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Anotace bakalářské práce 

KORABEČNÝ, M: Manipulace s dvojkolím při kontrole kvality. Ostrava: 

Katedra robototechniky, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010, 

39 stran, Bakalářská práce, vedoucí Ing. Jan Burkovič,  Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem způsobu manipulace s dvojkolím při 

kontrole kvality na robotizovaném pracovišti defektoskopické kontroly ţelezničních 

dvojkolí. V úvodu práce je provedena analýza variant defektoskopické kontroly a 

popis vybrané technologie. Dále pak varianty řešení její automatizace. 

Pro vybranou variantu je navrţeno dispoziční řešení robotizovaného 

pracoviště s prvky bezpečnosti práce a efektoru. 

V technické zprávě je popsána funkce RTP, výpočty a technické parametry 

pracoviště. Detailně je zpracováno konstrukční řešení efektoru pro manipulaci 

s dvojkolím. V závěrečné části je uvedeno technické a ekonomické hodnocení 

navrţené varianty. 

Součástí bakalářské práce je výkresová dokumentace vybraného řešení. 

KORABEČNÝ, M: Manipulating with two-wheeled by checking qualities. 

Ostrava: Department of robotics, Faculty of Mechanical Engineering VŠB –   

Technical University of Ostrava, 2010, 39 pages, Bachelorwork, Mastermind Ing. 

Jan Burkovič, Ph.D. 

Bachelorwork is engaged in suggest form of manipulating with two-wheeled 

by checking qualities of robotized workplace defectoscopy checking railway two-

wheeled. In introduction of bachelorwork is made analyse of alternate defectoscopy 

checking and description of selected technology. Hereafter are variants of solution 

their automatization. 

In selected variant there is projected constructional solution of robotized 

workplace with elements security of work and the gripper. 

In technical report is described RTP function, computing and technical 

parameters of workplace. The constructional solution of the gripper for 

manipulating with the two-wheeled is elaborated in detail. In the final part are the 

technical and the economic evaluation of suggested variant. 

The drawing documentation of chosen solving is part of this bachelorwork 

too. 
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 

a  [m·s
-2

] Zrychlení 

As  [mm
2
] Výpočtový průřez závitu 

D55  [Kč] Den 55% 

DC  [den] Celkový počet dnů v roce 

DP  [den] Počet pracovních dnů v roce 

DSO [den] Počet sobot v roce 

DNE [den] Počet nedělí v roce 

DSV [den] Počet placených svátků v roce 

d  [mm] Průměr 

F  [N] Síla 

Hef  [hod] Efektivně odpracované hodiny za směnu 

i   [-] Počet závitů 

Inf  [%] Inflace 

m  [kg] Hmotnost 

Nel  [Kč] Roční náklady elektrické energie 

Nfix  [Kč] Celkové fixní náklady 

Nh  [Kč] Hodinová mzda 

Nj  [Kč/kWh] Cena za jednotku elektrické energie 

Nm  [Kč] Materiálové náklady na jeden výrobek 

Nmr  [Kč] Materiálové náklady na jeden rok 

Nrc  [Kč] Celkové náklady 

Nr  [Kč] Mzdové náklady za jeden rok 

Ns  [Kč] Mzdové náklady na jednu směnu 

p  [MPa] Provozní tlak 

Pjc  [kč/kWh] Celkový příkon elektrické energie na jeden výrobek 

Pr  [kWh] Roční spotřeba elektrické energie 
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PC  [kWh] Celkový příkon elektrické energie 

l  [m] Vzdálenost 

Qmd [ks] Objem výroby za den 

Qmr  [ks] Objem výroby za rok 

Qms [ks] Objem výroby za směnu 

r  [m] Poloměr 

s  [-] Směnnost 

S  [m
2
] Plocha 

t  [sec] Čas 

tk  [min] Čas cyklu kontroly 

Tr  [hod] Počet hodin v pracovních dnech za rok 

Ts  [hod] Počet hodin v jedné směně 

T1  [min] Seřízení stroje 

T2  [min] Zadání práce 

T3  [min] Osobní přestávky 

T4  [min] Přestávky na jídlo 

v  [m·s
-1

] Rychlost 

V1  [Kč] Cena za magnetickou kontrolu 

Vrh  [Kč] Hrubý roční zisk 

Z+  [Kč] Zisk před zdaněním 

Z-55 [Kč] Zisk 

Zrč  [Kč] Čistý roční zisk 

β  [°] Vrcholový úhel 

  [-] Součinitel plnění norem 

π  [-] Ludolfovo číslo 

OM [-] Objekt manipulace 
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1. ÚVOD 

Myšlenka pouţití nástroje jako pomocníka k zajištění si podmínek k ţivotu, 

byla hybnou silou rozvoje člověka od dob, kdy poprvé vzal do ruky kámen a 

znásobil tak svou sílu. 

Moţnost předávání si těchto informací pak zcela odlišila člověka jako 

ţivočišného druhu. 

Postupně se zvyšující moţnosti záznamu a rychlosti předávání si informací 

vedla aţ k dnešnímu rozvoji informačních technologií a tím rozvoje všech oborů 

lidského vědění. 

Rychlost a spolehlivost IT technologií dnes dovoluje pruţné řízení strojů a 

výrobních procesů a dává tak zelenou dalšímu rozvoji automatizace a robotizace. Je 

to v mnoha oborech jediná cesta ke zvyšování kvality za současného udrţení ceny 

výrobků. 

Tématem mojí bakalářské práce je řešení manipulace s dvojkolím při kontrole 

kvality, kterou navrhuji pouţitím robotizovaného manipulátoru, jenţ nahradí ručně 

řízený portálový jeřáb. 

Svou rychlostí, přesností a automatickým řízením urychlí proces 

defektoskopické kontroly náprav za současné úspory nákladů na mzdy obsluhy 

portálového jeřábu, prostojů pracovníků defektoskopie a zvýšení bezpečnosti práce. 

Následné zvýšení produktivity práce tak vrátí investici do robotizace. 

Navrhované uspořádání pracovišť vychází ze stávajících dispozic výrobní haly. 

Vhodné uspořádání výrobních zařízení umoţní efektivnější kontrolu a renovaci 

dvojkolí. 

V bakalářské práci jsou zohledněny vlastní zkušenosti z konstrukce 

jednoúčelových výrobních a měřících přípravků ve firmě Krnovské opravny a 

strojírny s.r.o.  
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2. PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 Popis kontrolovaného výrobku 

Dvojkolí ţelezničního vozu je základní součástí ţelezniční dopravy.  

Dvojkolí je sestaveno lisováním ze třech součástí. Nápravy (osy) a dvou kol. 

Kola jsou výkovky o průměru 960mm a hmotnosti 432kg, které mají po obvodu 

zhotovený jízdní profil, jenţ tvoří styčný bod o ploše ne větší neţ je velikost otisku 

palce ruky. Na něm se kolo odvaluje po povrchu kolejnice a přenáší tak veškeré síly 

působící mezi vozem a kolejnicí. 

Náprava je výkovek délky 2156 mm, největší průměr 185 mm a hmotnost 335 

kg (viz. výkres č. KOR346 RTP N), který spojuje kola a přenáší síly mezi koly. 

Spolehlivost dvojkolí je tak pro bezpečný provoz ţelezniční dopravy naprosto 

zásadní. 

 

2.2 Technologický postup renovace dvojkolí 

a) První operací je vstupní kontrola dvojkolí na vnitřní vady ultrazvukovým 

měřicím přístrojem. 

b) U dvojkolí bez vnitřních vad je změřen průměr jízdního profilu kola. Dvojkolí, 

která svým rozměrem neklesla pod míru danou normou, lze renovovat 

přesoustruţením jízdního profilu. Takto zrenovovaná dvojkolí se také kontrolují 

na zařízení pro magnetoskopickou kontrolu. 

c) Dvojkolí, opotřebené pod míru danou normou, je demontováno rozlisováním a 

opotřebená kola jsou vyřazena. 

d) Náprava je přemístěna do zařízení pro defektoskopickou kontrolu náprav. 

e) Na nápravu bez povrchových vad jsou namontována nalisováním nová kola. 

f) Po výstupní kontrole jsou dvojkolí expedována zákazníkovi. 

 

Technologický postup při kontrole náprav je pro větší názornost zachycen ve 

vývojovém diagramu procesu (Obr. 1). 
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Obr. 1Vývojový diagram procesu 
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2.3 Popis měřící metody - Nedestruktivní zkoušení materiálů 

 

2.3.1 Vznik rozptylového pole nad vadou 

Kontrolovaná náprava je zmagnetována a jejím průřezem prochází magnetický 

tok. Povrchová trhlina v materiálu představuje podstatně vyšší magnetický odpor 

neţ okolní materiál. 

Protoţe celková velikost magnetického toku po celé dráze zůstává konstantní, 

dochází pod trhlinou ke zhuštění siločar a část siločar vystupuje v oblasti vady nad 

povrch. 

„Vystupující siločáry vytvářejí tzv. rozptylový tok vady, v místě siločar 

vznikají magnetické póly. Naneseme-li na zmagnetovaný předmět jemný 

feromagnetický prášek, zachytí se působením rozptylového toku v oblasti vzniklých 

magnetických pólů a vykreslí tvar vady (Obr. 2). Na místech mimo vadu se prášek 

nezachytí. Vada se takto výrazně zviditelní. 

Zjistitelný rozptylový tok se vytvoří pouze tehdy, je-li směr magnetického pole 

přibliţně kolmý na vadu. Je-li však vada rovnoběţná se směrem magnetického toku, 

magnetický tok není narušen a rozptylový tok se nevytvoří“ [6]. 

 

Obr. 2 Povrchová vada 
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2.3.2 Způsob kontroly 

Zkoušená náprava se tak musí magnetovat více kombinovanými způsoby 

magnetování. V našem případě pólovou magnetizací pomocí měděných desek na 

koncích nápravy a cirkulární magnetizací pomocí cívky, která se pohybuje podél 

nápravy. K tomu účelu jsem zkonstruoval zařízení pro magnetoskopickou kontrolu 

náprav a dvojkolí (Obr. 3). 

 

Obr. 3 Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu 

Pro vykreslení vad se pouţívá suspenze magnetického prášku a kapaliny. 

Kapalinná sloţka představuje dobré transportní médium pro detekční 

feromagnetický prášek po povrchu výrobku. 

Pro polévání kontrolované nápravy jsem pouţil umělohmotnou článkovou 

hadici s rozšířenou koncovkou, která umoţňuje nastavit přesnou polohu, záchytnou 

vanu z austenitické chromniklové oceli a čerpadlo, které zajišťuje oběh kapaliny. 

2.3.3 Osvětlovací zařízení 

Pouţívá se k vyhodnocení vad u magnetických práškových metod – představují 

zdroje elektromagnetického záření o vlnových délkách 400 aţ 700 nm (oblast 

viditelného spektra) nebo 200 aţ 400 nm (ultrafialové záření). 
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3. VÍCEKRITERIÁLNÍ POROVNÁNÍ VARIANT 

„Porovnávací metodou – bodovací metoda“[7] - posuzuji vhodnost aplikace 

navrţené varianty ve výrobním systému. 

Pro moţnost porovnání navrhovaných variant a stávajícího stavu při renovaci 

dvojkolí je stávající řešení označeno jako varianta A. 

3.1. Popis variant 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu mé práce, hlavním poţadavkem při návrhu variant 

byla úspora manipulačního času, počtu pracovníků, zvýšení bezpečnosti práce a 

minimalizace pouţívání stávajícího portálového jeřábu. Jednotlivé varianty jsou 

dále značeny: 

1) Varianta A – stávající stav 

2) Varianta B – navrţená varianta č. 1 (tříosý portálový modul) 

3) Varianta C – navrţená varianta č. 2 (dvouosý portálový modul s řetězovým 

krokovým dopravníkem. 

 

Obr. 4 Ţelezniční dvojkolí po renovaci 
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Varianta A 

 

Obr. 5 Dispozice strojů – varianta A 

 

Legenda k variantě A: 

1 - vstupní kontrola 

2 - kontrola rozměru jízdního profilu kola 

3 - renovace jízdního profilu kola 

4 - demontáţ dvojkolí (hydraulický lis CDR500/ELC7.3) 

5 - magnetoskopická kontrola 

6 - montáţ dvojkolí (hydraulický lis CDR500/ELC7.3) 

7 – výstupní kontrola 
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Obr. 6 Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu 

Popis činnosti: 

 Vstupní kontrola opotřebených dvojkolí ultrazvukem na zjištění 

vnitřních vad. 

 Změření míry opotřebení kola a posouzení moţnosti jeho renovace 

soustruţením. 

 Demontáţ kol, která jsou nevhodná pro renovaci. 

 Kontrola na zařízení pro magnetoskopickou kontrolu (Obr. 6). 

 Montáţ nových kol na nápravu. 

 Manipulace s dvojkolím nebo nápravou portálovým jeřábem. 

 Expedice zrenovovaných dvojkolí (kontrola a potvrzení průvodní 

dokumentace). 
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Varianta B 

 

Obr. 7 Dispozice strojů – varianta B 

 

Legenda k variantě B: 

1 - vstupní kontrola 

2 - kontrola rozměru jízdního profilu kola 

3 - renovace jízdního profilu kola 

4 - demontáţ dvojkolí (hydraulický lis CDR500/ELC7.3) 

5 - magnetoskopická kontrola 

6 - montáţ dvojkolí (hydraulický lis CDR500/ELC7.3) 

7 - výstupní kontrola 

8 -tříosý portálový manipulátor FP-7  
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Popis činnosti: 

 Vstupní kontrola opotřebených dvojkolí ultrazvukem na zjištění 

vnitřních vad. 

 Změření míry opotřebení kola a posouzení moţnosti jeho renovace 

soustruţením. 

 Demontáţ kol, která jsou nevhodná pro renovaci. 

 Kontrola na zařízení pro magnetoskopickou kontrolu. 

 Montáţ nových kol na nápravu. 

 Robotizovanou výměnu dvojkolí nebo nápravy při magnetoskopické 

kontrole zajišťuje tříosý portálový manipulátor FP-7 (Obr. 8). 

 Expedice zrenovovaných dvojkolí (kontrola a potvrzení průvodní 

dokumentace). 

 

 

Obr. 8 FP - 7 
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Varianta C 

 

Obr. 9 Dispozice strojů – varianta C 

 

Legenda k variantě C: 

1 - vstupní kontrola 

2 - kontrola rozměru jízdního profilu kola 

3 - renovace jízdního profilu kola 

4 - demontáţ dvojkolí (hydraulický lis CDR500/ELC7.3) 

5 – magnetoskopická kontrola 

6 - montáţ dvojkolí (hydraulický lis CDR500/ELC7.3) 

7 - výstupní kontrola 

8 - dvouosý portálový manipulátor ZP-7  
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Popis činnosti: 

 Vstupní kontrola opotřebených dvojkolí ultrazvukem na zjištění 

vnitřních vad. 

 Změření míry opotřebení kola a posouzení moţnosti jeho renovace 

soustruţením. 

 Demontáţ kol, která jsou nevhodná pro renovaci. 

 Kontrola na zařízení pro magnetoskopickou kontrolu náprav. 

 Montáţ nových kol na nápravu. 

 Robotizovanou výměnu dvojkolí nebo nápravy při magnetoskopické 

kontrole zajišťuje dvouosý portálový manipulátor ZP-7(Obr. 10). 

 Expedice zrenovovaných dvojkolí (kontrola a potvrzení průvodní 

dokumentace). 

 

Obr. 10 ZP - 7 
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3.2. Výběr kritérií 

Číslo kritéria Kritérium Jednotky Bj 

Povaha 

kritéria 

101 Čas cyklu min 10 -1 

102 Bezpečnost práce - 10 +1 

103 Pořizovací náklady Kč 10 -1 

104 Vyuţití moţnosti výrobních kapacit firmy - 7 +1 

105 Nároky na obsluhu - 8 -1 

106 Manipulační časy min 8 -1 

107 Zastavěná plocha m
2 

3 -1 

108 Počet ušetřených pracovníků ks 8 +1 

109 Ergonomie pracoviště - 6 +1 

Tab. 1 Výběr kritérií 

3.3. Hodnoty a význam kritérií 

101 Čas cyklu B101 hodnocení 10 

 Varianta A 60 min 

 Varianta B 30 min 

 Varianta C 30 min 

 Cyklus: Transport do defektoskopického zařízení, kontrola a návrat dvojkolí 

 

102 Bezpečnost práce B102 hodnocení 10 

 Varianta A 6 

 Varianta B 7 

 Varianta C 9 

 Pracovník se nesmí dostat do manipulačního prostoru dvojkolí 

 

103 Pořizovací náklady B103 hodnocení 10 

 Varianta A 1 510.000,-  Kč 

 Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu 310 000,-  Kč 

 Portálový jeřáb 1 200 000,-  Kč 
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Varianta B 4 240.000,-  Kč 

Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu 310 000,-  Kč 

Manipulační robot FP – 7 3 780 000,-  Kč 

Výroba efektoru 80 000,-  Kč 

Stavební úpravy 70 000,-  Kč 

 

Varianta C 3 830.000,-  Kč 

Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu 310 000,-  Kč 

Manipulační robot ZP – 7 3 210 000,-  Kč 

Krokový dopravník 160 000,-  Kč 

Výroba efektoru 80 000,-  Kč 

Stavební úprav 70 000,-  Kč 

 

 

104 Vyuţití moţnosti výrobních kapacit firmy B104 hodnocení 7 

 Varianta A 3 

 Varianta B 5 

 Varianta C 7 

 Firma má výrobní kapacity pro třískové obrábění a výrobu svařenců. 

 

105 Nároky na obsluhu B105 hodnocení 8 

 Varianta A 10 

 Varianta B 1 

 Varianta C 1 

 Obsluhu při manipulaci s dvojkolím zajišťuje u robotizovaných pracovišť 

manipulační robot. 

 

106 Manipulační časy B106 hodnocení 8 

 Varianta A 15 min 

 Varianta B 0,7 min 

 Varianta C 0,5 min 

 Čas potřebný k transportu dvojkolí 
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107 Zastavěná plocha B107 hodnocení 3 

 Varianta A 347,3 m
2 

 Varianta B 225,4 m
2 

 Varianta C 37,7 m
2 

 

108 Počet ušetřených pracovníků B108 hodnocení 8 

 Varianta A 3 

 Varianta B 5 

 Varianta C 5 

 Varianta A - bez úspor, varianta B a C – pracovník obsluhy portálového jeřábu 

 

109 Ergonomie pracoviště B109 hodnocení 6 

 Varianta A 5 

 Varianta B 7 

 Varianta C 8 

 Moţnost soustředění se na defektoskopickou kontrolu 

 

Tabulkový souhrn hodnotících kritérií 

Číslo Varianta 

k kritéria A B C 

 
hk hk hk 

101 60 30 30 120 

102 6 7 9 22 

103 1510000 4240000 3830000 9580000 

104 3 5 7 15 

105 10 1 1 12 

106 15 0,7 0,53 16,23 

107 347,3 225,4 37,7 610,4 

108 3 5 5 13 

109 5 7 8 20 

Tab. 2 Tabulkový souhrn hodnotících kritérií 
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Vyhodnocení kritérií 

Číslo Varianta 

kritéria A B C 

 
Aj Pj Bj Pj Cj Pj 

101 0,5 5 0,25 2,5 0,25 2,5 

102 3,66 36,6 3,14 31,4 2,44 24,4 

103 0,15 1,57 0,44 4,42 0,39 3,99 

104 5 35 3 21 2,14 15 

105 0,83 6,66 0,083 0,66 0,083 0,66 

106 0,92 7,39 0,043 0,34 0,032 0,26 

107 0,43 1,3 0,28 0,84 0,28 0,84 

108 4,33 34,66 2,6 20,8 2,6 20,8 

109 4 24 2,85 17,4 2,5 15 

Celkem 
 

152,18 
 

99,3 
 

83,4 

Tab. 3 Vyhodnocení kritérií 

 

Příklad výpočtu: 

101 Čas cyklu 

Ţádoucí je klesající tendence (-1) 

Varianta A hk=3hk=15Bj=7 

   
  

∑  
 

  

   
     

                  

104 Vyuţití moţnosti výrobních kapacit firmy 

Ţádoucí je rostoucí tendence (+1) 

Varianta A hk=60 hk=120 Bj=10 

   
∑  
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Z vyhodnocovací tabulky vyplývá, ţe nejvhodnější variantou pro realizaci dle 

poměru vstupních a poţadovaných výstupních hodnot je varianta C s portálovým 

robotem ZP-7a krokovým řetězovým dopravníkem. 

 

4. ŘEŠENÍ VARIANTY C 

Navrţená varianta rozmístění technologických zařízení se skládá: (dle výkresu 

číslo KOR-BP-01C) 

a) stávajících hydraulických lisů pro montáţ/demontáţ dvojkolí pozice 3 a 5 

b) zařízení pro magnetoskopickou kontrolu vlastní konstrukce pozice 6  

c) krokového řetězového dopravníku vlastní konstrukce pozice 10 

d) nakupovaného robotického manipulátoru ZP-7 pozice 11 

e) uchopovací hlavice s efektory vlastní konstrukce výkres KOR346-BP-04UH

 

  

4.1 Technická specifikace stávajícího zařízení 

Hydraulický lis - pozice 3 a 5 

Typ:  CDR 500/ELC 7.3 

Výrobce: URM s.r.o. 

Lisovací síla:  max 2750 kN 

Zdvih:  700 mm 

Max. délka nápravy:  2500 mm 

Max. průměr kola:  1450 mm 

Přibliţovací rychlost:  4,5 mm/s 

Lisovací rychlost:  0,8 mm/s 

Hydraulický tlak:  p= 30MPa 

Teoretická lisovací síla:  3580 kN 
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4.2 Technická specifikace nakupovaného zařízení 

Dvouosý modul - pozice 11 

Typ:  ZP - 7 

Výrobce: GÜDEL a.s. 

Posuv v ose Y:  12000 mm 

Zdvih v ose Z:  1600 mm 

Celková dráha v ose Y:  14400 mm 

Celková dráha v ose Z:  3100 mm 

Uţitečné zatíţení v ose Z:  1600 kg 

Max. rychlost v ose Y:  2 m/s 

Max. rychlost v ose Z:  0,8 m/s 

Max. zrychlení v ose Y:  2,5 m/s
-2 

Max. zrychlení v ose Z:  2 m/s
-2 

Typ převodovky na ose Y:  AE 120 

Typ převodovky na ose Z:  AE 180 

 

4.3 Technická specifikace vyráběného zařízení 

Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu - pozice 6 

Nosnost:  1500 kg 

Max. délka nápravy:  2200 mm 

Max. průměr kola:  1450 mm 

Přítlačná síla kontaktů:  1000 N 

Magnetizační proud:  2000 A 

Pracovní napětí:  12 V 

Krokový řetězový dopravník - pozice 10 

Nosnost:  33 x 335 kg = 11055 kg 

Max. počet náprav:  33 ks 

Rychlost dopravníku:  0,125 m/s 

Výkon elektromotoru:  2000 W 

Délka dopravníku:  8,2 m 
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Uchopovací hlavice s efektory - součást pozice 11 

Poţadavky: 

Schopnost manipulovat s dvojkolím s přesností ±2 mm. 

Bezpečné upnutí dvojkolí při přerušení dodávek energií. 

Uchopení dvojkolí ve dvou bodech za neobráběnou část – nápravu. 

Nosnost:  1600 kg 

 

Efektor 

Základním nosným prvkem efektoru (Obr. 11) jsou dva čepy průměru 40 

mm, které spojují čelisti efektoru a spojnici mezi dvěma efektory. Jsou namáhány na 

smyk. 

Materiál:  S355J 

Dovolené napětí ve smyku:  τDS = 50 000 000 Pa (míjivé napětí) 

Zatěţující síla: F = m · a = 1600 · 9,81 = 15 697 N 

Průřez: S =  · r
2
 =  · 0,02

2 
 =  0,001256 m

2 

Napětí ve smyku: 

   
 

 
       

   
      

        
                  

                                  

VYHOVUJE 

Uchopovací čelisti 

Jsou zajištěny proti rozevření klínem, který se zasune mezi ramena čelistí 

pokaţdé, kdyţ není v pneumatickém válci tlak vzduchu. Vratná pruţina 

v pneumatickém válci vytlačí válec a tím zasune klín mezi ramena. Čelisti tak nelze 

samočinně odjistit a otevřít. 
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Připojením tlaku vzduchu do pneumatického válce dojde k vysunutí 

zajišťovacího klínu a uvolnění čelistí. Ty se působením pruţin na bocích čelistí 

rozevřou. 

Cyklus pohybu zajišťovacího klínu je kontrolován elektrickým 

mikrospínačem, který hlásí řídicímu systému uzamčení/odemčení čelistí. 

Koncovky čelistí jsou vyměnitelné pro případ změny rozměru průměru 

nápravy. 

 

Obr. 11 Efektor 
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Uchopovací hlavice 

Uchopovací hlavice (Obr. 12) je tvořena spojovací částí (základnou hlavice) 

vyrobenou z ocelového plechu tloušťky 15 mm, šířky 800mm a výšky 200 mm, na 

kterou jsou přivařeny upínací desky vyztuţené podpěrou. Do základny je vsazen 

drţák efektoru. 

 

Obr. 12 Uchopovací hlavice 

 

Efektory jsou v drţácích zajištěny pojistnými kolíky Ø 5 mm. Celá základna je 

odlehčena otvory. Upevnění hlavice k modulu ZP-7 je provedeno čtyřmi šrouby 

M16. 
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Zatíţení:  

Celková zatěţující síla:  Fcel = 16000 N 

Počet šroubů:  n = 4 

Zatěţující síla na 1 šroub:  F = 4000 N 

Materiál šroubu:  

Pevnostní třída:  8.8 

Dovolený tlak v závitech: σdz = 160 MPa 

Dovolené napětí v tahu: σdt = 512 MPa 

Normalizované hodnoty závitu:  

Vnější průměr závitu:  d = 16 mm 

Stoupání závitu:  p = 2 mm 

Výpočtový průřez závitu:  As = 158,6 mm
2 

Vrcholový úhel závitu:   = 60 ° 

Střední průměr závitu:  d2 = 14,701 mm 

Malý průměr závitu:  d3 = 13,546 mm 

Malý průměr závitu matice:  D1 = 13,546 mm 

Počet závitů matice: i = 12 

Vypočtené hodnoty:   

Tlak v závitech:  p = 12,449 MPa 

   
   

          
  

 

Redukované napětí:  σred = 25,653 MPa 

      √      
  

Namáhání na krut:  

     
  

  

 
 

  
   

 
 

Kontrola:  

Napětí:  σred < σdz  VYHOVUJE 

Tlak v závitech:     p < pdz  VYHOVUJE 

Max. zatěţující síla na jeden šroub:  38 556 N  
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4.4 Časová studie pohybů a technologických operací (Obr. 15) 

4.4.1 Kontrola nápravy 

 

Číslo 

operace 

Popis operace Dráha 

(m) 

Čas 

(s) 

1 Pohyb pojezdu robotu ZP-7 v ose „y“ ze startovní pozice nad 

zařízení pro magnetoskopickou kontrolu náprav 

2,1 1,85 

2 Pohyb pojezdu v ose „z“ umoţňující uchopení nápravy 

čelistmi pneumatického efektoru a odjištění uchopovacích 

čelistí pohybem pístu lineárního motoru 

1 1,19 

3 Samočinné uzamčení uchopovacích čelistí mechanismem 

efektoru 

- - 

4 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad zařízení pro defektoskopickou 

kontrolu náprav 

1 1,19 

5 Pohyb pojezdu v ose „y“ nad krokový dopravník 4 2,8 

6 Pohyb pojezdu v ose „z“ a uloţení nápravy do krokového 

dopravníku 

1,4 1,34 

7 Odjištění uchopení čelistí pohybem pístu lineárního motoru - - 

8 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad krokový dopravník 0,2 0,2 

9 Posun krokového dopravníku o jednu pozici (výměna 

zkontrolované nápravy za nápravu ke kontrole) 

- 4 

10 Pohyb pojezdu v ose „z“ umoţňující uchopení nápravy 

čelistmi pneumatického efektoru a odjištění uchopovacích 

čelistí pohybem pístu lineárního motoru 

0,2 0,2 

11 Samočinné uzamčení uchopovacích čelistí mechanismem 

efektoru 

- - 

12 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad krokový dopravník 1,4 1,34 

13 Pohyb pojezdu v ose „y“ nad zařízení pro magnetoskopickou 

kontrolu náprav 

4 2,8 

14 Pohyb pojezdu v ose „z“ a uloţení nápravy v zařízení pro 

magnetoskopickou kontrolu náprav 

1 1,19 

15 Odjištění uchopovacích čelistí pohybem pístu lineárního 

motoru 

- - 

16 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad zařízení pro magnetoskopickou 

kontrolu náprav 

1 1,19 

17 Návrat pojezdu v ose „y“ do startovací polohy 2,1 1,85 

 Celkem 19,4 20,94 

Tab. 4 Časová studie pohybů 
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4.4.2 Kontrola dvojkolí 

 

Číslo 

operace 

Popis operace Dráha 

(m) 

Čas 

(s) 

1 Pohyb pojezdu robotu ZP-7 v ose „y“ ze startovní pozice nad 

zařízení pro magnetoskopickou kontrolu náprav 

2,1 1,85 

2 Pohyb pojezdu v ose „z“ umoţňující uchopení nápravy 

čelistmi pneumatického efektoru a odjištění uchopovacích 

čelistí pohybem pístu lineárního motoru 

1 1,19 

3 Samočinné uzamčení uchopovacích čelistí mechanismem 

efektoru 

- - 

4 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad zařízení pro defektoskopickou 

kontrolu náprav 

1 1,19 

5 Pohyb pojezdu v ose „y“ nad kolej 8,8 5,2 

6 Pohyb pojezdu v ose „z“ a uloţení dvojkolí na kolej 1,52 1,4 

7 Odjištění uchopení čelistí pohybem pístu lineárního motoru - - 

8 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad dvojkolí 0,2 0,2 

9 Výměna zkontrolovaného dvojkolí za dvojkolí ke kontrole - 10 

10 Pohyb pojezdu v ose „z“ umoţňující uchopení nápravy 

čelistmi pneumatického efektoru a odjištění uchopovacích 

čelistí pohybem pístu lineárního motoru 

0,2 0,2 

11 Samočinné uzamčení uchopovacích čelistí mechanismem 

efektoru 

- - 

12 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad kolej 1,52 1,4 

13 Pohyb pojezdu v ose „y“ nad zařízení pro magnetoskopickou 

kontrolu náprav 

8,8 5,2 

14 Pohyb pojezdu v ose „z“ a uloţení nápravy v zařízení pro 

magnetoskopickou kontrolu náprav 

1 1,19 

15 Odjištění uchopovacích čelistí pohybem pístu lineárního 

motoru 

- - 

16 Pohyb pojezdu v ose „z“ nad zařízení pro magnetoskopickou 

kontrolu náprav 

1 1,19 

17 Návrat pojezdu v ose „y“ do startovací polohy 2,1 1,85 

 Celkem 29,24 33,05 

Tab. 5 Časová studie pohybů 
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Maximální rychlost posuvu „y“  v = 2 m/s 

Maximální zrychlení posuvu „y“  a = 2,5 m/s
-2

 

Max. rychlost při max. zrychlení za čas  t = 0,8 s 

Dráha ujetá za čas t   l = 0,8 m (Obr. 13) 

 

Obr. 13 Dráha ujetá při max. rychlení a zpomalení posuvů na ose „y“ 

Maximální rychlost posuvu „z“  v = 0,8 m/s 

Maximální zrychlení posuvu „z“  a = 2m/s
-2

 

Max. rychlost při max. zrychlení za čas  t = 0,4 s 

Dráha ujetá za čas t   l = 0,16 m(Obr. 14) 

 

Obr. 14 Dráha ujetá při max. rychlení a zpomalení posuvů na ose „z“ 

 

Obr. 15 Schéma technologických operací manipulačního robotu 
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5 KAPACITNÍ PROPOČTY 

Čas cyklu kontroly je nejdelší v technologickém postupu renovace dvojkolí 

 a proto byl pouţit v kapacitním propočtu.[1] 

tk = 30 min 

Počet hodin v jedné směně 

Ts = 7,5 hod = 450 min 

Počet pracovních dnů v roce 2011 

Dp= Dc– Dso– Dne– Dsv= 365 – 53 – 52 – 7 = 253 dnů 

Počet hodin v pracovních dnech za rok 

Tr=Dp· s · Ts = 253 · 2 · 7,5 = 3795 hod 

Efektivně odpracované hodiny za jednu směnu 

Hef = Ts– T1 – T2 – T3 – T4 = 480 – 10 – 5 – 10– 5 = 420 min = 7 hod 

Součinitel plnění norem 

 = 
   

  
 = 

   

   
 = 0,933 

Objem výroby za směnu 

Qms= 
    

  
 = 

   

  
 = 14 ks 

Objem výroby za pracovní den 

Qmd= 
       

  
 = 

      

  
 = 28 ks 

Objem výroby za rok 

Qmr= Qmd ·Dp= 28 · 253 = 5060 ks 
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6. EKONOMICKÝ ROZPIS VARIANTY C 

6.1 Pořizovací náklady strojů 

Zařízení pro magnetoskopickou kontrolu náprav 310 000,- Kč 

Krokový řetězový dopravník 160 000,- Kč 

Manipulační robot ZP – 7 3 210 000,-  Kč 

Výroba efektoru 45 000,-  Kč 

Stavební úpravy dispozičního řešení pracoviště 70 000,- Kč 

Zařízení pro zajištění bezpečnosti práce 310 000,-  Kč 

6.2 Vývoj a reţijní náklady 

Projektová část 80 000,-  Kč 

Montáţ strojní 25 000,-  Kč 

Montáţ elektro 16 000,- Kč 

Seřízení, odladění 12 000,-  Kč 

Revize 8 000,-  Kč 

 

Celkové fixní náklady 3 971 000,-  Kč 

6.3 Mzdové náklady 

Hodinová mzda včetně odvodů 

Nh= 300,- Kč 

Mzdové náklady na jednu směnu 

Ns= Nh·Ts = 300· 7,5 = 2250,- Kč 

Mzdové náklady za jeden rok 

Nr= Dp·Ns· s = 253 · 2.250·2 = 1 138 000,- Kč 

6.4 Materiálové náklady na výrobek 

Ultrazvuková zkouška 22,-  Kč 

Magnetická zkouška 26,-  Kč 

Opotřebení plátků (soustruh) 52,-  Kč 

Celkem  Nm = 100,-  Kč 

Materiálové náklady za jeden rok 

Nmr= Nm·Qmr = 100 · 5 060 = 506 000,- Kč  



Bakalářská práce Manipulace s dvojkolím při kontrole kvality 

34 

6.5 Rozpis energií 

Spotřeba elektrické energie 

Příkon manipulačního robotu ZP-7 v ose „y“ 6 kW/h 

Příkon manipulačního robotu ZP-7 v ose „z“ 25 kW/h 

Příkon krokového dopravníku 3 kW/h 

Příkon zařízení magnetoskopické kontroly 5 kW/h 

Celkem 39 kW/h 

 

Přepočet elektrické energie na jednu nápravu 

Příkon manipulačního robotu ZP-7 v ose „y“ 22,4 W/h - ks 

Příkon manipulačního robotu ZP-7 v ose „z“ 110 W/h - ks 

Příkon krokového dopravníku 1,6 W/h - ks 

Příkon zařízení magnetoskopické kontroly 6,94 W/h - ks 

Celkem 140,94 W/h - ks 

 

Roční spotřeba 

Pr= Pjc·Qmr = 140,94 · 5060 = 713156W/h = 713,156 kW/h 

Cena za jednotku elektrické energie 

Nj= 3,91 Kč/kW/h 

Roční náklady 

Nel = Pr·Nj = 713,156 · 3,91 = 2788,44 Kč 

 

6.6 Celkové náklady 

Nrc = Nfix+Nr+Nmr+ Nel = 3 971 000 + 1 138 000 + 506 000 + 2 788 = 5 617 788 Kč 
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7. ČISTÝ ROČNÍ ZISK A NÁVRATNOST 

Prodejní cena magnetoskopické kontroly dvojkolí 

V1= 1 600 Kč 

Hrubý roční zisk 

Vrhl = V1 ·Qmr = 1 600 · 5 06O = 8 096 000 Kč 

7.1 Rozpočet 

poloţka hodnota 

označení popis index Kč 

Vrh Hrubý roční zisk +  8 096 000,- 

Nfix Fixní náklady - 3 971 000,- 

Nrt Roční mzdy - 1 138 000,- 

Nmr Materiál - 506 000,- 

Nel Elektrická energie - 2 788,- 

Z+ Zisk před zdaněním / 2478212,- 

D55 Daň 55% - 1 363 016,- 

Z -55 Zisk / 1 115 195,- 

Inf Inflace 2010 - 1,5 % 

Zrč Čistý roční zisk / 1 098 467,- 

Tab. 6 Rozpočet 

 

7.2 Návratnost 

 á         
      é     í á     

    í     
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8. BEZPEČNOST PRÁCE 

V pracovním prostoru manipulačního robotu jsou z důvodu zajištění maximální 

bezpečnosti práce aplikovány prvky pasivní a aktivní bezpečnosti. 

1) Ochranné hrazení manipulačního prostoru robotu. 

2) Světelné závory v otvorech hrazení pro pohyb dvojkolí a obsluhu 

magnetoskopického zařízení. 

3) Ovládací panel se stop tlačítkem. Druhé je umístěno z druhé strany pracoviště 

v místě vstupu dvojkolí. 

4) Výstraţné majáky indikující chod/seřizování/vypnutí manipulačního robotu 

umístěné v prostoru stop tlačítek na sloupcích hrazení. 

5) Přenosné dálkové ovládání robotu při seřizování. 

6) Sníţenou rychlost uchopovací hlavice v reţimu seřizování. 
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9. Závěr 

V bakalářské práci, jejímţ cílem bylo vytvořit robotizované pracoviště pro 

manipulaci s dvojkolím při kontrole kvality, jsem zpracoval jednu z navrţených 

variant. V řešené variantě byly zohledněny poţadavky zadavatele (zvýšená 

produktivita, rychlá návratnost investice a bezpečnost práce). 

Řešená varianta robotizovaného pracoviště tak potvrzuje výhody při zavádění 

robotizovaných pracovišť v praxi. 

Moţnost realizace návrhu robotizovaného pracoviště vychází z objemu zakázek 

na renovaci dvojkolí. 
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