment na segmentu Ms =7367 mNm Šnekový převod iš = 47 

Účinnost převodovky µp =  0,7 Převod čelními koly ič = 1,41 

Účinnost čelního soukolí µčo = 0,97 Převod v převodovce  ip = 29 

Účinnost šnekového soukolí µšo = 0,6   

Účinnost ložisek µL = 0,99   

 
 
Výstupní moment na převodovce: 

mNmM

ii

M
M

P

Lčočšoš

k
P

6,196

99,097,041,16,047

7367
33

=
⋅⋅⋅⋅

=
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=
µµµ  

 

Moment na motoru: 

mNmM

M
M

M

P

P
M

66,9

7,029

6,196

29

=
⋅

=
⋅

=
µ  

 

Výpočet otáček 

V požadavkovém listě je uvedeno, že překonání max. rozsahu čelistí nesmí trvat déle než 3s. 
 

Rozsah pohybu ramene β = 78° 
Část 3s 
Celkový převodový poměr ic = 1924,2 

 

Otáčky segmentu: Otáčky motoru: 

min/33,4
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Technická data zvoleného pohonu 
Maxon EC Flat 20 (351006) 

Výkon 5 W 

Kroutící moment 8,2 mNm 

Maximální moment 22,4 mNm 

Nominální otáčky 5480 ot / min 

Max. otáčky 15000 ot / min 

Napájení 9 V 

Motor 

Hmotnost 0,022 kg 

Planetary Gearhead GP 22 A (134162) 

Typ Planetová 

Převodový poměr 1 : 29 

Doporučené max. 
vstupní otáčky 

8000 ot / min 

Max. moment 500 mNm 

Převodovka 

Hmotnost 0,055 kg 

Tab. 9.1 

 

Pohon byl zvolen z momentové podmínky. Potřebný maximální moment motoru byl 

spočítán na 9,58 mNm. Tento moment je potřebný jen po krátkou dobu, než je sevřen OM a 

následné udržení OM už zajistí samosvornost šnekového převodu. Proto byl  zvolen motor 

s nominálním kroutícím momentem 8,2 mNm a maximální momentem 22,4 mNm.  

Otáčky motoru z výpočtu činní 8421 ot/min a doporučené maximální vstupní otáčky 

převodovky GP 22 A jsou 8000 ot/min. Výrobce dovoluje překročení těchto otáček, to se 

může projevit zvýšením hlučnosti a zkrácením životnosti převodovky. V tomto případě dojde 

k překročení otáček, avšak jen při chodu na prázdno a překročení není nijak razantní. Z toho 

vyplývá, že motor je schopen vynaložit dostatečnou sílu na čelistech, aby udržel požadovaný 

OM o hmotnosti 1kg a uchopit OM v požadovaném čase 3s. 

Základní technická data jsou uvedena tab. 9.1.   
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10. Kontrola namáhaných součástí 

Pro zajištění bezpečného a spolehlivého chodu efektoru jsou všechny namáhané 

součásti zkontrolovány. Kontrola probíhá buď programu MITCalc nebo ANSYS Workbench. 

V případě kontrolovaných součástí, jako ozubení či ložiska je stanovena čistá doba 

provozu 500 hod.  

 

10.1 Kontrola ozubení 

Soukolí je nakoupeno, jako polotovar od firmy TEAtechnik. Úprava ozubených kol 

dle výkresů uvedených v příloze (čísla výkresů jsou uvedeny v tab. 10.1) 

 

 
Kontrola provedená v programu MITCalc proběhla úspěšně. Pro čelní ozubení je 

pravděpodobnost poruchy 0 % a pro šnekové ozubení je bezpečnost proti opotřebení 1,31. Pro 

použití vyhovuje. Celý výpočet je uvedený v přílohách [15] a [16]. 

Parametry čelního soukolí 

 Pastorek   Kolo   

Modul ozubení m 0,5 m 0,5 

Počty zubů pastorku / kola z1 34 z2 48 

Normálný úhel záběru alfa 20 alfa 20 

Úhel sklonu zubů beta 0 beta 0 

Průměr roztečné kružnice d1 17 d2 24 

Průměr hlavové kružnice da1 18 da2 25 

Šířka pastorku b1 4 b2 4 

Číslo výkresu BC-EF_BR-V-9 K BC-EF_BR-V-10 K 

Materiál ETG 100 

Převodový poměr 1,41 

Pracovní vzdálennost os aw 20,5 

Parametry šnekového soukolí  
 Šnek  Kolo 

Modul ozubení mn 1,00 mn 1,00 

Počty zubů šneku  z1 1 z2 47 

Normálný úhel záběru alfa 20 alfa 20 

Průměr roztečné kružnice d1 12,5 d2 47,429 

Průměr hlavové kružnice da1 14,512 da2 49,44 

Šířka L 20 b2H 10 

Materiál ETG 100 CuZn 40A12 

Číslo výkresu BC-EF_BR-V-04 K BC-EF_BR-V-04 K 

Osová vzdálenost 30 

Tab. 10.1 
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10.2 Kontrola ložisek 

10.2.1 Kontrola valivých ložisek 

V efektoru jsou použity radiální ložiska k uložení šnekové hřídele, viz obr. 11.1. 

Kontrola ložisek je provedena v programu MITCalc. Reakce, které působí na ložiska, jsou 

zjištěny z kontroly ozubení. 

 

Pohon 
 

 
 

Čelní soukolí 
pojištěné šroubem 

 

 
Ložisko 618/5 Šneková hřídel Ložisko 618/8 

 

Obr. 10.1 

 

Parametry ložisek  
Ložisko 618/5 d = 5 mm D = 11 mm B = 3 mm 

Modifikovaná trvanlivost 126246 hod 

Součinitel statické 
bezpečnosti 

9,66 

Ložisko 618/8 d = 8 mm D = 16 mm B = 4 mm 

Modifikovaná trvanlivost 804 hod 

Součinitel statické 
bezpečnosti 

5,05  

Tab. 10.2 

 

Ložiska byla zkontrolována v programu MITCalc. Nejvíce jsou namáhána ložiska 

618/8, která zachycují axiální sílu od šneku. Radiální síla je především od čelního ozubení a ta 

je zachycena ložiskem 618/8. Radiální síla od šnekového soukolí se vykompenzuje dvěma 

protilehlými segmenty.  

Pro použití vyhovuje. Celý výpočet je uveden v přílohách [17] a [18]. 
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10.2.2 Kontrola kluzných pouzder 

Z důvodů snížení tření v kloubech paralelogramu je použito kluzných pouzder  

Iglidur – G.  

U některých pouzder se při montáži musí změnit rozměr b1 z důvodu správného 

uložení pouzdra, viz tab. 10.3 a výkres sestavy uvedený v příloze [1]. 

 

Parametry kluzných pouzder 
 Rozměry [mm] 

Kluzné pouzdro 
GFM-04050-06 

d1 = 4  d2 = 5  d3 = 9,5  b1 = 5  b2 = 0,5  

Životnost 20 000 hod 

Kluzné pouzdro 
GFM-0910-065 

d1 = 9  d2 = 10  d3 = 15  b1 = 4  b2 = 1  

Životnost 20 000 hod  

Tab. 10.3 

 

Životnost uvedená v tab. 10.3 je zjištěna z výpočtového programu, který uvádí 

výrobce kluzných pouzder. Do výpočtu nebylo možné zakomponovat moment či vzdálenou 

sílu pouze hranový efekt. Ovšem životnost, která je patrná z výpočtu, tedy 20 000 hod čisté 

doby provozu, dalece převyšuje životnost ostatních komponent, které jsou kontrolovány na 

500 hod.  

Pro použití vyhovuje. Kompletní zpráva o výpočtu kluzných pouzder je uvedena 

v přílohách [19] a [20]. 
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10.3  Pevnostní analýza 

Je prováděna v programu ANSYS Workbench Products 11. Volené součásti se 

kontrolují především na deformace a napětí. Modely součástí byly zhotoveny v programu 

ProEngineer wildfire 4.0. 

 

10.3.1 Charakteristika materiálu 

Níže v tabulkách jsou představeny použité materiály. 

 

Vlastnosti materiálu ABS 
Vlastnosti Zkoušeno Jednotky Hodnota 

Hustota ISO 1183 kg / m3 1040 

Mez pevnosti v tahu ISO 527 MPa 34,5 

Vrubová houževnatost ISO 179 kJ / m2 37 

Pevnost v ohybu ISO 178 MPa 70 

Modul pružnosti v tahu ISO 527 MPa 2482 

Tvrdost podle Rockwella ISO 2039 - 1 MPa 84 

Tab. 10.3 
 

Pozn.: V tab. 10.3 jsou uvedené hodnoty pro materiál ABS, ovšem není zaručeno, že materiál 

z 3D – tiskárny bude mít úplně shodné vlastnosti. 

 

 

Vlastnosti hliníkové slitiny EN AW-6060 T66 [AlMgSi] 
Vlastnosti Zkoušeno  Jednotky Hodnota 

Hustota ISO 1183 kg / m3 2770 

Mez pevnosti v tahu ISO 527 MPa 310 

Mez kluzu - MPa 280 

Modul pružnosti v tahu ISO 527 MPa 71000 

Tab. 10.4 
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10.3.2 Pevnostní analýza skeletu   

Jedná se o nosnou část efektoru sloužící k zachycení sil a jejich přenesení na interface. 

Jsou to především síly tíhové, jak vlastní tíha efektoru, tak tíha OM, síly působící od zrychlení 

a reakce od ozubených kol. Skelet je vyroben z materiálu ABS, viz tab. 10.3. 

 

10.3.3 Níže je představena analýza, která simuluje svírající úchop OM. 

 
 

 

 

Byla provedena kontrola a následná optimalizace nosné části efektoru. Na obr. 10.2 

jsou uvedeny deformace. Maximální deformace činní 0,12 mm. Z obrázku je patrno, jak se 

bude namáhaná součást deformovat. Na obr. 10.3 jsou průběhy napětí. Místo maximálního 

napětí je označeno červenou šipkou a činní 8,05 MPa.  

Pro použití vyhovuje. 

 

Pozn.: Kompletní zpráva pevnostní analýzy skeletu je uvedena v příloze [21].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obr. 10.2 obr. 10.3 
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10.3.4 Pevnostní analýza čelisti 

Čelist je konstruována jako výměnná. Upevnění čelisti je pomocí dvou šroubů M4. 

Čelist je vyrobena z plastu ABS, viz tab. 10.3. 

 

Na obr. 10.4 je znázorněna deformace, která činní 0,11 mm. Maximální napětí je 

4,65 MPa, viz obr. 10.5. Tyto hodnoty jsou velice nízké. Pro použití vyhovuje. Provedená 

analýza je v příloze [22].    

 

10.3.5 Pevnostní analýza paralel 

Součást paralel slouží k zachování rovnoběžnosti čelistí a také k jejich snadné 

výměně. Otvor označený modrými šipkami slouží pro čep, kterým jsou připevněny ramena. 

Otvory označené černými šipkami slouží pro závitové vložky. Součást je vyrobena z plastu 

ABS, viz tab. 10.3. 

 

Deformace činní 0,02 mm, viz obr. 10.6. Napětí činní 3,65 MPa, viz obr. 10.6. To jsou 

velmi nízké hodnoty. Pro použití vyhovuje. Provedená analýza je v příloze [23].    

 
   Obr. 10.6 obr. 10.7 

 
 Obr. 10.4  Obr. 10.5 
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10.3.6 Pevnostní analýza ramene 1 

Pro výrobu ramene 1 je uvažována hliníková slitina, charakteristika viz tab. 10.4. Na 

rameno 1 působí dvě složky sil - jedna od sevření OM a druhá od hmotnosti OM.  

 

 
Deformace činní 0,33 mm, viz obr. 10.8. Maximální napětí je v místě označeném 

červenou šipkou, kde je drážka pro pero - činní 169,91 MPa, viz obr. 10.9. Pro použití 

vyhovuje. Provedená analýza je v příloze [24].    

 

Výpočet pera  

Pero kontrolováno v místě dotyku s ramenem. Kontrola byla provedena na otlačení a 

na smyk. 

Mk = 3,7 Nm pdov = 30 - 40 MPa t = 0,9 mm 

d = 6 mm τdov = 30 MPa  

Otlačení: 
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 Obr. 10.8 Obr. 10.9 

Obr. 10.10 
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Smyk: 
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Kontrola ramene 1 ukázala, 

že je dostatečně dimenzováno. 

Drážka pro pero má hodnoty 

otlačení 0,4 MPa a smyku 0,15 MPa. 

Tyto hodnoty jsou velmi nízké.  

 

10.3.7 Pevnostní analýza ramene 2  

Rameno 2 je namáháno především na ohyb způsobený hmotností OM a na vzpěr. 

Materiál je stejný, jako u ramene 1, tedy hliníková slitina, viz tab. 10.4. 

  

 

Maximální deformace činní 0,3 mm, viz obr. 10.12. Napětí činní 33 MPa a je 

znázorněno na obr. 10.13. Pro použití vyhovuje. Provedená analýza je v příloze [25].    

 

 

  

 

 
Šroub s drážkou 

 
Podložka 

 
Rozpěrná trubka  

 
Segment 

 
Pero 

 
Kluzné pouzdro 

 
Rameno 

 
Matice 

 
Obr.10.11 

 
 Obr. 10.12 Obr. 10.13 
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10.3.8 Kontrola čepu 

Čep je normalizovaný dle ČSN ISO 2341, materiál je 11 600.1  

 

 
 

 

Z obrázků obr. 10.14 a 10.15 je patrno, že hodnoty napětí a deformací jsou velice 

nízké. Čep nebyl kontrolován na opotřebení z důvodů použití plastových pouzder, které 

snižují tření, a také proto, že obvodová rychlost čepu vůči pouzdru je velmi nízká a pro 

použití vyhovuje. Provedená analýza je v příloze [26].    

 

10.3.9 Vyhodnocení 

Závěry z pevnostních analýz, zhotovených v programu ANSYS Workbench Products 11 

nemusí přesně odpovídat skutečnosti z důvodů nepřesných a neoficiálních informací o 

materiálu, především plastu - ABS. Jsou zjištěna místa se zvýšenými poměrnými 

deformacemi a napětím. Napětí v kritických místech nedosáhlo 30 % maximálního 

dovoleného napětí. 

Obr. 10.14 Obr. 10.15 
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11. Návrh řízení efektoru 

Pro řízení elektromotoru je zvolena řídící jednotka EPOS 24/1. 

 

Technická data jednotky EPOS 24/1 pro EC6 motor 
Napájecí napětí Vcc (zvlnění < 10 %) 9 - 24 V 

Max. výstupní napětí 0,98 x Vcc 

Max. výstupní proud Imax (< 1 s) 2 A 

Výstupní proud trvale Icont 1 A 

Max. rychlost (2-pólové motory) 25000 min-1 

Řízení polohy (+ dle definované rampy)   

Řízení rychlosti (+ dle definované rampy) 

Řízení proudu - momentu 
Řízení polohy impulsy (krokování) 

Master encoder mód (elektronická vačka) 

Pracovní režimy 

Home position mód 

Technická data indukčního snímače Balluff BES K06K60-PSC15B-EP02 
Zaručena spínací vzdálenost 1,2 mm 

Napájecí napětí 10 - 30 V DC 

Jmenovitý pracovní proud Ie ≤ 10 mA PNP / ≤ 14 mA NPN 

Jmenovitý pracovní proud l0 max. 150 mA 

 

Oživení  

Nejprve řídící jednotka vyhodnotí signál z indukčního snímače. Ten dá informaci,  

jsou-li čelisti maximálně rozevřeny. Když ano, tak je již efektor synchronizován -  „řídící 

jednotka ví jaká je poloha čelistí“. Když ne, tak budou v řídící jednotce přednastaveny 

„levotočivé otáčky“, do doby, než řídící jednotka dostane signál od indukčního snímače 

a dosáhne synchronizační polohy. Synchronizační poloha, viz obr. 11.2. 

Po této operaci je efektor schopen provozu. 

Tab. 11.1   
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Zajištění koncových poloh 

Sevření je řízeno momentově, tzn., že řídící jednotka v závislosti na odebraném 

proudu řídí vyvozenou sílu na čelistech. 

Koncová poloha pro rozevření je snímána indukčním snímačem, který funguje jako 

rozpínací prvek. Indukční snímač zaznamenává přítomnost segmentu, a když je segment 

mimo dosah, viz obr. 11.2,  zahlásí řídící jednotce koncovou polohu.    

 

Zhodnocení 

Bylo zvoleno momentové řízení zprostředkované pomocí jednotky EPOS 24/1. Pro 

určení koncové a současně synchronizační polohy je zvolen indukční snímač Balluff. Toto 

řešení nepatří mezi nejlevnější možnosti řízení tohoto efektoru, ale je nejbezpečnější.       

      

Obr. 11.1 Obr. 11.2 

Indukční 
snímač 
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12. Ekonomické zhodnocení 

Techniko – ekonomické zhodnocení 
 Komponent  Počet Polotovar Kč / kus Cena  

1 Skelet 1 1 143,- 143,- 143,- 

2 Skelet 2 1 193,- 193,- 193,- 

3 Rameno 1 2 200,- 200,- 400,- 

4 Rameno 2 2 100,- 100,- 200,- 

5 Paralel 2 28,- 28,- 56,- 

6 Čelist  2 39,- 39,- 78,- 

7 Šneková hřídel 1/1S 1 1100,- 1300 1300,- 

8 Segment 1/1S 2 1100,- 1500 3000,- 

9 Šroub M6 s drážkou 2 0,5,- 20 40,- 

10 Rozpěrná TR s drážkou 4 0,5,- 15 60,- 

11 Pero 2e7 x 2 x 23 2 0,1,- 15 30,- 

12 Doraz  2 6,- 6,- 12,- 

13 Guma pro zvýšení tření na čelistech 2 5,- 5,- 10,- 

14 Čelní ozubené kolo 0548 ST 1 313,- 353,- 353,- 

15 Čelní ozubený pastorek 0534 ST 1 398,- 438,- 438,- 

16 Rozpěrná TR 4 x 1,35 1 0,1,- 2,- 2,- 

17 Rozpěrná TR 5 x 1,5 1 0,1,- 2,- 2,- 

18 ČEP 4 x 18 x 2 A ČSN ISO 2341 6 5,- 5,- 30,- 

19 Šroub M4 x 10 ISO 4762 - 6,8 4 0,97 0,97 4,9,- 

20 Šroub M3 x 13 DIN 7991 8 1,4,- 1,4,- 11,2,- 

21 Šroub M2,5 x 6 DIN 7991 3 1,4,- 1,4,- 4,2,- 

22 Šroub M3 x 6 ISO 4766 - 14H 2 1,- 1,- 2,- 

23 Matice M6 ČSN 02 1402.2 2 1,- 1,- 2,- 

24 Podložka 6 ISO 7089-8 4 0,1,- 0,1,- 0,4,- 

25 Podložka 4 ISO 7089-8 12 0,1,- 0,1,- 1,2,- 

26 Kroužek 4 ČSN 02 2929.00 6 0,2,- 0,2,- 1,2 

27 Kroužek 8 ČSN 02 2929.00 1 0,25,- 0,25,- 0,25,- 

28 Závitová vložka M3 14341030006 8 22,- 22,- 176,- 

29 Závitová vložka M4 14341040008 4 23,- 23,- 92,- 

30 Kluzné pouzdro GFM-0910-065 4 87,- 87,- 348,- 

31 Kluzné pouzdro GFM-04050-04 12 45,- 45,- 540,- 

32 Ložisko 8 x 16 - 4    618/8 2 35,- 35,- 70,- 

33 Ložisko 5 x 11 - 5    618/5 1 27,- 27,- 27,- 

34 Planetary Gearhead GP 22 A (134162) 1 1813,- 1813,- 1813,- 

35 Maxon EC flat 20 (351006) 1 1260,- 1260,- 1260,- 

36 Indukční snímač BES G06K60-PSC15B-EP02 1 1500,- 1500,- 1500,- 

37 DEC 24/1 1-Q-EC amplifier 1 2073,- 2073,- 2073,- 

38 Cena montáže - 

Celková cena (+/- 10%) 14280,- 

Tab. 12.1 
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13. Závěr 

Dle požadavkového listu byly zpracovány čtyři varianty, ze kterých byla pomocí 

hodnotové analýzy vybrána nejvýhodnější varianta C. Následně byla varianta efektoru 

modifikována do finální podoby, viz obr. 7.1, a konečných parametrů, jako např. rozsah 

rozevření 0 - 145 mm, hmotnost 0,498 kg a nosnost 1 kg. 

Efektor je navržen s pohonem od firmy Maxon. Lokomoční ústrojí se skládá 

z ozubeného soukolí, které zajišťuje i bezpečnost úchopu OM, jak při svěrném, tak 

rozevírajícím úchopu. Efektor je vybaven paralelogramem pro snadnější uchopení různých 

OM. Efektor je osazen normovaným interface, jak bylo požadováno v požadavkovém listě. 

Z důvodů snížení ceny je počítáno s výrobou součástí jako skelet, paralel a čelist  

na 3D – tiskárně. 

Byl vytvořen kompletní a podrobný 3D – model v programu ProEngineer wildfire 4.0 

a kompletní výkresová dokumentace v programu AutoCad 2008. Provedla se výpočtová 

dokumentace namáhaných součástí efektoru. Součásti, jako např. skelet, ramena, ozubení 

a ložiska, byly zkontrolovány v programech ANSYS Workbench Products 11 či MITCalc. 

Momentová podmínka pro zvolení vhodného pohonu byla provedena analyticky.   

V předchozí kapitole (kap. 12) byl zpracován ekonomický návrh,viz tab. 12.1, který 

určil cenu 14 280 Kč. Je nutné počítat s minimální rezervou +/- 10 % z důvodu kurzu eura 

a koruny a také z důvodu závislosti na ceně práce, která bude prováděna na upravovaných 

součástech. V ceně není započítána montáž efektoru.  

Efektor je navržen pro stávající robotické rameno, viz kap. 3. Díky uzavřené 

konstrukci a malým rozměrům je možno ho použít i pro servisního robota. Efektor lze 

použít v prašném či vlhkém prostředí.            

 



Bakalářská práce Seznam použité literatury 

- 45 - 
 

14. Seznam použité literatury 

 
Tištěná: 

[1] SKAŘUPA, J. – ZELINA, P. Hlavice průmyslových robotů, Ostrava, 1993 1.vydání. 

126 s. ISBN 80 – 7078 – 304 – 4.   

[2] Kárník, L. Servisní roboty. 1. vydání. VŠB-TU Ostrava, 2004. 144s.    

 ISBN 80- 248 - 0626 - 6. 

[3] SKAŘUPA, J. Metodika konstruování, Ostrava, 1993, 1. Vydání. 158 s.  

 ISBN 80 – 7078 – 167 – X.  

[4] SKAŘUPA, J. Roboty a manipulátory, Ostrava, 2002, 1. Vydání. 139 s.  

 ISBN 80 – 248 – 0044 – 6.  

[5] SKAŘUPA, J. – ZELINA, Navrhování a výpočty efektorů PRaM , Ostrava, 1996, 1. 

Vydání. 128 s. ISBN 80 – 7078 – 204 – 5.  

[6] ČSN ISO 609 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český 

normalizační institut, 1996. 32 s. 

[7] LEINER, J., VÁVRA, P. Strojnické tabulky. 2 vydání. Praha: Albra, 2006. 903s.  

ISBN 80 – 7078 – 204 – 5. 

 

Elektornická: 

[8] [hutní materiál].Ferona.[cit. 2009-02-05]. 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=15124 

[9] [elektromotory].Maxon motor.[cit. 2009-02-05]. 

https://shop.maxonmotor.com/maxon/assets_external/Katalog_neu/Downloads/Katal

og_PDF/maxon_ec_motor/EC-flat-programm/EC-45-flat_200142_08_202_e.pdf 

[10] [převodovky].Maxon motor.[cit. 2009-02-05]. 

https://shop.maxonmotor.com/maxon/assets_external/Katalog_neu/Downloads/Katal

og_PDF/maxon_gear/Stirnradgetriebe/GS-45-A_301177_08_246_e.pdf 

[11] [šnekové ozubení].teatechnik.[cit. 2009-02-05]. 

http://www.teatechnik.cz/download.php?file=doc/Typ_I.pdf 

[12] [čelní ozubení].teatechnik.[cit. 2009-02-05]. 

http://www.teatechnik.cz/download.php?file=doc/nerezove_1.pdf 

[13] [ložiska].SKF.[cit. 2009-02-05]. 

http://www.skf.com/files/515996.pdf 



Bakalářská práce Seznam použité literatury 

- 46 - 
 

[14] [pneu - válec].Festo.[cit. 2009-02-05]. 

https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?NavigationTarget=RO

LES://portal_content/com.festo.portal/sap40/v/cr/ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr.ss

p.rl.ssp_pub/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho/cat/com.festo.portal.sa

p40.v.cr.ssp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_customer_cz 

[15] [gripper].gatewaycoalition.[cit. 2009-02-05]. 

http://www.gatewaycoalition.org/files/L&s/L&S_ME_allfiles/L&S_ME_webfiles/m

up07.GRIPPER.htm 

[16] [gripper].thinkbotics.[cit. 2009-02-05]. 

http://www.thinkbotics.com/products.htm 

[17] [automatizace].SMC.[cit. 2009-02-05]. 

http://217.19.37.249/cz/catalog.asp?catalog=482 

 
 



Bakalářská práce Seznam příloh 

- 47 - 
 

15. Seznam příloh 

Výkresová dokumentace 

[1] Výkres sestavy efektoru BC-EF_BR-S-01 K 

[2] Výrobní výkres součásti paralel BC-EF_BR-V-02 K 

[3] Výrobní výkres rozpěrné TR s drážkou BC-EF_BR-V-03 K 

[4] Výrobní výkres šnekové hřídele BC-EF_BR-V-04 K 

[5] Výrobní výkres segmentu BC-EF_BR-V-05 K 

[6] Výrobní výkres šroubu M6 s drážkou BC-EF_BR-V-06 K 

[7] Výrobní výkres rameno 1 BC-EF_BR-V-07 K 

[8] Výrobní výkres rameno 2 BC-EF_BR-V-08 K 

[9] Výrobní výkres čelní pastorek BC-EF_BR-V-09 K 

[10] Výrobní výkres čelní kolo BC-EF_BR-V-10 K 

[11] Výrobní výkres skelet 1 BC-EF_BR-V-11 K 

[12] Výrobní výkres skelet 2 BC-EF_BR-V-12 K 

[13] Výrobní výkres pero BC-EF_BR-V-13 K 

[14] Výrobní výkres čelist BC-EF_BR-V-14 K 

 

Výpočtová dokumentace 

[15] Kontrola čelního ozubení  

[16] Kontrola šnekového ozubení 

[17] Kontrola ložiska SKF 5 x 11 - 3 

[18] Kontrola ložiska SKF 8 x 16 - 4  

[19] Kontrola kluzného pouzdra GFM-04050-06 

[20] Kontrola kluzného pouzdra GFM-0910-065 

[21] Pevnostní kontrola součástí skelet 1 a skelet 2 

 

 Pouze v elektronické podobě 

[22] Pevnostní kontrola součástí čelist v programu  

[23] Pevnostní kontrola součástí paralel v programu  

[24] Pevnostní kontrola součástí rameno 1 v programu  

[25] Pevnostní kontrola součástí rameno 2 v programu  

[26] Pevnostní kontrola součástí čep v programu 

 

[27] 3D-model efektoru EF_BR (Pro/Engineer) 

[28] Kompletní výkresová dokumentace 2D-EF_BR (Autodesk AutoCad 2004) 


