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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

KUSÁK, T. Manipulátor pro manipulační zásobník – pracovní místo x-y-z: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2010, 62s. Vedoucí práce: Žáček, M. 

Diplomová práce se zabývá návrhem pneumatického manipulátoru pro manipulační 

zásobník a jeho řízením. Manipulátor vykonává pohyby ve třech osách x-y-z. 

Přepravovaným břemenem je slepičí vejce. Byla navržena základní koncepce 

manipulátoru, byly provedeny statické a dynamické výpočty komponent, dále byl navržen 

způsob řízení manipulátoru, zhotoven řídící program, nakreslen dispoziční výkres, výkres 

sestavy a výkres pneumatického schématu. 

  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS  

KUS8K, T. Manipulator for Supply Bin – Workspace x-y-z : Master Thesis. Ostrava : VŠB 

– Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Hydrodynamics and Hydraulic Equipment , 2010, 62p. Thesis head: Žáček, M.  

Master Thesis solves systems design of pneumatic manipulator for manipulation supply 

bin and its controlling. Manipulator performs movements in three axis x-y-z. An hens egg 

is transportig by this manipulator. Basic conception of manipulátor was designed, static 

and dynamic calculations of components was made, below the method of controlling was 

designed, controlling program was made, dispositional drawing was made, drawing of 

assemble was made and drawing of pneumatic diagram was made. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Zrychlení         a (m.s-2) 

Velký průměr         D [m]  

Průměr přísavky        ΦD [m]  

Malý průměr         d [m] 

Tíhová síla od vejce        FVE [N]  

Dynamická síla        FE [N]  

Dynamická síla na jednom šroubu      Fd [N]  

Vzdálenost působiště zátěže od motoru MGPM16    l [m]  

Dynamický moment        M1E [Nm] 

Dynamický moment        M3E [Nm] 

Statický moment        M1 [Nm] 

Statický moment        M2 [Nm] 

Hmotnost na suportu el. pohonu      m1 [kg]  

Hmotnost kyvného motoru        ��� [kg]  

Hmotnost motoru přísavky        ���[kg]  

Hmotnost přísavky         ��[kg]  

Hmotnost L KUS 1         ����[kg]  

Hmotnost vývodky         ��[kg]  

Hmotnost ramena         ��	[kg]  

Hmotnost snímače D-A93        �
�	�[kg]  

Hmotnost snímače D-Z73        �
���[kg]  

Hmotnost snímače D-R732C        �
�����[kg]  

Hmotnost trubice         ���[kg]  

Hmotnost pera         ���[kg]  

Hmotnost šroubu M6 IMBUS       �Š �� ���[kg]  

Hmotnost šroubu M6x70        �Š �����[kg]  

Hmotnost matice M6         �� ��[kg]  
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Hmotnost podložky 6         �� �[kg]  

Hmotnost škrtícího ventilu        �Š�[kg]  

Hmotnost vejce         ���[kg]  

Počet           n [-]  

Počet šroubů          nŠ [-]  

Tlak           p [Pa] 

Průtok objemový         Q [m3.s-1]  

Průtok motorem MGPM16 při vysouvání      Q1 [m
3.s-1]  

Průtok motorem MGPM16 při zasouvání       Q2 [m
3.s-1]  

Průtok motorem CRB1BW-50 při kyvu      Q3 [m
3.s-1]  

Průtok motorem CRB1BW-50 při kyvu      Q4 [m
3.s-1]  

Průtok motorem ZCUKC20 při vysouvání      Q5 [m
3.s-1]  

Průtok motorem ZCUKC20 při zasouvání      Q6 [m
3.s-1]  

Průtok ejektorem EZM13H        Q7 [m
3.s-1]  

Ekvivalentní hodnota spotřeby vzduchu      Qe [m
3.s-1]   

Průtok šroubením        QNn1 [Nl.min-1]  

Průtok jednotkou na úpravu stlačeného vzduchu    QNn2 [Nl.min-1]  

Průtok ejektorem        QNn3 [Nl.min-1]  

Průtok přísavkou        QNn4 [Nl.min-1]  

Průtok hadicí         QNn5 [Nl.min-1]  

Ekvivalentní náhradní průtok       QNne [Nl.min-1] 

Plocha           S [m2] 

Čas           t [s]  

Součinitel bezpečnosti pro sílu působící při zvedání    tb [-]  

Rychlost          v [m.s-1]  

Nosnost přísavky         W [N] 

Vzdálenost          x [m] 

Vzdálenost           y [m] 
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Vzdálenost          z [m] 

Suma koeficientů vedení suportu m1      ∑α [-]  

Koeficient zatížení od hmotnosti zátěže suportu    α1 [-]  

Koeficient zatížení od statického momentu M1    α2 [-]  

Koeficient zatížení od statického momentu M2    α3 [-]  

Koeficient zatížení od dynamického momentu M1E    α4 [-]  

Koeficient zatížení od dynamického momentu M3E    α5 [-]  

Ludolfovo číslo        π [-]  

Čas           τ [s]  
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Úvod 

 
 Tato diplomová práce se zbývá manipulací tělesa ve třech osách x-y-z. Práce 

nejprve uvede příklady manipulace, manipulátorů, komponent manipulátorů, od 

pneumotorů přes ovládací prvky, senzory, vedení vzduchu až po nároky na stlačený 

vzduch samotný. Dále se zabývá samotným návrhem a konstrukcí manipulátoru. Práce 

obsahuje statické a dynamické výpočty nutné k výběru prvků systému, vybrané prvky, 

jejich specifikaci a zdůvodnění výběru a technický popis manipulátoru. Příloha obsahuje 

výkresovou dokumentaci, krokový diagram a celý výpis řídícího programu. Manjipulátor 

na obrázku číslo 1. 

 

 
 

Obr.1 Manipulátor x-y-z 
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1. Rešerše manipulátorů a jejich komponent využívajících stlačeného vzduchu 

 

 1.1 Přísavky 

 

 V diplomové práci je mým úkolem manipulace se slepičími vejci, proto se nejprve 

budu věnovat přísavkami, čili prvky, které přichází přímo do styku s vejci. Vejce mají 

specifický tvar a vlastnosti, díky nimž musí manipulace s nimi splňovat určité nároky. 

Hlavním nárokem je vyloučení rozbití vejce při uchycení přísavkou, upuštění vejce při 

samotné manipulaci nebo rozbití při usazení na požadované místo, to je v mém případě 

plato na přepravu vajec. Jisté nároky musí též splňovat i samotné vejce, nesmí být výrazně 

poškozené, skořápka nesmí být prasklá. Vejce musí mít správný tvar a velikost bez 

deformací, musí být také čisté a v neposlední řadě musí být před manipulací usazeno ve 

správné, svislé poloze. 

 Nejvhodnějšími přísavkami pro manipulaci s vejci budou přísavky s měchem, tyto se 

dokážou přizpůsobit oblému povrchu vejce, dobře přilnou k povrchu, aniž by vejce 

poškodily. Přísavka s měchem na obrázku číslo 2. 

 

Obr.2 Přísavky s měchem a přívodem vakua v ose 

 

 Na obrázku č.3 jsou přísavky s měchem s přívodem v ose, ten je pro mé řešení 

důležitý, neboť  kvůli malým rozměrům a poměrně hustému rozmístění vajec na přepravce 

by přísavky s bočním přívodem vakua nebyly vhodné. 

 

 

Obr.3 Přísavky s bočním přívodem vakua 
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 Pro určení vhodných rozměrů přísavky a velikosti vakua je nutné znát přibližnou 

hmotnost manipulovaného vejce a jeho rozměry. Určení hmotnosti a rozměrů je snadné. 

Určení velikosti přísavky lze pomocí výpočtu nebo odečtením z výběrového grafu. 

 

Výpočet teoretické nosné síly přísavky W se součinitelem bezpečnosti t dle SMC [1] 

bt
SpW

1
1,0 ⋅⋅⋅=           (1) 

W: nosnost přísavky (N) 

p: vakuum (kPa) 

S: plocha přísavky (cm2) 

tb : součinitel bezpečnosti pro sílu působící při zvedání: kolmo na plochu přísavky - min. 4, 

rovnoběžně s plochou přísavky: min. 8 

 
Určení teoretické nosné síly přísavky W bez součinitele bezpečnosti t z tabulky dle SMC 
[1] 

 
 

Obr.4 Tabulka pro určení teoretické nosné síly W dle SMC [1] 
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Průměr přísavky lze vypočítat ze vzorce (2) dle SMC [1]: 

 

1000
1

14,3

4 ⋅⋅⋅⋅=Φ t
n

W

p
D         (2) 

 
W: nosnost přísavky (N) 

p: vakuum (kPa) 

S: plocha přísavky (cm2) 

t : součinitel bezpečnosti pro sílu působící při zvedání: kolmo na plochu přísavky - min. 4, 

rovnoběžně s plochou přísavky: min. 8 

n : počet přísavek pro manipulovaný předmět 

 

Určení průměru přísavky s pomocí hmotnosti břemene dle SMC [1]: 
 

Určení průměru přísavky z hmotnosti předmětu (nosnosti přísavky). Síla působící 

kolmo na plochu přísavky (Φ10 až Φ50). Obrázek č.5. 

 

 
 

Obr. 5 [1] 
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Pro můj případ manipulace s vejci je vhodná přísavka o průměru 13mm o hodnotě 

vakua -85kPa, z tabulky pak plyne nosná síla 5N . Hmotnost vajec se pohybuje okolo 

0,090kg, zvolil jsem 0,1kg, tíhová síla od vejce je tak 1N, pro manipulaci z hlediska 

bezpečnosti jsem volil tíhovou sílu cca. 5N. Hmotnost vejce dokáže zvednout přísavka i 

s daleko menším průměrem, ale s ohledem na charakter povrchu vejce a pohybu vejce, je 

lépe použít vetší přísavku. Velikost přísavky jsem určil z tabulky v obrázku č.4. 

 

1.2 Ejektory 

 

 Přísavka využívá ke svému chodu podtlaku, ten je vytvářen ejektorem, který je 

spojen s přísavkou přímo nebo hadicí. Ejektory se vyrábí jako jednostupňové, 

dvoustupňové, vícestupňové, instalovatelné do potrubí, skládané do bloků. 

 

Jednostupňový ejektor: 

 Jednostupňový ejektor je konstruován na principu Venturiho trubice, toto řešení je 

stejné v nepatrných obměnách u všech výrobců. Konstrukce jednostupňového ejektoru na 

obrázku č.6  a vnější pohled se značkou na obrázku č.7. 

 

Obr.6 Jednostupňový ejektor řez 

 

Obr. 7 Jednostupňový ejektor 
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Dvoustupňový ejektor: 
 Dvoustupňové ejektory lépe využívají stlačeného vzduchu pro vývin vakua, tato 

konstrukce zvýší objem nasávaného vzduchu až o 40% a maximálním vakuem -84kPa. 

Dvoustupňové ejektory se vyrábí již s řídícími ventily, senzory měřící hodnotu vakua a 

filtry. Jejich konstrukce také umožňuje skládání několika ejektorů na sebe, tím uspoří 

prostor. Příklad ejektoru a schematické znázornění konstrukce na obrázku č.8 [1]. Řez 

dvoustupňovým ejektorem na obrázku č.9.[1] 

 

 
 

Obr. 8 Dvoustupňový ejektor 
 

 
Obr. 9 Dvoustupňový ejektor 

1) těleso 2) horní část ventilu 3) mezideska 4) deska 5) šroub 6) škrcení zavzdušnění 

7) víko filtru 8) difusor 9) vakuový filtr 10) tlumič hluku 11) ovládací ventil 

 12) sedlový ventil 13) vakuový snímač 14) zpětný ventil [1] 
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Trojstupňový ejektor: 
 Třístupňový ejektor dokáže odsávat díky své konstrukci až o 250% více vzduchu 

než jednostupňový ejektor, je vhodný pro manipulaci s velkými tělesy, kde se používá 

mnoho přísavek najednou. Je také velmi úsporný, ušetří až 20% tlakového vyduchu. Není 

tedy třeba pořizovat několik jedno či dvoustupňových ejektorů. Konstrukce ejektoru na 

obrázku č.10. Schématická značka a graf závislosti vakua na sacím výkonu na obrázku 

číslo 11. [1] 

 

Obr. 10 Třístupňový ejektor 

1) kryt 2) čelní deska 3) koncová deska 4) těleso ejektoru 5) čidlo vakua 6) tryska 

 7) difusor 8) zátka 9) tlumič hluku 10) tlumič hluku 11) vložka filtru vakua [1]  

 

 
 

Obr. 11 Schématická značka a graf závislosti vakua na sacím výkonu 
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1.3 Pneumotory 

 
 Pneumotory jsou motory měnící tlakovou energii stlačeného vzduchu na 

pohybovou energii motoru, Pneumotory jsou v mém případě důležitý prvek zajišťující 

pohon celé konstrukce manipulátoru. Pneumotorů jsou v celém světě vyráběny v mnoha 

různých konstrukčních provedeních, jejich mechanické vyjmenování či podrobný popis je 

zbytečný, uvedu jen konstrukce použitelné v mém zadání. 

 Prvním pneumotorem, který uvedu je pneumotor s pzicionérem (obr12), Polohovací 

zařízení (pozicionér) umožňuje udržování polohy pneumatického válce. Nastavená poloha 

je dosahována s vysokou opakovatenou přesností. Zdvih válce je úměrný řídicímu tlaku 

vzduchu v rozsahu 0,02 až 0,1 MPa. Speciální řídicí systém s funkcí návratu do nastavené 

polohy redukuje na minimum změnu nastavené polohy v závislosti na vnějších silách 

působících na píst. [1] 

 

Obr. 12 Motor s pozicionérem [1] 

 

 Tato konstrukce je výhodná z hlediska řízení, pokud se bude muset pístnice řízeně 

vysouvat do různých poloh, je tato konstrukce výhodná. Není nutné kupovat zvlášť válec a 

k němu pak dodatečně pořizovat elektrické snímače, konstrukci lze s výhodou použít. 

Motor na obrázku č. 12. 
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Válce se zajištěním v libovolné poloze, výhodné pro pneumatické ovládání polohy 

válce. Vyrábí se v jednosměrné či obousměrné možnosti zajištění. Motor na obrázku č.13. 

 

 
Obr. 13 Motor se zajištěním v mezipoloze  [1] 

 

Válec s odměřováním polohy a brzdou, motor speciální konstrukce zvláště vhodný 

pro polohování. polohovací jednotka s integrovaným odměřováním dráhy v kombinaci s 

řídícím systémem k dosažení polohy a zastavení v libovolné poloze s přesností do ±0,5mm. 

Standardní válec s pístnicí se zabudovanou brzdou a polohovací jednotkou nebo dvojčinný 

válec, brzda s mechanickou pružinou, účinná i při výpadku vzduchu (bezpečnostní funkce). 

Obrázek motoru na obrázku č. 14. [1] 

 

 

Obr.14 Válec s odměřováním polohy a brzdou [1] 

 
 Válec dle normy ISO, tyto válce jsou klasické konstrukce s kruhovým tvarem pístu, 

motor však není samonosný, vyžaduje podpůrnou konstrukci, na kterou lze motor 

připevnit. Jeho výhodou je však jednoduchá konstrukce a z ní plynoucí nižší pořizovací 

cena. Na motor lze připevnit snímače polohy, tak zajistit možnost zastavení v jiných než 

krajních polohách. Válec na obrázku č. 15. 
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Obr.15  Válec dle normy ISO  [1] 

 

Válec dle normy ISO/VDMA jsou motory, které mají čtvercový vnější tvar válce 

s drážkami pro upevnění snímačů polohy nebo upevnění spojovacích šroubů. Tato 

konstrukce má výhodu vyšší tuhosti tělesa válce, tím se stává samonosnou. Manipulátor lze 

z těchto pneumotorů sestavit bez nutnosti použití podpůrné konstrukce, tím je snížena cena 

výsledné sestavy. Motor na obrázku č. 16. 

 

Obr. 16 Válec s drážkami pro upevnění [1] 

 

Válce s vedením, další použitelná konstrukce. Válce jsou samonosné, tuhost 

zajišťuje vedení válce, prostřednictvím vodících tyčí nebo spárováním dvou válců 

v jednom tělese. Tyto konstrukce jsou samonosné, konce pístnic a vodících tyčí jsou 

spojeny hliníkovou deskou s dírami se závity umožňujících připojení nádstavby. Motory na 

obrázku č.17. 
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Obr. 17 Kompaktní válec s vedením a dvoupístnicový motor [1] 

            

Bezpístnicové motory. Konstrukce není samonosná, i tak je vhodnou alternativou 

pro výše uvedené motory. Břemeno či další nádstavba se připevňuje přímo na píst. Píst a 

jezdec je spojen pomocí magnetické spojky nebo přímo pevnou vazbou. Tento motor se 

vyrábí v mnoha variantách tvarů, rozměrů, způsobu vedení, nosností. V mém případě je 

vhodné použít motor s tlumením v koncových polohách, možností upevnění snímačů 

polohy. Příkladem je motor s plochým provedením na obrázku č.18. 

 

 

Obr. 18  Bezpístnicový motor [1] 

 

Kompaktní suporty, prvky již určené a vyráběné k manipulaci. Kombinují výhodné 

vlastnosti jako tuhost, samonosnost, nastavení dorazů koncových poloh, upevnění snímačů, 

širokou možnost upevnění dalších prvků. Vzhledem ke komplexnosti tohoto řešení 

pohybu, jeho nepochybné výrobní náročnosti, bude o použití v manipulátoru rozhodovat 

hlavně cena suportu. Příklad na obrázku č. 19. 
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Obr. 19 Kompaktní suport [1] 

 

1.4 Elektrické pohony  

 

 Často využívanou možností pohonů místo klasických přímočarých pneumotorů jsou 

elektrické pohony. Jako pohon slouží krokový elektromotor nebo servomotor, velkou 

výhodou je, že tyto motory lze zaměnit za pneumotory díky stejnému vnějšímu tvaru. 

Používají se hlavně pro přesnější polohování, kde pneumotor musí využívat 

proporcionálních rozvaděčů a složitějších řídicích systémů, odpadá zde totiž problém 

rozpínavosti vzduchu, který stěžuje polohování. Tyto pohony se vyznačují dobrou 

přesností opakování pohybů.  

 Konstrukčně sestává pohon z krokového elektromotoru, přenosu pohybu na jezdec 

pomocí ozubeného řemenu na obrázku č. 20 nebo servomotoru, přenosu pohybu na jezdec 

pomocí vřetena na obrázku č. 21. Vedení jezdce v kluzném vedení nebo přesné s uložením 

v kuličkových oběžných pouzdrech. 

 

 

Obr. 20 Pohon s ozubeným řemenem [4] 
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Obr.21 Pohon s vřetenem [4] 

 

1.5 Vedení stlačeného vzduchu 

 

 Vedení stlačeného vzduchu je jednoduchá avšak důležitá věc, kterou zde musím 

zmínit. Vzduch je veden obecně v pneumatice kovovým, plastovým potrubím nebo 

gumovými či plastovými hadicemi. Vedení zajišťuje dostatečný průtok vzduchu potřebný 

pro pohon motorů. Pro můj případ nejvhodnější je použít rozvod vzduchu na manipulátoru 

pomocí plastových hadic, jsou levné a ohebné, odolávají použitému tlaku zcela bez 

problémů. Jejich instalace je nenáročná. Vyrábí se nejčastěji z PVC. Hadice na obrázku 

č.22. 

 

Obr. 22 Hadice z PVC 
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1.6 Snímače polohy 
 
 Snímače polohy jsou nepostradatelným prvkem, bez kterého nelze provádět 

jakoukoliv složitější automatizaci. Snímače pracují na mnoha fyzikálním principech, 

vstupní signál může být například akustický pro ultrazvukový snímač. Příklad snímače na 

obrázku č. 23. [3] 

 

 

 

Obr. 23 Ultrazvukový snímač polohy 

 

Výstupem dnešních snímačů je v drtivé většině elektrický signál a to analogový 

nebo nejpoužívanější, binární.  

Indukční čidla jsou vysílače signálu, které bezdotykově snímají pohyb kovových 

protiploch, převádějí je na elektrický signál. Tento snímač je bezdotykový spínající 

v různých, volitelných, vzdálenostech předmětu a snímače, Snímače se musí kalibrovat 

zvlášť pro různé druhy kovů a vzdáleností od nich. Příklad snímače na obrázku č. 24. [3] 

 

 

 

Obr. 24 Indukční snímač [3] 
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Optická čidla jsou světelná zařízení se zářičem a přijímačem nebo zářičem a 

reflexní plochou. Nejsou citlivé na teplotu, snímají bez rozdílu kontrolovaného materiálu, 

kovu, plastu, dřeva atd. Jsou schopné sledovat předmět až na vzdálenosti 150mm. Příklad 

snímače na obrázku č. 25. [3] 

 

 

 

Obr. 25 Optický snímač 

1) zářič 2) kontrolovaný předmět 3) přijímač [3] 

 

Magnetické snímače, nejčastěji používané u přímočarých pneumotorů. Princip 

spočívá v sepnutí pružného kontaktu v elektromagnetickém poli permanentního 

elektromagnetu, jež je součástí pístu pneumotoru. Těleso motoru musí být 

z nemagnetického materiálu, nejčastěji z hliníku. Spínače jsou velmi rychlé a tím i přesné, 

jsou vhodné pro přesné řízení motorů. Spínací a rozpinací rychlost se pohybuje od 0,6 do 

3ms. Příklad snímače a jeho instalace na obrázku č. 26 a č. 27. [3] 

 

Obr.26 Magnetický snímač polohy  [3] 

 

Obr.27  Instalace snímače do drážek tělesa motoru  [3] 
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Magnetostrikční snímače polohy a rychlosti, jsou vhodné pro snímání pohybu u 

přímočarých pneumotorů, motor je spojen s jezdcem snímače. Princip činnosti na obrázku 

č.28  a zobrazení snímače na obrázku č.29. 

 

Obr.28 Princip činnosti magnetostrikčního snímače polohy [5] 

 

Obr.29 Magnetostrikční snímač polohy [5]  
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1.7 Manipulátory 

 
Hlavní rozdělení manipulátorů spočívá v pohybech, kterých jsou schopny 

vykonávat. Jsou to pohyby translační, rotační a pohyby složené z těchto. Tyto se pak 

mohou realizovat v několika osách. V mém případě jsou to translační pohyby ve třech 

navzájem kolmých osách. Toto řešení má široké použití v průmyslu, od přemísťování 

předmětů z jednoho dopravníku na druhý až po lékařské přístroje manipulující se vzorky. 

 

Pohony manipulátorů jsou elektrické, pneumatické a hydraulické. Volba pohonu 

závisí na hmotnosti břemene, přesnosti polohování, rychlosti pohybu, bezpečnosti provozu 

a zejména ceně. Manipulátor pro manipulaci s vejci je poháněn přímočarými pneumotory, 

jsou poháněny stlačeným čistým nemazaným vzduchem. Použitý pohon je vhodný pro 

tento účel z několika důvodů, jsou to čistota provozu, vyžadovaná v potravinářském 

průmyslu. Spolehlivost, nutná k dlouhodobé práci. Nenáročnost na údržbu. Snadná 

řiditelnost pohybů a cena stlačeného vzduchu. Příklad dvouosého a tříosého manipulátoru 

od firmy Festo na obrázku č. 30 a č. 31. 

 

Obr. 30 Dvouosý manipulátor [4] 

 

Obr. 31 Tříosý manipulátor [4] 
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1.8 Tříosé manipulátory a nastínění variant řešení 

 

Pro manipulaci s vajíčky, jejích dávkování do přepravek není pneumatický pohon 

manipulátoru jedinou možností. Elektrický pohon zde může být použít také, není však 

použitelný na přímé uchycení vajíček. Efektor využívající elektrický pohon by musel být 

dobře odladěn, musel by vyvíjet dostatečné síly na uchycení vejce, ale ne jeho rozbití. 

Přísavka je mnohem ohleduplnější k vlastnostem vejce, tvarové nepřesnosti a křehkosti. 

Navíc efektor s elektrickým pohonem provedený jako kleštiny by byly i náročnější na 

zastavěný prostor. Manipulátor tak nebude využívat jako zdroj jeden druh energie. 

Elektrické pohony je tak možné použít ne na samotný efektor, pohony v osách však možné 

jsou. Přímočaré motory se nahradí krokovými elektromotory, ty mohou otáčet pohybovými 

šrouby unášející jezdce. Toto řešení pohybu je snadno řiditelné a přesné, elektromotory 

jsou vhodné do čistých provozů, jsou nenáročné na údržbu a spolehlivé. Pokud zavrhneme 

možnost využití lidí na skládání vajec do přepravek, je elektrický pohon jediný vhodný. 

Příklad manipulátoru s elektrickými pohony na obrázku č.32. 

 

 Jako vhodná se jeví kombinace pneumatických motorů, efektorů a elektrického 

pohonu, u kterého lze snadno řídit mezipoloha. 

 
 

 
 

Obr. 32 Tříosý manipulátor s elektrickými pohony. 

1) pohon s ozubeným řemenem 2) vedení 3) pohon s ozubeným řemenem 4) saně 

Mini 5) kyvný pohon 6) paralelní chapadlo 7) servomotor [4] 
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2. Technický popis a popis funkce manipulátoru a výkresu pneumatického schématu 

 

Hlavní komponentou manipulátoru je elektrický pohon (výkres M 02, položka 1), 

tento je připojen šrouby (výkres M 02, položka 35) s upínacími deskami (výkres M 02, 

položky 25 a 26), upínací desky jsou spojeny T-šrouby (výkres M 02, položka 29) s rámem 

manipulátoru (výkres M 02, položka 18). Rám samotný sestává ze tří kusů tažených 

hliníkových profilů (výkres M 02, položka 18 a 19), profily jsou spojeny rohovými 

úpinkami (výkres M 02, položka 21). Přímočarý pneumotor (výkres M 02, položka 2) je 

spojen šrouby (výkres M 02, položka 31) s upínací deskou (výkres M 02, položka 27), 

která je spojena šrouby (výkres M 03, položka 2) se suportem elektrického pohonu.  

 

Přímočarý pneumotor je spojen šrouby (výkres M 02, položka 32), s L-kusem 

(výkres M 02, položka 24). L-kus nese kyvný pneumotor (výkres M 02, položka 3), motor 

spojují s L-kusem šrouby (výkres M 02, položka 31). Kyvný motor se od L-kusu vhodně 

odsazen pomocí trubic (výkres M 02, položka 28). Kyvný pneumotor otáčí ramenem 

(výkres M 02, položka 23) nesoucí pohon přísavky (výkres M 02, položka 4), pohon 

přísavky je s ramenem spojen šrouby (výkres M 02, položka 33). Přísavka (výkres M 02, 

položka 5) je našroubována na dutou průběžnou pístnici pohonu přísavky. 

 

K rámu je šrouby s T-hlavou připojen L-kus 2 (výkres M 02, položka 22), ten je 

oporou pro ejektor (výkres M 02, položka 6), rozvodnou desku (výkres M 02, položka 7), 

rozvaděče (výkres M 02, položka 8) a jednotku na úpravu vzduchu (výkres M 02, položka 

9). Rychlost pneumatických pohonů je řízena škrtícími ventily (výkres M 02, položka 14 a 

15). Vedení vzduchu je realizováno hadicemi. Snímání polohy zajišťuje pro přímočarý 

penumotor pár snímačů (výkres M 02, položka 11), pro pohon přísavky (výkres M 02, 

položka 16) a kyvný pneumotor (výkres M 02, položka 17). Celý manipulátor lze připojit 

k podstavě pomocí šroubů k rohovým úpinkám spojených s rámem. Poloha Plata 5x2 a 

poloha odběrového místa je definována na výkrese M 04. 
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Popis funkce manipulátoru a výkresu pneumatického schématu 

Systém FEC 20 je řídící jednotkou, ovládající rozvaděče a elektrický pohon. 

Rozvaděče ovládají pohyb pneumatických prvků manipulátoru. Elektrický pohon zajišťuje 

přesouvání vejce do svých pěti naprogramovaných poloh. Pneumotor s kluzným vedením 

pístnice přesouvá vejcem z jedné řady plata do druhé. Pneumotor s průběžnou pístnicí 

přisouvá přísavku k vejci. Kyvný pneumotor otáčí ramenem, na kterém je upevněn pohon 

přísavky a přísavka. Toto řešení kyvným pneumotorem umožňuje přesun vejce z prostoru 

nad podavačem do prostoru nad platem. Ejektor vytváří vakuum pro přísavku. Zapojení 

pneumatických prvků je znázorněno na obrázku číslo 34, výkres zapojení je v příloze, 

tento výkres byl zhotoven v programu SmcPneuDraw2.7. Níže na obrázku tabulky číslo 33 

jsou k jednotlivým číselným označením prvků přiřazeny jednotlivé prvky. 

 
 

1.0 pohon MGPM16 

2.0 pohon ZCUKC20 

3.0 pohon CRB1BW-50 

4.0 ejektor EZM05H 

5.0 přísavka ZPT 13 B U – B6 

I0.3 a I0.4 snímače polohy D-Z73 

I0.5 a I0.6 snímače polohy D-A93 

I1.0 a I1.1 snímače polohy D-R732 

1.01, 1.02, 2.01, 

2.02, 3.01, 3.02 
škrtící ventily AS2201F-01-04S 

O0.3 elektromagnetický ventil SYJ313 

O0.6 elektromagnetický ventil SYJ313 

O0.4 elektromagnetický ventil SYJ313 

0.1 zdroj stlačeného vzduchu 

0.2 Jednotka na úpravu vzduchu AW20-F01H 

O0.5 Elektromagnet ejektoru 

I0.7 Snímač vakua ejektoru 

 

Obr. 33 Klíč k číselnému značení prvků na výkresu 
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Obr. 34 Pneumatické schéma 
  



 

3. Vedení stlačeného vzduchu na manipulátoru

 

Stlačený vzduch a vakuum jsou na manipulátoru vedeny pomocí polyuretanových 

hadic světlosti 4mm, tyto hadice umož

různosti pohybů prvků manipulátoru je nutné p

aby nikde nebránily pohybu prvk

dodávající nová vejce k manipulaci a také dopravníku nesoucímu nové plata. Hadice, 

spojující řídící prvky s

Dlouhá vedení by vadila okolním prvk

je vhodné k rámu připevnit na vhodných místech sponek 

jejich pohyb na nezbytně

Dobré upevnění je důležité ne jen kv

ale i kvůli dodržení bezpe

a způsobit tak zranění. Navrhovat p

hadic není možné, jeho rozm

pracovníka vykonávajícího montáž systému. P

vzduchu je uvedeno na obrázku 

Obr. 35 Znázornění vedení stla
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řipevnit na vhodných místech sponek či spojovacích pásk

jejich pohyb na nezbytně nutný. Je také vhodné svázat hadice nacházející se blízko sebe. 

ůležité ne jen kvůli zachování bezproblémové funkce manipulátoru, 

li dodržení bezpečnosti práce. Nezajištěná hadice se může po natlakování vymrštit 

ění. Navrhovat přesně trajektorie vedení stlačeného vzduchu pomocí 

ení možné, jeho rozměry a zabezpečení závisí do znač

pracovníka vykonávajícího montáž systému. Přibližné znázornění vedení stla

vzduchu je uvedeno na obrázku číslo 35 a 36. 

ní vedení stlačeného vzduchu k pohybujícím se prvk

 

ený vzduch a vakuum jsou na manipulátoru vedeny pomocí polyuretanových 

malých poloměrech. Vzhledem k 

i sestavení a uvedení do provozu zajistit, 

ípadného podávacímu dopravníku, 

dodávající nová vejce k manipulaci a také dopravníku nesoucímu nové plata. Hadice, 
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i spojovacích pásků a omezit tak 

 nutný. Je také vhodné svázat hadice nacházející se blízko sebe. 
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Obr. 36 Znázornění vedení stlačeného vzduchu pro přívod vakua a přívody k motoru 

ZCUKC20 

 

  



33 
 

4. Statické a dynamické výpočty potřebné k výběru vhodných prvků 

 

 4.1 Elektrický pohon E-MY2C16-300 

 

Na suport působí zpravidla kombinace několika různých momentů v závislosti na 

způsobu montáže, orientaci pohonu a zátěži. Tyto momenty zohledníme při výpočtech 

nutných k výběru elektrického pohonu. Ve výpočtu určíme dynamické a statické momenty 

nutné k vypočítání sumy koeficientů zatížení vedení suportu elektrického pohonu ∑α, která 

je kontrolní veličinou při výběru pohonu. 

 

Dynamické momenty M1E a M3E : 

Momenty se vypočítají vzorci (4) a (5) nezávisle na provedení montáže dle [1]  ��� = � ∙ �� ∙ � = � ∙ 1.2 ∙ 0.02 = 0.008%�       (4) �� = �� ∙ & = 2.444 ∙ 0.49 = 1.2%         (5) & = 0.49� ∙ )�� �� = 2.444*+ � = 0.02� 

�� = 13 ∙ �� ∙ - = 13 ∙ 1.2 ∙ 0.036 = 0.014%� - = 0.036� 

Dynamické momenty jsou znázorněny na obrázku číslo 37. 

Obr.37 Dynamické momenty [1] 

  



 

Statické momenty M1 a M

Momenty se vypočítají vzorci (6) a (7) nezávisle na provedení montáže dle [1] �� = �� ∙ + ∙ / � 2.444
/ � 0.007� 

�� � 2.444*+ 

�� � �� ∙ + ∙ - � 2.444
- � 0.036� 

�� � 2.444*+ 

Statické momenty jsou znázorn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdálenosti x, y, z

Professional 2009, kde bylo znázorn

elektropohonu. Znázorně

 
 
 
 
 
 

Obr.39 
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a M2 : 

ítají vzorci (6) a (7) nezávisle na provedení montáže dle [1] 

444 ∙ 9.81 ∙ 0.007 � 0.168%�   

444 ∙ 9.81 ∙ 0.036 � 0.863%�   

Statické momenty jsou znázorněny na obrázku číslo 38. 

Obr.38 Statické momenty dle [1] 
 

Vzdálenosti x, y, z byly odměřeny na 3D  modelu v programu Autodesk Inventor 

Professional 2009, kde bylo znázorněno těžiště skupiny prvků instalovaných na suportu 

Znázornění těžiště na obrázcích 39 a 40.  

 

 
 
 
 
 
 

 Vzdálenost těžiště x nutná k výpočtu momentu M
 

ítají vzorci (6) a (7) nezávisle na provedení montáže dle [1]  

  (6) 

  (7) 

 

programu Autodesk Inventor 

 instalovaných na suportu 

tu momentu M1 



 

Obr.40 Vzdálenosti t
 

Výpočet sumy koeficientů

číslo (8) dle [1] 

Σ2 � 2� 3 2� 3 2 3 2
2� � 4545678 � �.999�: � 0
2� � �����	;

0,1685 � 0.
2 � �����	;

0.8634 � 0.
29 � �������	;

0,0085 � 0
2> � �����	;

0,0143.6 � 0
 

Hodnoty maximálního zatížení pro rychlost posuvu suportu pohonu 

m1MAX a momentů M1MAX

41. 

Σ2 � 2� 3 2� 3 2 3 2
Σ2 ? 1  

0.392 ? 1 

 

Podmínkou, kterou musí výpo

Tato je splněna a pohon tak m
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Vzdálenosti těžiště y a z nutné k výpočtu momentu M

et sumy koeficientů zatížení vedení suportu elektrického pohonu 

29 3 2>    

0.136  

.034 

.216 

0.002 

0.004 

Hodnoty maximálního zatížení pro rychlost posuvu suportu pohonu 

1MAX , M2MAX , M1EMAX , M3EMAX jsou znázorněny na obrázku 

29 3 2> � 0,136 3 0,034 3 0,216 3 0,002 3

Podmínkou, kterou musí výpočet ∑α splňovat je výsledná hodnota menší než jedna. 

na a pohon tak může být použit ke konstrukci manipulátoru.

 

 

tu momentu M1E M3E a M2 

 zatížení vedení suportu elektrického pohonu ∑α podle vzorce 

  (8) 

Hodnoty maximálního zatížení pro rychlost posuvu suportu pohonu v=100mm.s-1 

jsou znázorněny na obrázku číslo 

3 0,004 � 0,392 

ovat je výsledná hodnota menší než jedna. 

že být použit ke konstrukci manipulátoru. 
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Obr. Výběrové grafy pro určení maximálních momentů 
M1MAX , M2MAX , M1EMAX , M3EMAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.41 Výběrový graf maximálního zatížení suportu pohonu m1 
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4.2 Pneumotor MGPM 16 

 

K výběru vhodné velikosti pneumotoru je nutné znát hmotnost m, kterou bude motor 

pohybovat, požadovaný zdvih motoru a vzdálenost působiště hmotnosti od upínací desky 

motoru l.  

Hmotnost zátěže mm: 

Zátěž motoru není tvořena jedním tělesem, ale více tělesy, jejichž hmotnosti se 

sečtou podle vzorce číslo (9). 

Hmotnost kyvného motoru   ��� � 0.790*+ 

Hmotnost motoru přísavky   ��� = 0.396*+ 

Hmotnost přísavky    �� = 0.01*+ 

Hmotnost L KUS 1    ���� = 0.151*+ 

Hmotnost vývodky    �� = 0.005*+ 

Hmotnost ramena    ��	 = 0.184*+ 

Hmotnost snímače D-A93   �
�	� = 0.003*+   dva kusy 

Hmotnost snímače D-Z73   �
��� = 0.003*+   dva kusy 

Hmotnost snímače D-R732C   �
����� = 0.003*+  dva kusy 

Hmotnost trubice    ��� = 0.002*+   čtyři kusy 

Hmotnost pera    ��� = 0.002*+ 

Hmotnost šroubu M6 IMBUS  �Š �� ��� = 0.006*+  čtyři kusy 

Hmotnost šroubu M6x70   �Š ����� = 0.014*+  čtyři kusy 

Hmotnost matice M6    �� �� = 0.005*+  čtyři kusy 

Hmotnost podložky 6    �� � = 0.002*+   osm kusů 

Hmotnost škrtícího ventilu   �Š� = 0.01*+   šest kusů 

Hmotnost vejce    ��� = 0.1*+ �4 = ��� + ��� + �� + ���� + �� + ��	 + 2 ∙ �
�	� + 2 ∙ �
��� + 2 ∙�
����� + 4 ∙ ��� + ��� + 4 ∙ �Š �� ��� + 4 ∙ �Š ����� + 4 ∙ �� �� + 8 ∙ �� � + 6 ∙�Š� + ���           (9) �4 = 0.790 + 0.396 + 0.01 + 0.151 + 0.005 + 0.184 + @2 ∙ 0.003A + @2 ∙ 0.003A +@2 ∙ 0.003A + @4 ∙ 0.002A + @4 ∙ 0.006A + @4 ∙ 0.014A + @4 ∙ 0.005A + @8 ∙ 0.002A +@6 ∙ 0.01A + 0.1  �4 = 1.838*+ 

Výběr pneumotoru z grafu na obrázku číslo 38. [1] 

 



 

Průsečík vypočtené hmotnosti zát

Vhodný graf byl vybrán z

hmotnosti zátěže motoru 

odměřena na 3D  modelu v

42. Vzdálenost je 47,331mm

obrázek číslo 43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Obr. 42 Odměření vzdálenosti 
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čtené hmotnosti zátěže m a zdvihu označí vhodnou velikost pohonu. 

Vhodný graf byl vybrán z katalogu [1] podle požadované velikosti zdvihu, vypo

že motoru m a vzdálenosti působiště zátěže od motoru 

ena na 3D  modelu v programu Autodesk Inventor Professional 2009, obrázek 

47,331mm což se lze zaokrouhlit na 50mm. Byl zvolen graf 

ěření vzdálenosti l  Obr. 43 Výběrový graf motoru 

 

í vhodnou velikost pohonu. 

le požadované velikosti zdvihu, vypočtené 

že od motoru l, vzdálenost l byla 

programu Autodesk Inventor Professional 2009, obrázek číslo 

. Byl zvolen graf číslo 15, 

ěrový graf motoru MGPM 
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4.3 Přísavka ZPT 13 B U – B6 

 

Výpočet tíhové síly hmoty vejce FVE, vzorec číslo (10). 

��� � � ∙ + = 0.1 ∙ 9.81 = 0.981%               (10) 

Výpočet průměru přísavky D, vzorec číslo (11) dle [1] 

ΦC = D 9,�9 ∙ �� ∙ EF ∙ G ∙ 1000                (11) 

ΦC = D 9,�9 ∙ �:9 ∙ � ∙ 4 ∙ 1000 = 13.5��   

Hodnota vakua P      H = −84*J& 

Nosnost přísavky W      K = 3% 

Počet přísavek n      L = 1 

Součinitel bezpečnosti pro sílu působící při zvedání t G = 4 

kolmo na plochu přísavky - min. 4 

Nejbližším vhodným rozměrem v katalogu je průměr přísavky 13mm. 

 

4.4 Spotřeba vzduchu 

 

Průtok je sledován u prvků MGPM16-50, ZCUKC20, CRB1BW50 a EZM13H. 

Průtok je počítán vzorci číslo (12) a (13). [7] M = N ∙ O P�)��Q                   (12) M = �R  P�)��Q                   (13) 

 

Průtok prvkem MGPM16-50 

Průměr pístu pneumotoru je D=0,025m. Průměr pístnice je d=0,016m. Rychlost zdvihu je 

v=0,05ms-1. Průtok při vysouvání Q1 a při zasouvání Q2. 

M� = N ∙ O = S ∙ C�4 ∙ O = S ∙ 0,016�4 ∙ 0,05 = 0,0002�)�� 

M� = N ∙ O = S ∙ @C� − T�A4 ∙ O = S ∙ @0,016� − 0,008�A4 ∙ 0,05 = 0,00015�)�� 
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Průtok prvkem CRB1BW50 

Objem pracovního prostoru je V=0,000049m3. Doba kyvu je t=2s. Průtok při kyvu na 

jednu Q3 i druhou stranu Q4 je stejný.  

M � M9 � UG � 0,0000492 = 0,000025�)�� 

 

Průtok prvkem ZCUKC20 

Průměr pístu pneumotoru je D=0,02m. Průměr pístnice je d=0,008m. Rychlost zdvihu je 

v=0,05ms-1. Průtok při vysouvání Q5 a při zasouvání Q6 je stejný. 

M> = M� = N ∙ O = S ∙ @C� − T�A4 ∙ O = S ∙ @0,02� − 0,008�A4 ∙ 0,05 = 0,000013�)�� 

 

Průtok prvkem EZM05H 

Průtok je udán výrobcem, jeho hodnota je Q=0,0065m3s-1. 

Jednotlivé průtoky jsou znázorněny na obrázku číslo 44. 

 

Celková spotřeba stlačeného vzduchu manipulátoru je stanovena z časového 

diagramu spotřeby v průběhu jednoho pracovního cyklu, to je vyskládání jednoho plata. 

Spotřeba se zjistí jako ekvivalentní hodnota Qe vzhledem k dílčímu součtu spotřeb, vzorec 

číslo (14). [7] 

MV = D∑ XYZ∙[Y∑ [Y  �)��                   (14) 

Celkový čas jednoho pracovního cyklu \] = ∑ \^.  
Celkový čas u motoru MGPM25 pro vysouvání je \� = 5), pro zasouvání \� = 5). 

Celkový čas u motoru CRB1BW50 pro kyvný pohyb na tam i zpět je \ = \9 = 20). 

Celkový čas u motoru ZCUKC20 je pro vysouvání i zasouvání stejný \> = \� = 20). 

Celkový čas ejektoru EZM13H je \� = 75). 

MV = D∑ XYZ∙[Y∑ [Y = DX5∙[5_XZ∙[Z_X`∙[`_Xa∙[a_Xb∙[b_Xc∙[c_Xd∙[d[5_[Z_[`_[a_[b_[c_[d     

MV = D�,����∙>_�,����>∙>_�,�����>∙��_�,�����>∙��_�,�����∙��_�,�����∙��_�,���>∙�>>_>_��_��_��_��_�>   

MV = 0,055)��   
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Obr. 44 Průtoky jednotlivých prvků 

Q1 – MGPM25 při vysouvání, Q2 – MGPM16 při zasouvání 

Q3 – CRB1BW50 kyvný pohyb, Q4 – CRB1BW50 kyvný pohyb 

Q5 – ZCUKC20 při vysouvání, Q6 – ZCUKC20 při zasouvání 

Q7 – EZM05H při vývoji vakua 

 
Průtoková propustnost pro větev s největší spotřebou vzduchu 

Největší spotřebu vzduchu má větev s ejektorem (výkres pneumatického schématu 

PS 01), tato větev obsahuje ejektor, šroubení, hadice a přísavku, pístnice pohonu přísavky 

je započítávána jako pokračování hadice. Zjednodušené schéma sériového zapojení je na 

obrázku číslo 45. 

QNn1 – šroubení světlosti 4mm, G1/8 QNm=940Nl.min-1, 4x 

QNn2 – jednotka na úpravu vzduchu QNm=500Nl.min-1, 1x 

QNn3 – ejektor QNm=65Nl.min-1, 1x 

QNn4 – přísavka QNm=400Nl.min-1, 1x 

QNn5 – hadice světlosti 4mm, délky 1m, QNm=300Nl.min-1, 1x 

Výpočet je proveden dle vzorce číslo (15). [2] 
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Obr. 45 Schéma sériového zapojení 
 

MeFV � f �∑ 5ghiZ  %j ∙ �kL��                (15) 

MeFV = l 1∑ 1MeF� = l 11MeF� + 1MeF� + 1MeF� + 1MeF� + 1MeF�
= l 11940� + 1500� + 165� + 1400� + 1300� = 65,32 %j ∙ �kL�� 

 
Podmínka správné volby:  QNne ≥ QNE 

65,32 ≥ 65 

Podmínka je splněna. 

 

 
4.5 Kontrola šroubu s nejmenším průřezem na smyk 

 

Kontrolovanými prvky jsou čtyři šrouby M3.5x29 ISO 8676-8.8, tyto šrouby spojují 

těleso elektrického pohonu s nosným rámem manipulátoru. Šrouby vyšetřeny na 

bezpečnost vůči smyku od celkové dynamické síly FE, vznikající pohybem suportu 

manipulátoru. Pro výpočet jednoho šroubu je určena dynamická síla působící na jeden 

šroub Fd. Šroub je zobrazen a označen na přiloženém výkresu číslo M 02, položka 35 

v kusovníku. 

Hodnota celkové dynamické síly je vypočtena výše uvedeným vzorcem číslo. Její 

hodnota je �� = 1.2%. 

Hodnota dynamické síly působící na jeden šroub je vypočtena vzorcem číslo (16). 

  



 

�m � noFŠ � �.�9 � 0.3%  

 

Tuto hodnotu pak použijeme p

strojírenských, průmyslových a technických výpo

přesně a spolehlivě provede návrhem sou

strojírenského uzlu bez speciálních odborných znalostí.

například ozubených, ř

šroubových spojů, spojení h

srovnávacích a rozhodovacích tabulek v

Programové rozhranní je uvedeno na obrázcích 

je uvedna výsledná bezpe
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Tuto hodnotu pak použijeme při výpočtu v programu MITCalc

myslových a technických výpočtů pro každodenní použití. 

provede návrhem součásti, řešením technického problému 

strojírenského uzlu bez speciálních odborných znalostí. Obsahuje návrhy a výpo

íklad ozubených, řemenových a řetězových převodů, nosník

, spojení hřídelí a dalších. K dispozici je dále 

srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyř

Programové rozhranní je uvedeno na obrázcích číslo 46 až 50

je uvedna výsledná bezpečnost na mezi kluzu určující vhodnost použití šroubu. 

Obr. 46 MITCalc tabulka 1 

Obr. 47 MITCalc tabulka 2 

 

           (16) 

MITCalc. MITCalc je balík 

 pro každodenní použití. Rychle, 

ešením technického problému či výpočtem 

Obsahuje návrhy a výpočty 

, nosníků, hřídelí, pružin, 

je dále řada materiálových, 

 systému pro správu vyřešených úkolů. [6] 

50. Na obrázku číslo 50 

ující vhodnost použití šroubu.  

 

 



 

V tabulce na obrázku 

nízké zatěžující dynamické síle jsou i výsledná nap

rovněž výsledná bezpeč

vyhovuje z hlediska bezpe
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Obr. 48 MITCalc tabulka 3 

Obr. 49 MITCalc tabulka 4 

Obr. 50MITCalc tabulka 5 

tabulce na obrázku číslo jsou uvedeny výsledky kontroly spoje. Vzhledem k

žující dynamické síle jsou i výsledná napětí působící v šroubovém spoji nízká a 

ž výsledná bezpečnost na mezi kluzu n je více než dostačující. Šroub tak pln

hlediska bezpečnosti, je možné jej použít v konstrukci manipulátoru.

 

 

 

íslo jsou uvedeny výsledky kontroly spoje. Vzhledem k velmi 

šroubovém spoji nízká a 

je více než dostačující. Šroub tak plně 

konstrukci manipulátoru. 
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3. Specifikace prvků manipulátoru  

 

 

 Elektrický pohon 

Tento pohon byl zvolen z důvodů snadné řiditelnosti a nastavitelnosti požadovaných 

poloh. Konstrukce je lehká a kompaktní, instalace snadná. Pohon je složen ze suportových 

saní, suportu, elektrického motoru, řídící jednotky. Suport je spojen s jezdcem, který je 

pevně spojen s ozubeným řemenem. Krajní polohy jsou regulovány umístěním snímačů 

koncových poloh, tyto lze libovolně posunovat a měnit tak zdvih z obou stran saní. 

Pro konstrukci manipulátoru byl zvolen typ E-MY2C - 300 TA N A. Pohon velikosti 

16 se zdvihem 300mm se standardní zatížitelností pěti kilogramy na suportu a vedením se 

zkříženými válečky. Pohon je orientován horizontálně, počet řiditelných pozic je pět. 

Rychlost pohybu u standardního provedení lze regulovat od 100 do 1000mm.s-1, zrychlení 

se pohybuje od 0.49 do 4.9m.s-2. Přesnost polohování v koncové poloze je ±0.01mm, pro 

mezipolohy pak ±0.1mm. Mezipolohy lze nastavit ručně nebo elektronicky, signalizace 

LED diodami pro napájení, alarm a pozici.Vstupní signály jsou volba polohy a nouzové 

zastavení, výstupní signály pak poloha, nouzové zastavení, pohon je připraven. Hmotnost 

pohonu se zdvihem 300mm u velikosti 16 je 2.84kg. Pohon odolává teplotám od 5 do 

40°C, vlhkosti 35 až 85%. Pohon lze upevnit k nosné konstrukci pomocí čtyř šroubů 

průměru 3,5mm nebo pomocí svorek na DIN lištu. Ukázka pohonu na obrázku číslo 51.[1] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.51 Pohon E-MY2C [1] 
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Přímočarý pneumotor 

Tento pohon byl vybrán pro svou kompaktnost, snadnou montáž k jiným prvkům či 

nosné konstrukci pomocí čtyř šroubů. Jeho hlavní předností spočívá v odolnosti vůči 

ohybu, krutu a pootočení zajištěné vedením pístnice prostřednictvím dvou vodících tyčí. 

Další výhodou je zakončení pístnice a vodících tyčí společnou deskou, na kterou lze 

připojit další nádstavbu, deska je opatřena čtyřmi připojovacími otvory. Těleso motoru je 

opatřeno také drážkami pro uchycení snímačů polohy. 

Ke konstrukci manipulátoru byl vybrán dvojčinný pneumotor MGPM 16 - 50, zdvih 

motoru je 50mm, jako médium využívá stlačeného vzduchu filtrovaného na 5µm 

nemazaného nebo přimazávaného, střední rychlost pístu od 50 do 500m.s-1, tolerance 

zdvihu se pohybuje v rozmezí 0 až 1.5mm. Motor má hmotnost 0.69kg. Maximální krouticí 

moment je 0.84Nm, maximální dovolená úhlová odchylka desky je ±0.08°. Nastavitelné 

tlumení koncových poloh jako standard. Válec disponuje nastavitelným tlumením snížující 

hlučnost a vibrace. Válec dokáže utlumit ve srovnání s elastomerovým tlumením 

koncových poloh více než trojnásobné množství kinetické energie.[1] Znázornění motoru 

na obrázku číslo 52.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 52 Pneumotor MGPM [1] 
 

 Kyvný pneumotor 

Kyvný motor byl vybrán pro svou jednoduchost, kompaktnost, možnost instalace 

snímačů polohy a snadnou připojitelnou k nosné konstrukci. 

Ke konstrukci manipulátoru byl zvolen motor typu CRB1BW – 50. Motor s jedním 

křídlem a úhlem kyvu 180°, přívody stlačeného vzduchu kolmo k hřídeli dírami se závitem 

G1/8. Maximální kroutící moment 6Nm. Možnost nastavení doby kyvu 0.1 až 1s na 90°. 

Teplota okolí 5 až 60°C, uložení hřídele v kuličkových ložiscích. Motor má hmotnost 

0.79kg. Provedení hřídele J, pracovní strana je kruhového průřezu s perem 4e7x4x20, druhá 

strana hřídele je čtvercová. Na nepracovní straně motoru je namontován blok pro upevnění 

snímačů polohy P411020-1. Tlumení koncových poloh elestomery. [1] Motor na obrázku 

číslo 53. 
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Obr. 53 Kyvný pneumotor CRB1BW-50[1] 
 
 

Kompaktní pneumatický válec pro vakuové aplikace 

Tento motor byl vybrán pro možnost připojení přísavky a přívodu vakua na pístnici, 

k tomuto účelu je motor primárně určen. 

Pro konstrukci manipulátoru byl vybrán ZCUKC20 – 40D. Dvojčinný pneumotor 

s průběžnou pístnicí, průměru válce 20mm a zdvihem 40mm. Hmotnost motoru je 0.396kg. 

Motor je opatřen drážkami pro uchycení snímačů polohy, čtyřmi dírami pro montáž 

pomocí šroubů. Pístnice je spojena deskou s vedením, které zamezuje pootočení. Závit na 

pístnici je M6, závit přívodu vakua M5.[1] Motor na obrázku číslo 52. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Obr.54 Motor ZCUKC[1] 
 

Přísavka 
Pro samotné uchopení byl vejce byl jako nejvhodnější efektor zvolena přísavka. 

 

Použitá přísavka je typu ZPT 13 B U – B6. Přísavka tvaru měchu, průměru 13mm, 

připojovací vnitřní závit M6, materiál je uretan. [1] Přísavka na obrázku číslo 53. 

 

 

 
Obr. 54 Přísavka ZPT [1] 
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Ejektor 

Tento typ ejektoru byl vybrán pro svou kompaktnost. Zahrnuje totiž v jednom prvku 

více funkcí. 

 

Pro manipulátor byl vybrán ejektor EZM05H. Maximální podtlak -84kpa, maximální 

spotřeba vzduchu je 65Nl.min-1. Rozsah provozního tlaku se pohybuje od 0.25 do 

0.55Mpa. Vakuový filtr na 30µm z polyetylenu. Vestavěný vakuový filtr a tlumič hluku, 

ventil pro ovládání přívodu vzduchu do ejektoru, ventil pro zavzdušnění obvodu vakua (s 

vestavěným škrticím ventilem), vakuový snímač (elektronický, membránový). Hmotnost 

celku je 0.4kg.[1] |Ejektor na obrázku číslo 55. 

 

 

 

 

 

Obr. 55 Ejektor EZM [1] 
 

Elektromagnetický ventil 

Tento ventil byl vybrán pro své malé rozměry, malou hmotnost a možnost skládání 

do bloků. 

 

Pro manipulátor byl vybrán konkrétně typ SYJ313.  Ventil monostabilní 

dvoupolohový čtyřcestný, přímo ovládaný elektromagnetem. Doba odezvy 4ms pro zapnutí 

a 2ms na vypnutí. Hmotnost ventilu je 0.034kg. Napájení 24V, výkon 2W. Průtok až 

65,76Nl.min-1. Vývod elektrického kabelu typu L. V našem případě jsou spojeny tři 

ventily, tyto jsou upevněny na společné ventilové desce typu S32.[1]  
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Snímače polohy 

Elektrický pohon umožňuje odměřování sám, pro jiné pohony manipulátoru však 

museli být vybrány vhodné snímače. [1] 

 

D-Z73: Jazýčkový snímač do drážky, napájení 24V DC, vhodný pro pohony MGP. 

D-A93: Jazýčkový snímač do drážky, napájení 24V DC, vhodný pro pohony 

kompaktní pneumatický válec na vakuové aplikace. 

D-R732C: jazýčkový snímač do snímačového bloku, napájení 24 DC, vhodný pro 

kyvné motory CRB1. 

 

Jednotka pro úpravu vzduchu 

Pro manipulátor byla vybrána jednotka na úpravu vzduchu  AW20-F01H. Připojovací 

závit G1/8. Rozsah nastavitelného výstupního tlaku 0.07 až 0.7Mpa. Maximální průtok 

500Nl.min-1. Hmotnost jednotky je 0.09kg. [1] 

 

Škrtící ventil 

Jako vhodný typ škrtícího ventilu byl vybrán AS2201F-01-04S jehož hlavní předností 

je montáž přímo na připojovací otvor regulovaného prvku. Ventil se zabudovaným 

jednosměrným ventilem. Maximální průtok 180Nl.min-1. Hmotnost ventilu je 0.01kg. 

V manipulátoru jsou použity dvě verze lišící se pouze připojovacím závitem, a to G1/8 a 

M5. [1] 

 

Vedení stlačeného vzduchu 

Byly použity polyuretanové hadice o světlosti 4mm. Jejich pružnost umožňuje 

bezproblémové spojení pohybujících se součástí manipulátoru s rozvaděčovým blokem a 

ejektorem. [1] 

 

Řídicí systém 

K řízení manipulátoru byl vybrán programovatelný automat FEC 20 firmy Festo. 

FEC 20 je automat umožňující mnohostranné použití při řízení. Automat má dvanáct 

vstupů a osm reléových výstupů. Napájecí napětí je 24V DC. Spotřeba 10W. Automat je 

programován v STL editoru, který umožňuje jednoduché editování krok po kroku. [8]  

 
  



 

Rám manipulátoru 

 Rám je sestaven z

rohovými úpinkami pomocí šroub

vyznačují lehkostí a velkou pevností, obecn

tvaru tak velikosti. Pro m

s T-hlavou je znázorněn na obrázku 

Obr. 5

4. Řídící program pneumatického manipulátoru x

 

K řízení manipulátoru byla použita 

v němž byl napsán je STL

jednotlivých prvků manipulátoru, které se p

krokový diagram, kde jsou jasn

ukázka krokového diagramu je na obrázku 

Posloupnost kladení vajec do plata je dále znázorn

poloha suportu elektrického pohonu byla zvolena jeho pátá poloha, ta umož

odebírání vejce z připravené polohy. Polohy suportu jsou zna
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Rám je sestaven z hliníkových tažených profilů, tyto profily jsou navzájem spojeny 

rohovými úpinkami pomocí šroubů s T-hlavou. Závit šroubu je M8

ují lehkostí a velkou pevností, obecně jsou vyráběny v mnoha provedeních, jak 

tvaru tak velikosti. Pro můj případ byl vybrán profil 40x40mm. Průř

ěn na obrázku číslo 56. [9] 

Obr. 56 Průřez profilem 40x40mm a šroub s T-hlavou

 

 

pneumatického manipulátoru x-y-z 

ízení manipulátoru byla použita řídící jednotka FEC 20

STL. Nejprve bylo nutné ujasnit si funkci a posloupnost pohyb

 manipulátoru, které se přímo účastní přenášení vejce. K

krokový diagram, kde jsou jasně schematiky znázorněny jednotlivé pohyby krok po kroku, 

ukázka krokového diagramu je na obrázku číslo, celý krokový diagram je v p

Posloupnost kladení vajec do plata je dále znázorněna na obrázku č

poloha suportu elektrického pohonu byla zvolena jeho pátá poloha, ta umož

ipravené polohy. Polohy suportu jsou značeny římskými 

 

 

 

, tyto profily jsou navzájem spojeny 

M8. Hliníkové profily se 

mnoha provedeních, jak 

. Průřez profilem a šroub 

 

hlavou 

FEC 20 firmy Festo, jazyk, 

. Nejprve bylo nutné ujasnit si funkci a posloupnost pohybů 

ášení vejce. K tomu slouží 

ny jednotlivé pohyby krok po kroku, 

íslo, celý krokový diagram je v příloze. 

ázku číslo 57. Jako výchozí 

poloha suportu elektrického pohonu byla zvolena jeho pátá poloha, ta umožňuje přímé 

římskými číslicemi. 
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Obr. 57 Posloupnost kroků kladení vajec 

 

STL editor 

Samotné programování v STL editoru se děje po krocích, krok obsahuje jednu či více 

vět. Věta je složena z části IF (jestliže) a z části THEN (pak). Věta může obsahovat také 

OTHRW (jinak). Za IF se nachází podmínková část věty, za THEN výkonová část. 

V podmínkové části věty lze použít logických funkcí AND (a), OR (nebo), NOR 

(negovaný logický součet), NAND (negovaný logický součin), N (negace), EXOR 

(exkluzivní logický součet). Ve výkonové části pak SET (zapnout) a RESET (vypnout).[8] 

 

V mém případě se za IF nacházejí výstupy ze snímačů polohy jednotlivých 

pohybujících se prvků a snímače vakua ejektoru. Za THEN jsou výstupy z řídících 

elektromagnetů ventilů ovládajících směr průtoku stlačeného vzduchu a elektromagnetu 

ovládajícího funkci ejektoru. Výpis jednotlivých vstupů mino elektrický pohon je na 

obrázku tabulky číslo 58. 

 
Výstupy z elektromagnetů 

O0.3 Elektromagnet řídící motor MGPM16 

O0.4 Elektromagnet řídící motor ZCUKC20 

O0.5 Elektromagnet řídící ejektor EZM05H 

O0.6 Elektromagnet řídící motor CRB1BW-50 

Výstupy ze snímačů polohy 

I0.3 MGPM16 - zasunuto 

I0.4 MGPM16 - vysunuto 

I0.5 ZCUKC20 – zasunuto 

I0.6 ZCUKC20 – vysunuto 

I0.7 EZM05H – vakuum zapnuto 

I1.0 CRB1BW-50 - neotočeno 

I1.1 CRB1BW-50 - otočeno 

 

Obr. 58 Tabulka výstupů prvků MGPM25, ZCUKC20, EZM05H a CRB1BW-50 
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 Tabulka výstupů pro elektrický pohon E-MY2C - 300 TA N A je znázorněna na 

obrázku číslo 59. Elektrický pohon má pro jednotlivé polohy vstupy nahrazující 

elektromagnety a snímače polohy, toto je nutné pro programování v STL editoru. 

Elektropohon využívá jen jednoho snímače polohy, také nemá klasické řídící 

elektromagnety, ale elektronickou řídící jednotku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59Výstupy z elektrického pohonu E-MY2C - 300 TA N A 

 

Ukázka programu STL editoru pro řídícího manipulátor je uvedena níže. Celý výpis 

programu je pak uveden v příloze diplomové práce. Následující výpis z programu popisuje 

vyjmutí jednoho vejce z podavače a jeho přesunutí do naprogramované první polohy. 

 

Krok 1 – ověření výchozí polohy suportu a následné přiblížení přísavky k vejci 

Krok 2 – ověření polohy přísavky a následné zapnutí vakua 

Krok 3 – ověření vakua a následné vytažení vejce z podavače 

Krok 4 – ověření vytažení vejce a následné otočení ramene 

Krok 5 – ověření otočení a následný posuv suportu do polohy jedna 

Krok 6 – ověření první polohy suportu a následné spuštění vejce do plata 

Krok 7 – ověření spuštění do plata a následné vypnutí vakua 

Krok 8 – ověření vypnutí vakua a následné vytažení přísavky nahoru 

Krok 9 – ověření vytažení přísavky a následné otočení ramene 

Výstupy nahrazující elektromagnety 

O0.0 První poloha 

O0.1 Druhá poloha 

O0.0 + O0.1 Třetí poloha 

O0.1 + O0.2 Čtvrtá poloha 

O0.2 Pátá poloha 

Výstupy nahrazující snímače polohy pro jednotlivé polohy suportu 

I0.0 První poloha 

I0.1 Druhá poloha 

I0.0 + I0.1 Třetí poloha 

I0.1 + I0.2 Čtvrtá poloha 

I0.2 Pátá poloha 
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Krok 10 – ověření otočení ramena a následné přesunutí suportu do výchozí polohy 

STEP 1 
 
 IF                   I0.3           'vlevo 

       AND            I0.5           'naho ře 

       AND            I1.0           'neoto čeno 

       AND            I0.2           '5.pol 

       AND     N      I0.7           "není 'vakum 

       AND            I1.2           'start tla čítko 

 THEN  SET            O0.4           "dolu 

STEP 2 

 IF                   I0.6           'dole 

 THEN  SET            O0.5 

STEP 3 

 IF                   I0.7           'vakum 

 THEN  RESET          O0.4 

STEP 4 
 IF                   I0.5           'naho ře 

 THEN  SET            O0.6 

STEP 5 

 IF                   I1.1           'oto čeno 

 THEN  SET            O0.0 

STEP 6 

 IF                   I0.0           '1.pol 

 THEN  SET            O0.4           "dolu 

       RESET          O0.0 

STEP 7 

 IF                   I0.6           'dole 

 THEN  RESET          O0.5 

STEP 8 

 IF            N      I0.7           "není'vakum 

 THEN  RESET          O0.4 

STEP 9 

 IF                   I0.5           'naho ře 

 THEN  RESET          O0.6 

STEP 10 



 

 IF                   I1.0           'neoto

 THEN  SET            O0.2

 

Na obrázku číslo 

manipulátoru. Číslo 1.0

ZCUKC20, 3.0 kyvný pneumotor 

ze značení používaného ve
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IF                   I1.0           'neoto čeno

THEN  SET            O0.2  

 

Obr. 60 Ukázka krokového diagramu 

 

číslo 60 je znázorněn začátek krokového diagramu pohyb

1.0 označuje přímočarý motor MGPM16, 2.0

kyvný pneumotor CRB1BW-50, 4.0 ejektor EZM05H

ení používaného ve výkresech pneumatických schémat.  

 

eno  

 

átek krokového diagramu pohybů prvků 

, 2.0 přímočarý motor 

H. Toto označení plyne 
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5. Bezpečnost práce, provozní podmínky a montáž 

 

5.1 Provozní podmínky pro tlakové ventily 

 

Tlakové hadice 

Vždy používat hadice o vnitřní světlosti větší, nebo shodné se světlostí použitého 

ventilu. Aby se zabránilo vniknutí nečistot do ventilu, je třeba přívodní hadice před 

montáží na ventil důkladně profouknout stlačeným vzduchem jak na straně přívodu do 

ventilu (P), tak i na straně výstupů z ventilu (A a B). Netěsnost potrubí nebo hadic obvodu, 

ve kterém je použit 5/3 (pěticestný třípolohový) ventil se střední polohou uzavřenou, 

způsobí pohyb pneumatického motoru, i když je ventil ve střední poloze. Proto je třeba 

důkladně dbát na těsnost rozvodů a pravidelně ji kontrolovat. Stejným způsobem se projeví 

opotřebované, nebo porušené těsnění pístu, nebo pístnice pneumatického válce.[1] 

 

Poloha instalovaného ventilu 

Monostabilní ventily mohou být zabudovány v libovolné poloze. Pokud se používá 

přimazávaný vzduch, doporučuje se, aby osa ventilu byla ve vodorovné poloze. Pokud má 

být osa ventilu ve svislé poloze, pak se doporučuje montáž s ovládacím 3/2 ventilem 

nahoře. Montují-li se bistabilní 5/2 ventily a 5/3 ventily na zařízení, které může být 

zdrojem vibrací, pak je nutné, aby tyto vibrace působily kolmo na osu šoupátka ventilu a 

nepřekročily hodnotu 5G.[1] 

 

Prostředí provozu 

Při montáži pneumatických pohonů do prašného prostředí se může stát, že prachové 

částice proniknou přes pístnici do válce a odtud až do ventilu. Proto je třeba pístnici chránit 

před usazováním prachu. Tlumiče hluku a šroubení - nástrčné spojky, musí být montovány 

tak, aby osy jejich vývodů vždy směřovaly dolů. Pokud by měly být ventily instalovány do 

prostředí, ve kterém na ně mohou působit agresivní plyny, kapaliny, chemické roztoky, 

pára, mořská voda, nebo teploty vyšší jak 60° C, je nezbytné vhodnost jejich použití 

předem projednat s technickým oddělením výrobce. Pokud by měly ventily pracovat v 

prostředí s teplotou rovnou 0° C, nebo nižší, pak je třeba, aby rosný bod použitého 

stlačeného vzduchu byl o 5° C nižší než je nejnižší teplota prostředí.[1] 
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Stlačený vzduch 
Nekvalitní stlačený vzduch, tj. vzduch obsahující větší množství kondenzátu a 

mechanických nečistot, může zvýšit statické i dynamické tření pohyblivých částí ventilů a 

pneumatických motorů (válců, kyvných pohonů atd.) a podstatně ovlivnit životnost těchto 

prvků. K vyloučení těchto vlivů je třeba do přívodu stlačeného vzduchu ke stroji, případně 

před jednotlivé prvky, instalovat filtry, které zbaví stlačený vzduch mechanických nečistot, 

kondenzátu, oleje, případně pachů podle požadavků na kvalitu stlačeného vzduchu, 

uvedených v katalogu příslušného prvku. Pokud není stanoveno jinak, vzduch musí být 

filtrován na maximální velikost tuhých částic 5 µm.[1] 

 

 

5.2 Provozní podmínky pro pneumatické pohony 

 

Bezpečnostní opatření 

Při vertikálně namontovaném přímočarém vzduchovém válci se může pístnice válce 

při náhlém výpadku tlaku vzduchu dát do pohybu. Instalujte ochranné zatížení, aby se 

zachovalo co možná nejmenší riziko. Zajistěte a zkontrolujte všechny díly, které jsou 

nezbytné k funkci válce. V důsledku výpadku proudu atd. může poklesnout provozní tlak. 

Navrhujte konstrukčně pneumatický obvod tak, že bude zabráněno náhlému vysunutí 

pístnice pohonu. Myslete na situaci, která nastane při potřebě nouzového vypnutí. 

Používejte pouze zdvihy, které nepřekročí maximální 

hodnoty uvedené v tabulce příslušného pohonu. Vyšší rychlosti pístu, než jsou uvedeny 

v technických údajích pro příslušný pohon, mouhou vést k poškození tlumení koncové 

polohy. Při dlouhých zdvizích instalujte vložený suport ke stabilizaci pístnice (nebezpečí 

prasknutí). [1] 

 

Maximální rychlost pístu 

Pokud je montován snímač polohy ve středu rozsahu zdvihu a pokud je rychlost pístu 

vysoká, je možné, že signál vyslaný snímačem do řídící jednotky nebo do elektromagnetu 

ventilu bude krátký a tím může dojít k funkční závadě. Maximální povolená rychlost pístu 

v pomocí vzorce číslo (17). [1] 

 

O � �pqrst rVuFvRí rFí4sčV upyptz P44Q�Vs{čFí mp|s římí]í ~VmFpR{z,�VFR^yv sRm.P4rQ ∙ 100 P�� ∙ )��Q                (17) 

 

  



57 
 

Montáž 

Ujistěte se, že osa pístnice i osa pohybující se zátěže jsou souosé. Pokud je použito 

externího vedení, dávejte pozor na to, aby nevznikly žádné příčně působící síly. Zabraňte 

poškrábání pístnice. Nepoužívejte stroj, dokud nebylo ověřeno, že funguje správně. 

Pozorně si nejdříve přečtěte provozní návod v katalogu. Pneumatické prvky vyjímejte z 

obalů teprve krátce před jejich montáží. [1] 

 

 

5.3 Provozní podmínky pro šroubení a hadice 

 

Závity s teflonovým povlakem 

Závit nástrčných spojek - šroubení, je v délce určené pro těsnění opatřen teflonovým 

povlakem. Tím je zaručeno, že na závitu není přebytečný těsnicí materiál, který by mohl 

být ze závitu vytlačen a způsobit znečistění rozvodu. Tím je jejich montáž jednodušší. 

 

Pravidla pro závity s teflonovým povlakem. 

Potřebné momenty pro dotažení nástrčných spojek - šroubení jsou zřejmé z níže 

uvedené tabulky číslo 61. Pro zrychlení montáže zašroubujte ručně nástrčnou spojku - 

šroubení do závitu a pak klíčem dotáhněte o dvě až tři otáčky. [1] 

 

 

Obr. 61 Tabulka utahovacích momentů 

 

Dotažení příliš velkým momentem způsobí vytlačení většího množství těsnicího 

povlaku. Normálně lze nástrčné spojky - šroubení, použít několikrát, před opakovaným 

použitím je třeba odstranit uvolněný materiál těsnicího povlaku, netěsní-li po 

několikanásobném použití závit nástrčné spojky - šroubení, je třeba poškozený teflonový 

povlak nahradit teflonovou páskou. Namontovaná nástrčná spojka - šroubení se nemá 

bezdůvodně uvolňovat, protože tím by se mohla ovlivnit těsnost závitového spoje. 

Nástrčné spojky - šroubení se závity s teflonovým povlakem se nesmí skladovat při teplotě 

vyšší jak 40° C a nesmí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků. [1] 



58 
 

 

Na co je třeba dbát při použití nástrčných spojek: 

Montáž hadic: Plastová hadice musí být uříznuta kolmo, povrch hadice se nesmí 

poškodit. Nedoporučuje se použití štípacích kleští, nůžek na plech a jiných nástrojů. Hadici 

zasuňte do objímky nástrčné spojky až na doraz. Zkontrolujte správné nasazení hadice 

jejím mírným povytažením. [1] 

 

Demontáž hadic: Rovnoměrně zatlačte uvolňovací kroužek až na doraz. Při 

stlačeném uvolňovacím kroužku vytáhněte hadici. Není-li uvolňovací kroužek dotlačen na 

doraz, nedojde k úplnému rozevření kleštiny, což brání vytažení hadice. Při opakované 

montáži se smí použít pouze nepoškozené hadice. Poškozené konce hadic se musí 

odstřihnout. [1] 

 

Všeobecně je nutno dbát aby: Při dotahování nástrčných spojek - šroubení byly 

používány maticové klíče odpovídajících rozměrů. Vnější průměry hadic jiných dodavatelů 

byly ve výše uvedených tolerancích. Poloměr ohybu hadic odpovídal doporučenému 

minimálnímu poloměru, nebo byl větší. [1] 

 

5.4 Bezpečnostní předpisy pro práci se stlačeným vzduchem 

 

Za vhodnost a slučitelnost vybraných pneumatických prvků zodpovídá ten, kdo 

navrhl řešení pneumatického obvodu - schéma zapojení, nebo tyto prvky vyspecifikoval. 

Pokud stroj, nebo zařízení nesplňuje ustanovení směrnice Evropského společenství 

91/368/EWG, nesmí se uvést do provozu pneumatické prvky, které jsou instalovány na 

stroji, nebo zařízení. Stroje a zařízení s pneumatickými pohony smí obsluhovat pouze 

osoba k tomu určená, která absolvovala příslušné školení. Stlačený vzduch může být 

nebezpečný pro osoby, které nejsou seznámeny se zásadami bezpečnosti práce a s předpisy 

pro obsluhu stroje, nebo zařízení. Montáž, uvedení do provozu, údržbu strojů a zařízení s 

pneumatickými pohony smí provádět pouze osoby k tomu určené, které mají potřebné 

znalosti a zkušenosti. [1] 
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Údržbu na strojích a zařízeních, případně demontáž pneumatických prvků lze provést 

až po splnění následujících směrnic pro bezpečnou práci: 

 

a) Kontrola a údržba strojů, nebo zařízení se smí provést až po ověření, že je stroj 

nebo zařízení bezpečně zajištěno v základní poloze. 

 

b) Mají-li se některé prvky nebo skupiny demontovat, přesvědčte se, zda je splněna 

podmínka uveden pod bodem 1.1. Pak uzavřete přívod vzduchu do stroje nebo zařízení a 

rozvod úplně odvzdušněte. 

 

c) Před dalším uvedením stroje nebo zařízení do provozu je třeba udělat taková 

opatření, aby nemohlo dojít prudkému vysunutí pístnic pneumatických válců, respektive k 

prudkému otočení kyvných pohonů. Tento požadavek lze jednoduše splnit instalací 

dvoustupňového bezpečnostního ventilu EAV, který zaručí pomalý nárůst tlaku vzduchu v 

rozvodu stroje nebo zařízení. [1] 
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Závěr 

 

V diplomové práci navrhl a výpočty ověřil výběr použitých prvků a součástí. 

Zhotovil jsem dispoziční výkres pneumatického manipulátoru x-y-z M 01 formátu A1, 

výkres sestavy M 02 formátu A0, výkres sestavy upínací desky M 03 formátu A3, výkres 

definice polohy plata M 04 formátu A2 a výkres pneumatického schématu PS 01 formátu 

A3. Dále pak řídící program v STL editoru pro jednotku FEC 20. Program byl úspěšně 

demonstrativně odzkoušen v laboratoři domovské katedry na prvcích obdobných druhů, ale 

jiných velikostí. 
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