
 

Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá využitím softwaru RobotStudio pro návrh a výslednou 

simulaci varianty robotického pracoviště. Je zde provedena analýza manuálního 

výrobního pracoviště a poté základní návrh konceptu robotizovaného pracoviště 

s využitím Robotstudio. Na základě provedené analýzy je vyspecifikován vhodný 

průmyslový robot a navržen efektor pro manipulaci s výrobkem. Na základě těchto 

podkladů byla provedena simulace pohybů PR v prostředí robot studio a vytvořen 

jednoduchý  pracovní návod postupu v robotstudio. 
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Anotation 

 

Bachelor thesis deals with the use RobotStudio software for design and simulate the 

resulting variations robotic workstation. There is an analysis of the manual production 

department and then the basic design concept of using a robotic workstation with 

RobotStudio. On the basis of the analysis is suitable search industrial robot and efector 

designed for manual product. Based on this work was carried out simulation of the PR 

environment in the robot studio and created a simple working procedure manual 

RobotStudio. 
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stanoviště operátora

číslo operace

pohyb operátora s jedním výrobkem

pohyb operátora s dávkou výrobků

pohyb operátora bez výrobku

pohyb výrobků bez operátora

maximální velikost zpracovávané dávky

PYPYPYPY systém poka-yoke

dbát zvláštní pozornosti z hlediska bezpečnosti práce

předávací místo

úzké místo procesu

automatická kontrola

manuální kontrola

vizuální kontrola

používaná pracovní místa v pracovní buňce

nepoužívaná pracovní místa v buňce

používaná obslužná místa

používaná pracovní místa mimo pracovní buňku

nepoužívaná pracovní místa mimo buňku

předání výrobku

hranice pracovní buňky

- umístění a měřítko těchto objektů nemusí odpovídat skutečnosti

- umístění a měřítko těchto objektů nemusí odpovídat skutečnosti

Seznam zkratek 

 

Značka veličina Jednotky 

 

a zrychlení m.s-2 

m hmotnost kg 

v rychlost m.s-1 

g  gravitační zrychlení m.s-2 

p tlak MPa 

Fom síla od objektu manipulace  N 

f koeficient tření - 

k koeficient bezpečnosti - 

Fg síla gravitační N 

FU  uchopovací síla N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štíhlá výroba- je výrobní proces zaměřena na minimalizaci mezioperačních zásob a 

výrobní plochy 

 

Proudový způsob výroby- výroba při nichž bezprostředně po ukončení jedné operace 

následuje operace další. 

 

One piece flow- je výrobní způsob při nichž každý jednotlivý výrobek po ukončení 

operace okamžitě přechází na operaci následující. 

 

Fifo systém- znamená první dovnitř první ven. Systém skladování materiálu zaměřený 

na to aby nejdříve uskladněny kus byl také dříve zpracován. Minimalizuje délku 

skladování 

 

Chacku Chacku- konstrukce zařízení při němž operátor kus vkládá, ale jeho vyhození 

je provedeno automaticky. 

 

Kanban- tahový způsob výroby řízený pomocí karet (tzv. kanban karet) 

 

Tahový způsob- Výroba na jednotlivé operaci je řízená spotřebou na operaci 

následující. Každý jednotlivý proces si "tahá" polotovary z předchozího procesu 

 

Ketch the rabit- název pro pracovní operaci při které operátor postupně obsluhuje 

všechny zařízení v lince. A tuto činnost stále opakuje. Nejčastěji v kombinaci se 

systémem One piece flow 

 

Bectron- speciální druh vytvrzovacího lepidla 

Insert- vnitřní část výrobku. 

Housing-vnější část výrobku 

Final test-konečná zkouška, poslední fáze testování výrobku 

Interlocking  systém- systém vzájemného provázání za účelem zaručení kvality 

PR-průmyslový robot 
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0. Úvod 

 

Práce je zaměřena na možnosti využití softwaru RobotStudio pro podporu off line 

programování robotizovaných pracovišť jako nástroje pro vizualizaci návrhu 

robotizovaného pracoviště. Cílem práce je analýza pracoviště pro montáž teplotního 

senzoru, základní rozvržení robotizovaného montážního pracoviště pro výrobu teplotního 

senzoru s využitím průmyslového robotu od firmy ABB a navržení efektoru pro 

manipulaci s OM. Tento efektor bude navržen jako dvou chapadlový, pro vyšší flexibilitu 

průmyslového robotu. Části robotizovaného pracoviště byly navrženy s podporou softwaru 

SOLID WORKS a poté přeneseny do prostředí systému robot studio. V tomto systému 

byly tyto jednotlivé části pracoviště vhodně umístěny a za pomocí signálu byla vytvořená 

simulace reálného chování pohybu průmyslového robotu IRB140 a navrženého efektoru. 

V poslední kapitole této práce je uveden postup v prostředí RobotStudio. Touto práci, bych 

chtěl poukázat na možnosti využití robot studio v praxi jako prostředku pro vizualizaci 

navrženého robotizovaného pracoviště. 

 Není zde řešena realizace konstrukčních, mechanickým a technologických úprav 

současných zařízení a řešení periferii důležitých pro plně automatizovaný  chod 

průmyslového robotu. 
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1. Analýza pracoviště 

 

Jedná se o pracoviště na výrobu teplotního senzoru. V této práci budeme analyzovat 

pouze část montáže jednotlivých komponentu. 

Linka je přestavěna v rámci štíhle výroby do U-buňky. Jedná se tedy o proudový 

způsob výroby. Celá linka je rozdělena fyzicky rozdělena na 2 části. Zeleně označené 

pracoviště znázorňuje vstřikovací část buňky (tato se nezabývá touto částí buňky). U 

vstřikovacích strojů probíhá výroba vnitřního plastového dílu (inzert). V zelené části 

(obr.č.8) pracuje vždy pouze jeden operátor. Oranžově je označena montážní část, ve které 

probíhá samotná výroba (montáž) senzoru. Tato část buňky je řešena flexibilně z hlediska 

počtu operátoru. Umožňuje práci jednoho až tří operátoru. Dle potřeby zákazníka. 

Jednotlivá kolečka s čísly označují stanoviště operátora a  šipkami je vyznačen směr 

pohybu. Modrá plná šipka označuje styl práce systémem ONE PIECE FLOW (práce po 

jednom kusu). Černá tečkovaná šipka naznačuje pohyb operátora bez výrobku. V lince se 

nachází dvě pracovní operace. 1-vstřikování plastu (1 operátor). 2-Operace montáž (1-3 

operátoři). Z hlediska časové náročnosti je úzkým místem montážní operace. Úzké místo 

limituje celou výrobní linku z hlediska výrobnosti a výrobní kapacity. I z tohoto důvodu je 

logické, že táto práce se právě  zabývá optimalizaci této části linky. Při montáži je 

dodržován FIFO SYSTEM (first in, first out). Tento princip musí zůstat zachován i po 

optimalizaci. U jednotlivých zařízení jsou použity systémy CHACKU CHACKU (vyhodit 

vyhodit). Zařízení jsou vzájemně elektronický propojena za účelem tzv.interlocking 

system. Doplňování materiálu je řešeno systémem KANBAN (tahový systém doplňovaní 

prostřednictvím karet). Jednotlivé pracovní operace jsou koncipovány tzv. systémem 

KETCH THE RABBIT. Operátor prochází postupně od jednoho zařízení k druhému. Od 

první až po poslední jim obsluhované výrobní zařízení. V případě práce více operátoru tito 

chodí za s sebou v jakémsi pomyslném vláčku. Operátoři jsou takto dokonale 

vybalancování, protože vykonávají stejné časové činnosti.  
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1.1. Celkový pohled na výrobní linku 

 

Na obrázku je vidět pravá část pracoviště, v této části je pracoviště jsou 

zakomponovány stanice lisování (první zleva), stanice lepení (druhá zleva), stanice 

svařování (třetí zleva) a jako poslední z leva je box pro hotové výrobky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALENÍ 

SVAŘOVÁNÍ 

LEPENÍ 

LISOVÁNÍ 

Obrázek 1 část výrobní linky 
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Tento obrázek zabírá levou stranu pracoviště. V této části je situovaná stanice zalévání 

BECTRONU, průběžná pec a stanice konečné zkoušky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato výrobní zařízení jsou stavěna jako nízkonákladové jednoúčelové stanice  pro 

danou  výrobní technologii.  

ZALEVÁNÍ 

BECTRONEM 

PRŮBĚŽNÁ PEC 

KONEČNÁ ZKOUŠKA 

Obrázek 2 část výrobní linky 
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1.2. Analýza výrobku  

 

 Jedná se o teplotní senzor, který je určený pro kontrolu teploty nasávaného 

vzduchu. Předává informace řídící jednotce, která si upravuje parametry potřebné pro 

optimální chod 

Roční produkce tohoto výrobku se pohybuje kolem 1 300 000 kusů (aktuální kapacita 

linky). 

 

 
Obrázek 3výrobek 

 

 

TĚSNÍCÍ O-RING 

PLASTOVÉ 

NTC 

PATICE 
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1.2.1. Komponenty výrobku  

Senzor se skládá ze čtyř části. Hlavní části je plastové tělo odstříknuté z polymeru 

v předchozí výrobní buňce. Vnitřní části je termistor, který se ve stanici svařování navařuje 

na patici. Patice s navařeným termistorem je poté zalisovaná do plastového těla a je zalita 

bectronem pro vytvrzení. V další fázi je nasazen žlutý O-kroužek. 

 

 

 
       Obrázek 4 housing 

Obrázek 5 patice 

   

      Obrázek 6 O-ring 

Obrázek 7 NTC 
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1.3. Tok materiálu 

 

Tok materiálu je názorně zobrazen na obrázku č.6.Výrobek v průběhu výroby prochází  

těmito výrobními operacemi:  

  1. Stanice svařování 

  2. Stanice lepení, vytvrzování NTC, UV vytvrzování 

  3. Stanice lisování  

  4. Stanice zalévání Bectronem  

  5. Vytvrzování v peci 

  6. Konečná zkouška 

Obrázek 8 Tok materiálů 
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1.4. Postup kompletace senzoru v lince 56 

 

 Celý proces začíná na stanici svařování, kde je kompletována patice s termistorem. 

Termistor mohou chodit od dodavatele ve formě v zásobníku, což je z hlediska budoucí 

možné robotizace výhodou. Po svaření se kus přesouvá ke stanici lepení, kde dochází k 

slepení vývodu NTC s insertem, aby byla hlavička termistoru pevně fixována. Ve stanici 

dochází k vytvrzování lepidla pomocí UV záření. Následnou stanici je lisování insertu do 

housingu.  

Stanice č.4 je zalévání bectronem, tato operace se provádí z důvodu těsnosti kusů 

v prostoru mezi insertem a housingem. Provádí se na třech kusech současně. Stanice č.5 je 

vytvrzovací pec, jde o průběžnou pec, kde se kus nahřívá na 95 C s prodlevou 30 minut na 

této teplotě, poté kus přechází do chladicího dopravníku, který je součásti zařízení. Zde 

pomocí proudění okolního vzduchu je kus ochlazován na teplotu okolí. Toto je nutné z 

důvodu měření rezistence na stanici konečné kontroly. Na stanice č.6  se realizuje 

osazování O- kroužku a konečná kontrola. Kus odebraný z chladicího dopravníku je 

zasunut do osazovacího zařízení, kde je osazen vnější těsnění ( O-kroužek). O-kroužek je 

do čelistí vsazován ručně a spuštění je prováděno operátorem přes tlačítko. Osazený kus je 

vložen do stanice konečné zkoušky, kde je provedena kontrola přítomnosti O-kroužku, 

kontrola rezistence elektrického odporu. 

Na základě těchto poznatků o výrobní lince byly vytvořeny požadavkové listy 

na průmyslový robot a na pracovní nástroj (efektor). Tyto listy byly vytvořeny na základě 

předpokladu zastavbového prostoru jednotlivých stanic a také na hmotnosti a rozměru 

objektu manipulace. 
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1.5. Požadavky na průmyslový robot 

Energie: elektrická energie  

Přesnost : +-0,1mm 

Min. zrychlení TCP: 2m/s2 

Min.rychlost TCP: 15m/s 

Nosnost robotu : 1kg 

Počet stupňů volnosti: 6  

Manipulační rozsah: 0,7m 

Práce v prostředí s vysokou prašností: ne 

Požadovány zvláštní odolnosti proti chemikáliím, jiným vlivům prostředí: ne 

Pracovní teplota: 10 - 40°C 

 

1.6. Požadavky na efektor 

Robot:ABB IRB 140 

Energie: tlakový vzduch 0,5 MPa 

Uchopovací člen: čelisti 

Max. zrychlení TCP: 2m/s2 

Max. hmotnost předmětu: 0,3kg 

Nejméně příznivá poloha předmětu: volný úchop, zvedací(třecí) síla je 

rovnoběžná s povrchem 

Stav povrchu předmětu: hladký (plast, hliník) 

Tvar předmětu: přepravní box (čtverec s drážkou pro plochý styk) 

Mastné povrchy: ne 

Mokré povrchy: ne 

Práce v prostředí s vysokou prašností: ne 

Požadovány zvláštní odolnosti proti chemikáliím, jiným vlivům prostředí: ne 

Pracovní teplota: 10 - 33°C 

Čas sevření čelistí: do 0.5s 

Zajištění bezpečnosti při manipulaci s předměty: ano 

Specifikace předmětů se kterými lze bezpečně manipulovat: ano 
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2. Robotizace a využití průmyslových robotů 

 V dnešní době je aplikace průmyslových robotu velice rozšířená. Průmyslové 

roboty nejvíce využívá automobilový průmysl, chemický a plastařský průmysl, 

potravinářský průmysl, elektrotechnický průmysl. Většina těchto odvětví průmyslu by dnes 

bez robotických technologii nedokázali vyrábět v takových objemech a s takovou kvalitou 

jako nyní s jejím maximálním využitím. Ale i přes tyto nároky se dnes najdou provozy, 

kde využiti průmyslových robotu nevede k takovým výsledkům jako při aspektu lidské 

práce. Na trhu se vyskytuje celá řada dodavatelů, které jsou schopny dodat průmyslové 

roboty téměř na míru. Tyto firmy nabízí řešení od jednoduchých manipulátoru až  po velmi 

výkonné průmyslové roboty. K těmto robotům je nabízeno nespočet doplňku pro 

maximální optimalizaci procesu nasazeným robotem. V dnešní době nachází uplatnění 

nasazení průmyslových robotů i v malosériové a kusové výrobě.[3] 

  

 
Obrázek 9 Robotizované pracoviště 
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2.1. Robotizace ve výrobním závodě  

 

• snížení výrobních nákladu 

• zlepšení opakované kvality a úrovně výrobků přes zvýšení produkce za 

jednotku času. 

• Vyšší flexibilita 

• Zvýšení produkce. 

• Nahrazení nedokonalosti člověka 

• Úsporám pracovního místa [3] 

 

 

 
Obrázek 10 Robotizovaná paletizace 
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2.2. Dodavatele průmyslových robotů 

 

Mezi největší dodavatele průmyslových robotů se řadí  firmy  ABB , KUKA, ADEPT, 

FANUC a další.  

2.2.1. KUKA 

 

Firma KUKA dnes nabízí unikátní a kompletní výběr průmyslových robotů 

a robotických systémů, který pokrývá všechny běžné třídy mezní zátěže a všechny typy 

robotů. V nabídce firmy KUKA tak vždy 

najdete přesně takové roboty, které jsou 

ideální pro danou aplikaci a vhodné pro 

příslušné odvětví, např.  šestiosé roboty 

všech velikostí, paletizátory, portálové 

roboty, roboty pro čisté prostory, roboty 

z ušlechtilé oceli, žáruvzdorné roboty, 

roboty SCARA nebo svařovací roboty. 

Ve standardním, konzolovém 

či těžkotonážním provedení, multifunkční 

a flexibilně použitelné díky montáži na 

podlahu nebo na strop. Modulární 

konstrukce robotů KUKA bez problémů 

umožňuje rychlou a snadnou výměnu 

nástrojů pro jiné úkoly. Všechny roboty 

pracují s osvědčenou řídicí platformou 

na počítačové  bázi.  Díky  tomuto počítač

ovému řídicímu systému robota (KR C) můžete využít veškerých výhod počítačové 

technologie, např. dálkové diagnostiky, rozhraní Microsoft Windows, polní sběrnice, Soft 

PLC, OPC serveru a mnoha jiných. Standardy, určované firmou KUKA v této oblasti, 

přesvědčily uživatele robotů na celém světě a učinily z firmy KUKA p ředního světového 

výrobce průmyslových robotů s řídicím systémem na počítačové bázi. [5] 

Obrázek 11Průmyslový robot TITAN 
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2.2.2. ABB 

 

Největším dodavatelem pro průmyslovou robotizaci je v současné době firma ABB. 

V této práci budeme pracovat se softwarem vytvořeným společnosti ABB. Proto je v této 

práci zvolen průmyslový robot stejného výrobce. 

 

 

 

Divize robotika nabízí mnoho variant a provedení robotu a manipulátoru. Od malých 

robotu až po velké  roboty. Každý je určen pro specifické aplikace průmyslu (manipulace 

a  k přepravě materiálu, k technologickým účelům. Firma ABB má největší instalovanou 

základnu průmyslových robotů na světě. Poskytuje software pro roboty, modulární výrobní 

buňky a periferní vybavení. Mezi klíčové trhy této divize patří automobilový průmysl, 

balící technika, slévárenství, nakládání s materiálem a spotřební průmysl. [4] 

Obrázek 12 průmyslový robot IRB7600 
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Firma ABB nabízí průmyslové roboty pro tyto aplikace 

 

• Univerzálně použitelné roboty: manipulace, balení, ukládání do palet 

• Zpracování kovů: obloukové svařování, stříkání, obsluha strojů, leštění 

• Foundry plus (těžký provoz): obsluha lisu, těsnění, manipulace s materiálem 

• Výbušné prostředí: lakovací roboty[4] 

 

 

Divize robotika ve zkratce (údaje převzaty z roku 2008) 

 

vedoucí dodavatel průmyslových robotů, automatizovaných výrobních systémů a s tím 

spojených služeb  

okolo 5 000 zaměstnanců ve 48 zemích po celém světě  

více než 175 000 robotů instalováno celosvětově  

ABB představilo první průmyslový lakovací robot v roce 1969 a první plně elektricky 

poháněný robot v roce 1974  

závody pro výzkum, vývoj a výrobu jsou ve Švédsku, České republice, Norsku, Mexiku, 

Japonsku, USA a Číně [4] 

 

Robotika v České republice ve zkratce:  

nabízíme hardware, software a služby, které pomáhají našim 

zákazníkům zvýšit produktivitu, efektivitu, bezpečnost a 

kvalitu výrobních procesů  

návrh, realizace a servis robotizovaných pracovišť ve všech 

průmyslových odvětvích, poradenství a konzultace  

kolem 80 zaměstnanců celkem, vlastní oddělení 

engineeringu, 17 regionálně rozmístěných servisních 

techniků, sklad náhradních dílů  

instalováno přes 1900 robotů  

Evropské centrum výroby svařovacích buněk  

Evropské centrum pro repase robotů [4] 
Obrázek 13 Průmyslový robot 

IRB360 
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Seznam robotů vyhovujících na základě požadavku 

Dle požadavkového listu jsem našel průmyslové roboty od jednotlivých výrobců. 

 

 

 
Obrázek 14 Průmyslový robot LR Mate 200ic 

 

Výrobce:Fanuc 

Označení:LR Mate 200ic 

Krytí:IP 67 

Ochrana:water proof, clean Room 

Dosah:0,7m 

Nosnost:5kg 

 

 
Obrázek 15 Průmyslový robot KR5 

 

Výrobce:KUKA 

Označení:KR5 

Krytí:IP 67 

Ochrana 

Dosah:0,855m 

Nosnost:5kg 

 

 
Obrázek 16 Průmyslový robot HP5 

 

 

Výrobce:Motoman 

Označení:HP5 

Krytí:IP 67 

Ochrana 

Dosah:0,7m 

Nosnost:5kg 
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Výrobce:ADEPT 

Označení:i850 

Krytí:IP 67 

Ochrana: clean Room 

Dosah:0,85m 

 Nosnost:5kg 

 

 

Výrobce:ABB 

Označení:LR Mate 200ic 

Krytí:IP 67 

Ochrana:water proof, clean Room 

Dosah:1,2m 

Nosnost:6kg 

 

 

 

 

Výrobce:ABB 

Označení:IRB140 

Krytí:IP 67 

Ochrana:water proof, clean Room 

Dosah:0,81m 

Nosnost:6kg 

 

Obrázek 17 Průmyslový robot ADEPT i850 

Obrázek 18 Průmyslový robot 

IRB1600 

Obrázek 19 Průmyslový robot IRB140 
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2.3. Průmyslový robot IRB 140 

 

Volbu toho průmyslového robotu jsem provedl na základě požadavkového listu a také 

bylo nutno zvolit průmyslového robotu od výrobce ABB, aby bylo možné pracovat se 

softwarem RobotStudio. 

Jedná se o robota s angulární kinematickou strukturou. Tento robot koná rotační 

pohyby, které jsou umožněny pomocí kompaktních elektromechanických motorových 

jednotek. Jedná se o 6ti osy robot, robot je schopný pracovat s opakovatelnou přesnosti +-

0,03 což je pro nás více než dostačující. Technická specifikace je přiložena jako příloha 

č.2. Tento robot je nabízen ve variantách standart, Foundry plus, Clean room a ve variantě 

wash. Toho robota je možné namontovat na podlahu nebo zeď v jakémkoliv  úhlu jej 

zavěsit, což dovoluje větší flexibilitu při konfigurování výrobní linky. [4] 

 

 

Stručná technická data 

 

• Nosnost 6kg 

• Dosah 0,81m 

• Hmotnost 98 kg 

• Standardní krytí IP67 

• Přesnost polohování 0,03mm 

• Řízených 6 os 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Průmyslový robot IRB140 
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2.3.1. Pracovní prostor robotu IRB140 

 
Obrázek 21 Pracovní prostor 2D 

Maximální dosah průmyslového robotu IRB140 je uváděn výrobcem 810mm. 

S podporou robot studia je možné zobrazit pracovní rozsah libovolného průmyslového 

robotu a to pomocí příkazu “show work envelope” 

 
Obrázek 22 Pracovní prostor v RobotStudio 
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2.4.  Efektory 

 

  Velmi důležitou součásti průmyslových robotů jsou efektory. Ty se vyskytují 

v mnoha provedeních určených pro danou aplikaci. Efektory jsou zpravidla umístěny 

na výstupu pohybového systému manipulátoru nebo robotu. Tyto systémy slouží pro 

realizaci úkolu průmyslového robotu, je určen pro manipulaci s různými objekty 

manipulace. [1] 

Efektory dělíme dle základního kriteria, kterým je způsob ovládaní  jejich činností  

• Pasivní  

• Aktivní  

 Charakteristickým znakem pasivních hlavic je že jejich funkci nelze ovládat 

prostřednictvím řídicího systému  průmyslového robotu.  Za to aktivní hlavice je možné 

ovládat prostřednictvím řídicího systému  robotu. Aktivní hlavice jsou na trhu rozšířenější 

než hlavice pasivní. [2] 

Efektory můžeme rozdělit do tří skupin 

• Technologické  

• Uchopovací  

• Hybridní[1] 

 

Efektory jsou nejčastěji využívány pro tyto 

aplikace 

• Mezioperační manipulace 

• Technologické operace 

• Vkládání objektů do pracovního 

prostoru  

• Kontrolní operace[2] 

 

  

Obrázek 23 Efektor Schunk 
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Efektory je možné zakoupit přímo od prodejce robotu, nebo se dají také zakoupit 

u specializované firmy zabývající se jejich vývojem a distribucí. Těchto firem zabývajících 

se touto distribucí je na našem trhu několika, kvalita a univerzálnost efektoru je proto 

ovlivněna jejich konečnou cenou.  Konstruktér má v neposlední řadě  také možnost si daný 

efektor navrhnout dle svých požadavku a zažádat o jeho vývoj specializovanou firmu. 

Z hlediska nároku na energie jsou efektory poháněny stlačeným vzduchem nebo 

elektrickým proudem.[1] 

 

Požadavky kladené na hlavice průmyslových robotu 

 

• Zabezpečovaly stabilitu opakované polohy uchopených objektů, v rozsahu 

dovolené nepřesnosti uchopení  

• Vyvozovaly dostatečně velkou  a bezpečnou uchopovací sílu vůči 

uchopovaným objektům 

• Zabezpečovaly spolehlivou vlastní funkci v době projektové životnosti, při 

předepsaných opravách a údržbě.  

• z hlediska designu by měly být hlavice sladěny s příslušnými roboty  

• výroba hlavic by měla být nákladově úměrná účelu i funkci 

• nezpůsobovaly v místech mechanického kontaktu nežadoucí deformace, 

případně jiné negativní efekty 

• hmotnost hlavice při dostatečné tuhosti a výkonu by měla být minimalizována  

[2]
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Interface – zajišťuje propojení efektoru s koncovou částí robotu, která je realizována 

na posledním stupni orientačního ústrojí. Obě části interface na robotu i na efektoru si 

musí 

tvary, rozměry i parametry odpovídat a jsou logicky předepsány normou ISO a dnes 

dodržovány všemi výrobci. [1] 

[1] 

Obrázek 24 Připojení na interface 
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2.5. Výpočet uchopovací síly efektoru 

 

Při návrhu úchopné síly efektoru je potřeba vyšetřit kritickou situaci  a to tak, že držení 

tělesa bude jistit jen třecí síla při vertikálním pohybu objektu manipulace. Pomocí této síly 

následně můžeme navrhnout pneumatický modul.  

 

 

[1] 

Obrázek 25 Výpočet úchopné síly vetrikální pohyb 
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Závěr:Minimální síla, kterou vyvine úchopný modul musí byt vyšší než 51,2N 
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2.6. Rešerše moduly efektoru 

 

 Pro výběr pneumatického paralelního modulu byla provedena rešerše uchopovacích 

pneumatických modulů. V této rešerši jsou uvedeny pneumatické moduly firem SMC 

industrial automation, FESTO, SCHUNK. Uchopovací moduly jsou nabízeny 

v provedeních s kruhovým pohybem čelistí, paralelním pohybem čelistí. Provedení hlavic 

se nejčastěji realizuje se dvěma, třemi a nebo se čtyřmi čelistmi. V rešerši jsou uvedeny 

pouze hlavice s paralelním pohybem čelisti. 

 

 

Obrázek 26 Modul FESTO HGPT 

 

Výrobce:FESTO 

Síla úchopu:36 … 825N 

Délka zdvihu:3 … 16mm  

TYP:HGPT 

 

 

 

 

 

Výrobce:SMC 

Síla úchopu:14 … 141N 

Délka zdvihu:8 … 80mm  

TYP:MHZ2 

 

 

 

 

Výrobce:SMC 

Síla úchopu:10 … 100N 

Délka zdvihu:4 … 12mm  

TYP:MHG 

 

Obrázek 27 Modul Smc MHZ2 
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Výrobce:FESTO 

Síla úchopu:16,5 … 30N 

Délka zdvihu:2 … 8mm  

Typ:HGPT 

 
Obrázek 29 Smc MHF2 

 

Výrobce:SMC 

Síla úchopu:19 … 141N 

Délka zdvihu:8 … 80mm  

TYP:MHF2 

 

 
Obrázek 30 Smc MHS2 

 

Výrobce:SMC 

Síla úchopu:21 … 251N 

Délka zdvihu:4 … 16mm  

TYP:MHS2,MHS3,MSH4 

 

 

Výrobce:SCHUNK 

Síla úchopu:30 … 1180N 

Délka zdvihu:2 … 15mm  

TYP:PGN 

 

 

Obrázek 28 Festo HGPT 
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Obrázek 31 modul SCHUNK PGN 

 
Obrázek 32 Schunk PGB 

 

Výrobce:SCHUNK 

Síla úchopu:110… 640N 

Délka zdvihu:4… 10mm  

TYP:PGB 

 

 

  

 

Obrázek 33 modul SCHUNK PGN 

 

Výrobce:SCHUNK 

Síla úchopu:30 … 1180N 

Délka zdvihu:2 … 15mm  

TYP:PGN 
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2.7. Výběr pneumatického modulu 

 

Pneumatický modul jsem zvolil na základě požadavku na uchopovací sílu, ale také 

z hlediska ostatních rozměrových tvaru vůči uchopovaným objektům i příslušnému robotu. 

Navrhl jsem pneumatický modul od firmy SCHUNK s označením PGB80. Tento modul 

jsem zvolil také na základě toho že jsem se chtěl více seznámit s produkty firmy 

SCHUNK, jelikož ve své praxi pracuji výhradně s produkty firem SMC a FESTO. 

 
Obrázek 34 Modul PGB80 

 

Stručná technická data 

 

• uchopovací síla 240N 

• zdvih na čelist 6mm 

• hmotnost 0,47kg 

• doporučená hmotnost  objektu manipulace 1,25 kg 

• doporučený tlak vzduchu 0,6 bar 

• čas rozevření/sevření čelisti 0,03s 

• opakovatelná přesnost 0,01mm 

• rozsah pracovních teplot -10 90`C 

Více informací o modulu poskytne katalogový  list, který je součástí příloh
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2.8. Návrh efektoru pro manipulaci s objektem manipulace 

 

Efektor byl navržen pro manipulaci s přepravními boxy. Pro vyšší využití pohybu 

průmyslového robotu je efektor složen ze dvou pneumatických modulů od firmy SCHUNK 

s označením PGB80. Na moduly jsou připevněny čelisti, které budou vyrobeny z nerez 

oceli s označením 17 243.  

 

Na obrázku č.32 je efektor zobrazen ve 3D pohledu 

 

 

 

Obrázek 35 Navržený efektor 

1-Interface IRB 140 

2-Nosná deska 

3-Modul PGB80 

4-Čelisti 

5-Čidlo polohy 

6-Šroubení pneumatiky 

7-OM 

 

7 

3 

1 

2 

5 

6 
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2.9. Rozsah čelistí  

 

 

 

 

 

Na obrázcích viz.výše je možno vidět čelisti efektoru v otevřené a rozevřené poloze. 

Rozměr v maximální poloze je 45,5mm a v minimální poloze 33,5mm. Zdvih na každou 

čelist je tedy 6mm. Do drážek pneumatickým modulů jsou vložená elektromagnetická čidla 

pro hlídání polohy  čelisti. K přívodu stlačeného vzduchu je použito šroubení s M5 závitem 

pro hadici ∅  6mm. Pracovní tlak modulu bude nastaven na hodnotu 0,6MPA tedy 6 

bar.Tvar čelisti je navržen tak aby čelisti zapadaly do V-drážky v objektu manipulace. 

 

Obrázek 36 čelisti rozevřene Obrázek 37 čelisti sevřené 
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2.10. Objekt manipulace 

 

Objektem manipulace je v tomto případě přepravní box, ve kterém bude umístěn 

výrobek. Tyto přepravní boxy budou umístěny na otočném karuselu.  

 

 

 

 
Obrázek 38 Objekt manipulace 

 

Přepravní boxy budou umístěny 

na paletě o rozměrech 350x360mm. 

Na jedné paletě bude celkem 28 

přepravních boxů v nichž budou 

umístěny výrobky. Přepravní box 

(objekt manipulace bude vyroben ze 

slitiny hliníku s označením  

ENAW5083. Hmotnost jednoho 

boxu činí332g. 

 

 

 

Obrázek 39 Paleta s boxy 
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3. Uspořádání výrobního pracoviště s využitím IRB140 

 

Návrh robotizovaného pracoviště v této práci je navržena tak, aby bylo možné využití 

průmyslového robotu pro manipulaci s přepravními boxy. Pokusil jsem se o jednoduchý 

návrh pracoviště s využitím průmyslového robota IRB 140 v prostředí RobotStudio. 

 
Obrázek 40 Dispoziční návrh pracoviště 

při návrhu RTP s využitím průmyslového robotu jsem se snažil navrhnout takovou 

variantu, aby byla co nejvíce šetrná k výrobku. Jelikož samotný výrobek by se špatně 

uchopoval a manipulace s jednotlivými komponenty by byla pro průmyslového robota 

velice náročná, navrhl jsem variantu, kde bude výrobek po celou dobu montážního procesu 

umístěn v přepravním boxu, který bude průmyslový robot za pomocí efektoru přemisťovat 

do jednotlivých výrobních stanic. Přínos v tomto systému vidím jako šetrné manipulace se 

samotným výrobkem a z hlediska  manipulace s jednotlivými komponenty, ze kterých se 
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výrobek skládá, tak vzhledem k jejich tvarům a rozměrům by bylo potřeba řešit velmi 

vysoké nároky jak na  průmyslového robotu  tak také v návaznosti na ostatní periferie a 

také na vstupní materiál. Z ekonomického hlediska by bylo výhodnější řešit tuto 

problematiku prostřednictvím automatizované výrobní linky s využitím dopravníku a 

jednoduchých manipulátorů, avšak v této práci jde o navržení virtuálního pracoviště s 

průmyslovým robotem. Průmyslového robotu, proto nasazujeme pouze na manipulaci 

s objektem manipulace.  

Návrh RTP pracoviště byl zpracován pomocí programu Solidworks a PROengineer, 

v těchto programech byly vytvořeny boxy nahrazující skutečná zařízení pro dané výrobní 

technologie. Vygenerovány SAT soubory jednotlivých dílu, které byly poté přeneseny do 

prostředí Robot Studio. Ostatní komponenty byly staženy přímo ze stránek výrobce. V 

návrhu jsou použity  nakupované komponenty jako opto elektrická závora od firmy SICK, 

otočný stůl od firmy ABB a krycí klece taktéž od tohoto výrobce. 

 

 
Obrázek 41 Optoelektrická závora 
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3.1. Výrobní postup  

 

V první fázi robot odebere za pomocí efektoru paletku, ve které bude vložen pouze 

housing. Paletky bude robot odebírat ze zásobníku, tento zásobník bude umístěn na 

karuselu, aby byla zajištěna plynulost výrobního procesu. Během celého automatizovaného 

procesu bude tento zásobník doplňován operátorem, který bude zároveň obsluhovat 

výrobní  část se vstřikovacími stroji. Pracoviště s průmyslovým robotem bude navrženo tak 

aby operátor nemohl zasáhnout do automatizovaného procesu. Instalace optických bran a 

čidel. 

 

V další části procesu robot vloží paletku do stanice, ve které se bude realizovat 

zalisování insertu do housingu. Tato operace proběhne ve stanici zalisování pomocí 

elektromechanického lisu a to pod sílou 260N. 

 

Paletka je vyjmuta ze stanice zalisování a je přemístěna do stanice lepení. V této fázi 

dochází k zakápnutí malým množstvím (2ml)  lepidla mezi vnitřním insertem a na horní 

částí housingu.. 

 

Robot odebere paletku ze stanice lepení a vloží jej do stanice zalévání BECTRONEM, 

v této části bude výrobek zastřiknut BECTRONEM a poté bude pomocí dopravníku 

(součást stanice) pokračovat přes průběžnou pec, kde dojde vlivem zvýšené teploty během 

několika sekund k vytvrzení BECTRONU.  

 

Po vytvrzení bude paletka přesunuta do stanice konečné zkoušky, kde doje k osazení 

těsnícího o-kroužku a dojde k změření výrobku. Pokud test vyhodnotí výrobek jako dobrý 

bude poté robotem přesunut na prázdnou pozici v zásobníku. Jakmile bude zaplněno všech 

24 pozic, karusel se otočí o 180°. Přeruší se chod robotu a operátorka vymění paletu s 

výrobky. 
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3.2. Rozvržení pracoviště  

 

 
Obrázek 42 Rozmístění strojů a periferii 
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1-Otočný karusel 

2-Stanice lisování 

3-Stanice lepení 

4-Stanice konečné zkoušky 

5-Robot IRB 140 

6-Bezpečnostní závora  

7-Ochranná klec 

8-Řídící systém 

9-Stanice konečné zkoušky 

6 1 5 9 8 
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3.3. Technicko ekonomické zhodnocení návrhu 

 

 Celkové náklady na realizaci tohoto robotizovaného pracoviště jsou v této fázi 

návrhu pouze orientační a mohou se v konečné fázi projektu mírně lišit.  

 

3.3.1. Náklady na současné pracoviště 

 

Tato výrobní buňka pracuje na 3 směnný a obsluhují ji 3 operátoři.  

Náklady na jednoho operátora za rok     380 000kč. 

Náklady na údržbu za jeden rok      550 000kč. 

Celkové náklady za jeden rok      1 690 000kč. 

 

3.3.2. Náklady na RTP  

 

Toto pracoviště bude obsluhovat jeden robot IRB140 a také bude částečně zapojen 

operátor, který bude nakládat a vykládat zásobník s paletkami. Využití operátora na tuto 

činnost se bude pohybovat 1/3 z jeho celkových činnosti v jiné buňce. 

 

3.3.3. Náklady na celkové vybavení RTP pracoviště 

 

Robot IRB 140 včetně řídícího systému    1450 000kč 

Periferie potřebné pro robotizace (snímače,zásobníky)    750 000kč 

Ostatní náklady         500 000kč 

 

3.3.4.    Náklady na provoz ročně 

 

Operátor          126 000kč 

Údržba          500 000kč 
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Celkem          626 000kč 

3.3.5. Náklady na celkový provoz montážní buňky za využití PR 

 

1.rok         3 326 000kč 

2.rok        3 952 000kč 

3.rok         4 578 000kč 

4.rok        5 204 000kč 

 

Závěr: Z předběžného propočtu vyplývá, že návratnosti investice je možné dosáhnout 

v horizontu 4 let 
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4. RobotStudio 

 

 RobotStudio umožňuje offline programování, je tedy možné vytvořit 3D návrh 

modelu pracoviště. V systému je možno definovat dráhy průmyslového robotu. Tato 

metoda programování umožňuje nejlepší možnost jak maximalizovat návratnost 

robotizovaného pracoviště. Pomocí RobotStuido je možné programovat průmyslového 

robotu, aniž bychom museli zastavovat výrobu.  

• Tato metoda programování přináší mnoho výhod  

• Rychlejší spuštění 

• Zvýšení produktivity  

• Rychlejší změny v nastavení  

• Snížení rizika 

 

RobotStudio je založeno na Virtuálním řídicím systému od ABB – přesné kopii 

opravdového softwaru, který řídí vaše roboty ve výrobě. Proto umožňuje velmi realistické 

simulace s využitím reálných robotických programů a konfiguračních souborů, identických 

s těmi, které jsou využívány ve výrobě. 

 

4.1. Postup práce v RobotStudio 

 

 V této kapitole bych rád popsal základní kroky jak jsem postupoval s práci 

v softwaru robot studio. Vytvořil jsem proto jednoduchý pracovní postup, který 

dokumentuje jednotlivé kroky od základního návrhu až po konečnou simulaci. Nejprve je 

potřeba vytvořit nový pracovní nástroj (pokud máme navržený svůj vlastní a tudíž 

nevyužíváme knihovnu robot studia). 
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4.1.1. Tvorba nástroje (efektoru) 

 Nejprve je zapotřebí vytvořit nový pracovní prostor pomocí příkazu Empty 

Station. 

 
Obrázek 43 Ikona empty station 

  

Po vytvoření nové prázdné stanice si ji uložíme jako například Efektor PGN64. Nyní 

si můžeme vložit jednotlivé části efektoru do pracovního prostředí pomocí příkazu Import 

geometry. Tímto příkazem je možné vkládat jakákoliv objemová tělesa. Je možné vložit 

soubory typu (ACIS, JT, STL, PLY, 3DS).   

 

 
Obrázek 44 Ikona Library 

 

Pomocí příkazu Import library můžeme vkládat hotové celky (efektory, dopravníky, 

modely řídících systému atd.) Příkaz ABB Library  slouží pro vkládaní samotného 

průmyslového robotu. 

Po vložení všech odpovídajích dílu pracovního nástroje je zapotřebí tyto díly vůči sobě 

zapozicovat a to tak aby tvořily reálný model pravotního nástroje. K tomu použije příkazy: 

pomocí (One Point), pomocí dvou bodů (Two Points) nebo pomocí tří bodů (Free 

Points), poslední možností je vybráním souřadného systému (Frame). Další užitečnou 

funkcí je pak připojení k pomocí příkazu Attach To, který nalezneme ve stejném menu 

jako příkaz Place. 
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Pokud již máme vytvořený pracovní nástroj, nyní 

můžeme přejit k samotné tvorbě mechanismu pomocí 

příkazu Create Mechanism. V tomto kroku je potřeba ze 

záložky mechanism type správný typ. V našem případě se 

jedná o položku tool. Ostatní položky slouží pro vytvoření 

robotu (Robot), externí osu (External Axis), zařízení 

(Device) nebo dopravník (Conveyor). Do pole mechanism 

model name můžeme napsat název pracovního nástroje. 

Po vybrání typu mechanismu Tool je nutné definovat 

jednotlivé členy,které ještě nejsou definované. V případě, 

že je máme správně definované se zobrazí u daného člena 

status v pořádku zeleným znakem, jinak je nutné 

nadefinovat člen dle požadavků Robot Studia. V tomto 

případě je nutné definovat jen tří z pěti požadavků a to 

odkazy mezi komponentami Links , Připojení komponentů 

mechanismu Joints a vstupní data pro mechanismus 

Tooldata. [3] 

 

Nyní můžeme přejít k definování spojení (links). V této části je důležité si uvědomit, 

že náš pracovní nástroj je složen z mnoha dílu, tudíž je potřeba si jednotlivé díly řádně 

pojmenovat. 

Ty části, které se nebudou pohybovat, sdružíme do celku s názvem těleso a povolíme 

možnost Set as BaseLink, tím si vytvoříme základnu efektoru. Dále vybereme 

komponenty, které se budou pohybovat a nazveme si je čelist_prava1, čelist_levá1, čelist 

pravá_2, čelist_levá_2. Toto je nutné z důvodu, že máme navržený nástroj s dvěma 

pracovníma moduly. 

 

 

 

V dalším kroku můžeme přejít k definování a možnosti připojení jednotlivých již 

definovaných části mechanismu Joints/Add Joint. Jelikož v našem případě máme jednu 

základnu a čtyři pohybující se čelisti, bude nutné nastavit čtyři pohyblivá připojení.V 

Obrázek 45 Tvorba mechanismu 
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záložce modify joint  máme na výběr a je potřeba definovat jakou pohybovou vazbu máme 

na mysli rotation  (rotační) nebo prizmatic  (linární pohyb). Pak je třeba stanovit, která část 

bude nadřezená a která bude podřazena. Pomocí tohoto příkazu nastavíme, které části se 

budou pohybovat. Dále je nutné stanovit osu pohybu a to pomocí příkazu (Joint Axis). 

Příkaz joints limits  slouží k nastavení rozsahu pohybu čelistí. Tento údaj je potřeba 

stanovit na základě podkladu od výrobce zvoleného pneumatického modulu. 

 
Obrázek 46 efektor v robotstudiu 

 

 

Jako poslední krok při návrhu pracovního nástroje je nutné definovat vlastnosti 

mechanismu (tool data). V této části se stanoví pozice a orientace (Position) pracovního 

bodu, respektive souřadného pracovního systému a dale fyzikální a kinematické vlastnosti 

mechanismu (Tooldata). Nyní je možné přejít na vytvoření daného mechanismu pomocí 

příkazu Compile Mechanism. [3] 
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4.1.2. Tvorba pracovního prostoru 

 

 Pracovní prostor vytvoříme pomocí příkazu empty station. Do tohoto nového 

pracovního prostoru postupně vkládáme jednotlivé komponenty pracoviště. Je rozumné 

jako počáteční bod souřadného systému umístit průmyslového robotu. Průmyslového 

robotu vložíme pomocí příkazu ABB library . Ostatní komponenty vkládáme přes příkaz 

import geometry. V této části si můžeme připravit jednotlivé body, kde bude koncový bod 

robotu zakládat a odebírat jednotlivé přepravní boxy. Jeden po jednom vložíme do 

pracovního prostředí do místa, kde by se měl nacházet. Do pracovního místa vkládáme 

obdobným způsobem ostatní komponenty celé sestavy.  

 
Obrázek 47 Detail pracoviště 
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4.1.3. Nastavení řídícího systému 

 

 V této části je potřeba připravené pracoviště opatřit řídící jednotkou. Vložení 

jednotky provedeme příkazem From Layout.  

 
Obrázek 48 Řídící systém 

 

Řídící systém v našem případě řídí pouze samotného průmyslového robotu. Pracovní 

nástroj (efektor) bude řízený pomocí událostí. Pokud je vše v pořádku rozsvítí se ve spodní 

části panel (status řídící jednotky). [3] 
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4.1.4. Tvorba bodu a trajektorii 

 

 Dalším krokem bude vytvoření pracovních bodů. 

Příkazem Home/Path Programming  →  Target. Pracovní bod 

můžeme vytvořit dvěma způsoby. A to pomocí příkazu Teach 

Target. Tímto příkazem  nastavíme pracovní bod v aktuální 

poloze, kde se nyní nachází pracovní bod průmyslového robotu 

a nebo efektoru. Druhou možností je určení pracovního bodu 

pomocí souřadného systému příkazem Create target. 

V našem případě je potřeba nastavit veškeré pracovní body, 

kde se bude daný koncový prvek robotu  nacházet. Dráhy 

jednotlivých trajektorií provedeme spojením dvou bodů tak jak 

po sobě dané události navazují. Při volbě trajektorii využíváme 

dvou možnosti jak se může koncový člen robotu pohybovat. 

MoveL a MoveJ. Pohyb mezi dvěma pracovními body po 

přímce je možnost MoveL, ale pokud chceme co nejefektivněji (při minimální spotřebě 

energie) se dostat mezi dvěma pracovními body použijeme možnost MoveJ [3] 

 
Obrázek 49 Deteail body 
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4.1.5. Vložení do řídící jednotky  

Nyní když máme vložené všechny trajektorie pohybu a vytvořeny všechny události. Je 

potřeba nahrát všechny události do řídící jednotky. Tuto akci provedeme příkazem 

||Synchronize to VC. Abychom mohli přehrát simulaci, je nutné, definovat sekvenci 

činností robota. To provedeme příkazem Simulation/Configure → Simulation Setup. 

Popisovat podrobný postup všech události v RobotStudio by bylo velice náročně, proto 

jsem do příloh vložil soubor se soubory v RobotStudio a pomocí tohoto souboru lze velice 

jednoduše procházet jednotlivé kroky mé práce v tomto systému. 
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5. Závěr 

 

Byla provedena analýza pracoviště montáže teplotního senzoru. Na základě této 

analýzy byly vytvořeny požadavkové listy na průmyslový robot a navržen efektor jako 

koncový člen robotu. Efektor byl navrženy na základě potřebné úchopné síly,  požadavkům 

vyplývajících z objektu manipulace a prostředí. Pro vyšší flexibilitu v provozu jsem 

efektor navrhl s dvěma úschopnými moduly. Navrhl jsem výchozí koncept pro řešení 

robotizovaného pracoviště, k vizualizaci pracoviště jsem použil software RobotStudio. S 

podporou tohoto softwaru jsem se snažil vytvořit simulaci reálných pohybu průmyslového 

robotu. Jelikož jsem navrhl nástroj s dvěma pracovními body se tato realizace značně 

zkomplikovala. Proto nebylo možné provést cílenou analýzu pohybu a časové studie 

robotu. Podařilo se i přes tyto překážky vytvořit simulace pohybu robotu a efektoru, avšak 

následné analýzy a srovnávání by byly značně složité a jejich řešení v systému 

RobotStudio by vyžadovalo daleko více času. Stručný popis práce v RobotStudio jsem 

popsal v kapitole 4. Součásti příloh je soubor s vytvořeným pracovištěm v RobotStudio, 

kde jsou zakomponovány veškeré postupy, které vedly ke tvorbě simulaci daného 

pracoviště.  
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