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Diplomová práce se zabývá návrhem manipulačního zařízení určeného k odebírání 
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v současné době a dále jsou zde popsány základní komponenty pouţité pro výrobu 

manipulátorů.  Na základě těchto informací byly navrhnuty tři variantní, konstrukční 

řešení dané problematiky a jejich následné zhodnocení pomocí hodnotové analýzy. Po 

vyhodnocení nejvhodnější varianty, bylo vytvořeno výsledné konstrukční řešení, 

k němuţ byly vypracovány analýzy jednotlivých komponent a dále pak zpracována 

technická dokumentace uvedená v přílohách. Dále bylo vypracováno technicko-

ekonomické zhodnocení návrhu. V závěru je pak shrnuto hodnocení diplomové práce a 

zpracovány výsledné poznatky.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

 

Samak, O. The design of components for handling blanks intended for the fitting: thesis. 
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Department of Robotics, 2013, number of pages. Supervisor: Ing. M. Mihola, Ph.D. 

 

This thesis describes the design of handling equipment designed to remove semi-

cylindrical shape of the furnace, its subsequent transfer to rotational forging machine 

and then move the stock back into the furnace, or defer to the prepared surface. The 

introduction of existing information retrieval applications that are currently used and are 

described basic components used for the manufacture of manipulators. Based on this 

information, three variants were designed, the design issues and their subsequent 

evaluation using value analysis. After evaluating the best solution, was created by the 

resulting design solutions have been developed which analyzes the individual 

components and then prepared the technical documentation referred to in Annexes. It 

was drawn techno-economic evaluation of the proposal. The conclusion is then 

summarized evaluation of thesis and processed the resulting knowledge. 
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Seznam použitého značení 

Níţe je uvedeno ustálené značení. Dílčí značení je dále uvedeno a vysvětleno v textu. 

Symbol Význam  Jednotky 

interface Připojovací příruba  - 

OM Objekt manipulace  - 

GCS Globální souřadný systém  - 

LCS Lokální souřadný systém  - 

t Čas  s 

a Zrychlení  ms
-2

 

ε Úhlové zrychlení  rads
-2

 

g Gravitační zrychlení  ms
-2

 

v Rychlost  ms
-1

 

ω Úhlové rychlost  rads
-1

 

σ 

ξ 

Napětí v tahu 

Valivé tření 

MPa 

- 

n Otáčky  ot / min 

F Síla  N 

M Krouticí moment  Nm 

J Moment setrvačnosti  kgm
2
 

m hmotnost  kg 

p Tlak  MPa 

f Součinitel tření  - 

k Koeficient bezpečnosti  - 

q Váha významnosti  - 

DC Elektrotechnická značka 

„stejnosměrný“  

- 

AC Elektrotechnická značka „střídavý“  - 

U Elektrické napětí  V 

A Elektrický proud  A 

P Výkon motoru   W 

i Převodový poměr (ustálený) např. 

převodovky  

- 
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Úvod 
Průmyslová robotika, je díky stále novým poznatkům v této oblasti, 

implementována čím dál více do mnoha oborů lidské činnosti. Průmyslové roboty 

různých typů nahrazují nutnou sloţku člověka v mnoha odvětvích, která jsou pro 

člověka vysoce namáhavá a také riziková z hlediska úrazů nebo ztráty ţivota. Velkým 

krokem vpřed pro průmyslovou robotiku byl vývoj komponent směrem k minimalizaci 

rozměrů, zvyšovaní účinností pohonů, sniţování energetické náročnosti, k preciznější 

výrobě jednotlivých komponent robotů a dále pak velký pokrok v oblasti senzoriky a 

řízení Coţ umoţňuje vyuţívat roboty k náročnějším a déle trvajícím úkolům, které jsou 

vyuţívány zejména v automobilovém průmyslu a celkově v průmyslových odvětvích, 

kde jsou poţadovány vysoké takty při výrobě a manipulaci s jak polotovary tak s jiţ 

hotovými výrobky. V dnešní době jsou pak pro průmyslovou robotizaci vyuţívány, jak 

roboty vyráběné renomovanými výrobci, z nichţ kaţdý výrobce nabízí širokou paletu 

robotů, tak aby bylo moţné je pouţít v co nejširším spektru automatizovaných odvětví. 

Dále pak výrobci nabízejí specializované moduly, které je moţné kombinovat tak, aby 

se daly zkonstruovat manipulátory pro předem zadaný účel. V neposlední řadě jsou 

zastoupeny manipulátory, které jsou speciálně vyráběné pro jednotlivé účely a jejich 

konstrukce je přesně uzpůsobena pro vykonávání dané činnosti a není je moţné pouţít 

pro jiné aplikace bez předchozí modifikace.  

Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení k manipulaci s polotovary 

určenými ke kování. Manipulátor by měl být navrţen s ohledem na vhodnost pouţitých 

komponent s vyuţitím pneumatiky, dále by měly být zohledněny vysoké teploty objektu 

manipulace tak, aby  bylo zabráněno poškození jak manipulátoru, tak okolí ţárem 

daného objektu manipulace. Jedním s dílčích parametrů pro manipulátor je moţnost 

návrhu jak samotného překládání objektu manipulace z pece do kovacího stroje tak dále 

pak odkládání do vychystávacího místa odkud můţe operátor odebrat výkovek a 

libovolně s ním manipulovat. Na základě těchto informací budou vyhotovena 3 

variantní řešení, ze kterých bude pomocí funkční analýzy vybrána nejvhodnější varianta 

a ta bude rozpracována do technického řešení. Technické řešení bude obsahovat 

konstrukční návrh, výpočty jednotlivých komponent, statické, dynamické a pevnostní 

analýzy. V neposlední řadě bude do diplomové práce zahrnuto i orientační technicko-

ekonomické zhodnocení. Na základě vyhotovení této práce pak bude stanoven závěr. 

Diplomová práce bude dále obsahovat přílohy, v nichţ bude výkresová dokumentace 

(elektronická i papírová forma). 
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1. Rozbor současného stavu 

 

V současné době většina výrobců produkuje roboty několika druhů 

kinematických struktur, které lze rozdělit do tří základních skupin a to na roboty 

paralelní struktury, sériové struktury a hybridní struktury. Kaţdá z uvedených 

struktur se vyznačuje specifickými vlastnostmi a tím se vyznačujícími výhodami 

a nevýhodami, které z nich vyplívají. Jednoznačně však nejde označit strukturu, 

která by nad ostatními vynikala. Kaţdá z těchto struktur má svá specifika a tudíţ 

se pouţívá k účelům, pro které byla navrhována. 

Sériová struktura Hybridní struktura Paralelní struktura 

1.1. Typy kinematických struktur robotů 

1.1.1.  Sériové struktury robotů 

 

V současné době stále nejpouţívanější struktury manipulátorů s širokým 

vyuţitím v mnoha odvětvích.  Jde o manipulátory a roboty jejichţ konstrukce je 

realizována sériově, čili jsou jednotlivé části robotu spojeny za sebou. Výhodou 

této struktury je menší náročnost na řízení. Díky moţnosti pouţití určité skupiny 

kloubů je moţné vytvářet roboty s odlišnými počty stupňů volnosti a také 

s různými tvary pracovních prostorů. 

Mezi nejčastěji uplatňované kinematické struktury patří struktury TTT              

(T-translace, kterou je posuvný pohyb v ose kloubu), pracovní prostor 

takovéhoto manipulátoru se nazývá kartézský, jeho výhodou je vysoká tuhost a 
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dobrá opakovatelnost takového systému a dobré vyuţití z hlediska manipulace v 

ploše. Nevýhodou je naopak menší obratnost. 

 

Obr. 1.2. Konstrukce Gantry robotu a  zobrazení kartézského prac. 

prostoru  

Další strukturou, která je velmi vyuţívána je tzv. RRR ( R- rotace, 

vykonává otáčivý pohyb), roboty této struktury mají sférický pracovní prostor. 

Jejich výhodou je velké pole působnosti bez nutnosti vyuţití rámové konstrukce, 

řízení těchto robotů není problematické a je jednodušší neţ u paralelních 

struktur. Oproti TTT struktuře je tato konstrukce méně tuhá a její jednotlivé 

moduly jsou více namáhány na ohyb. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.4. Konstrukce angulární struktury a zobrazení jejího pracovního prostoru 

Dále jsou vyráběny roboty s různými uspořádáními kloubů jak rotace, tak 

translace v různých kombinacích. Celkově se dá říci, ţe oproti paralelním 
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strukturám jsou tyto konstrukce hmotnější a proto jsou více zatěţovány 

ohybovým namáháním.  

Nevýhodou tohoto kinematického uspořádání je zvětšování chyby 

opakovatelnosti díky sčítání chyb od kaţdého členu. 

 

 

 

 

 

RTT struktura vytváří cylindrický pracovní prostor 

 

 

 

 

 

RTR struktura vytváří sférický pracovní prostor  

 

 

 

 

 

Speciální případ pracovního prostoru má robot tzv. struktury SCARA 

Obr. 1.5.  Další pouţívané typy kinematických struktur s jejími pracovními 

prostory 
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1.1.2. Hybridní struktury 

 

Tyto struktury představují sjednocení paralelních a sériových struktur a 

dle této koncepce jsou i konstrukčně řešeny. V některých případech jsou pouţity 

uzavřené kinematické řetězce s pohony, tak jak je tomu u ryze paralelních 

struktur a dále jsou tyto mechanismy začleňovány do struktury sériové. Toto 

řešení je často pouţíváno, ale můţeme nalézt i jiné koncepce řešení, které se 

uplatňují v provozu. 

 

  

 

 

 

 

 Obr. 1.6. Hybridní kinematická struktura a její pracovní prostor 

Pro řízení a celkový návrh je nutné počítat s výpočty pro paralelní 

struktury.  Kaţdý z řetězců u daných systémů slouţí a je navrhován pro 

specifický účel pouţití, jako je např. polohování jednotlivých segmentů anebo 

pro zajištění vysoké tuhosti celku. Proto jsou tyto systémy vyuţívány 

v obráběcích aplikacích, kde je vyţadována práce s velkými silami. 

1.1.3. Paralelní struktury 

 

Tento typ struktur prochází velkým vývojem v posledních letech 

Paralelní struktury jsou uzavřené kinematické struktury skládající se z báze, 

platformy a nejméně 2 vzájemně nezávislých vodících řetězců.  Většina 

koncepcí těchto robotů je řešena s paralelními rameny, které mohou být pevná 

tak teleskopická. Většina těchto mechanismů se vyznačuje dobrou tuhostí 

v poměru k objektu manipulace díky rozkladu namáhání do jednotlivých os. 

Díky lehkým konstrukcím je hmotnost pohyblivých částí nízká a navíc se ještě 
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rozděluje počtem ramen, která pohybují platformou. Takové to podmínky 

umoţňují vyuţívat vysoké rychlosti pohybu a také zrychlení 

 

Obr. 1.8. Typy pouţívaných paralelních struktur 

 Na druhou stranu nevýhodou této koncepce je sloţité řízení, coţ 

zapříčiňuje náročnost tykající se stále řídit několik řetězců v součinnosti. A 

systém jako takový musí být řízen celkově. Avšak oproti sériovým strukturám je 

zde výhoda menších chyb, které se nenačítají jak je tomu u sériových struktur, 

ale průměrují se pro jednotlivé osy. U toho typu řízení je nutné dále pouţívat 

transformace souřadnic pro správný chod. 

Celkově jsou tyto struktury po konstrukční stránce jednoduché na výrobu 

a jsou flexibilní díky moţnosti uplatnění modulů. 

1.2. Komponenty vhodné pro konstrukci robotu 

 

Konstrukce kaţdého manipulátoru je specifická a je vytvářena s ohledem 

na účel pro, který je manipulátor tvořen. Liší se uspořádáním kinematických 

dvojic a jednotlivých dílčích strojních celků, proto jsou níţe uvedeny 

komponenty, které zastupují široké spektrum vyráběných prvků v kaţdé oblasti. 

1.2.1. Pohony 

   

  V konstrukci manipulátorů je moţné nalézt většinu běţně pouţívaných 

pohonů dle základních parametrů je můţeme dělit podle média 

zprostředkovávajícího přeměnu energie na energii kinematickou. Jde o 

mechanické, elektrické, pneumatické a hydraulické pohony. V robotice se díky 
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rozmachu elektroniky nejčastěji pouţívají elektrické pohony v mnoha 

specifických druzích, širokou škálu těchto pohonů lze dělit do několika hlavních 

skupin motory střídavé, stejnosměrné a servomotory. V neposlední řade pro 

jednoduché manipulátory s malým počtem stupňů volnosti se vyuţívají 

pneumatické pohony, které se prosazují v mnoha aplikacích. 

 

Obr. 1.9. Vyuţívané pohony pro robotiku a jejich řídící jednotky 

1.2.2. Stejnosměrné elektromotory 

 

Stejnosměrné motory se hodí zejména pro polohové servomechanismy, 

díky dobré regulaci rotační rychlosti ve velkém rozsahu. Základní typy těchto 

motorů jsou s paralelním buzením (derivační) tyto motory mají tvrdou 

charakteristiku, coţ znamená, ţe otáčky motoru jsou málo závislé na zatíţení. 

Další typem těchto motorů je se sériovým buzením (sériové) tyto motory jsou 

vhodné pro velké zátěţové momenty, ale není vhodné je pouště na prázdno, 

protoţe by mohlo dojít k jeho poškození vlivem vysokých otáček. A 

v neposlední řadě jsou hodně vyuţívány elektromotory s cizím buzením. Tyto 

motory mají velmi dobré dynamické vlastnosti a také mají ve velké míře 

dostatečně tvrdou momentovou charakteristiku. 

Nejvhodnější z této skupiny výše uvedených elektromotorů pro pohony 

robotů jsou motory s cizím buzením, kde je vynutí statoru nahrazeno 

permanentním magnetem a tím je docíleno sníţení zástavového prostoru motoru. 
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1.2.3. Asynchronní elektrometry 

 

Nejjednodušším typem elektrického pohonu s rotačním pohybem je 

elektromotor s kotvou nakrátko. Pro menší výkony se pouţívají jednofázové 

motory s pomocnou fází a kondenzátorem. Pro větší výkony se pouţívají 

asynchronní motory třífázové s kotvou nakrátko. Otáčky asynchronního motoru 

lze řídit buď změnou napájecí frekvence anebo změnou počtu pólů. Frekvence je 

moţno měnit pomocí frekvenčních měničů, které umoţňují měnit otáčky ve 

velkém rozsahu. Změna počtu pólů se pouţívá minimálně díky její náročnosti. 

1.2.4. Servomotory 

 

Servomotory jsou to elektromotory, které je moţné natáčet po 

jednotlivých krocích, kde jednotlivému kroku je přiřazený určitý úhel o který se 

otočí hřídel motoru. Servomotor můţe polohovat zařízení jen jako předem dané 

pozice čili počtu kroků anebo můţe pohybovat plynule určitou dráhu mezi 

krajními polohami. Řízení těchto motorů je moţné realizovat se zpětnou vazbou 

a také bez ní. Bez této vazby zpětné odezvy lze řídit motor na základě počtu 

vyslaných impulzu do motoru a nebo dle časové prodlevy po kterou je motor 

v chodu. Při snímaní se zpětnou vazbou je nutno pouţít enkodéru, který snímá 

otáčky a vysílá signály řídící jednotce, enkodéry mohou být jak fotoelektrické 

tak to mohou být selsyny.  

1.3. Vedení použitá pro konstrukci manipulátoru  

 

Vedení je strojní uzel, který zajišťuje vazbu mezi dvěma prvky 

manipulátoru a navíc jim umoţňuje pohyb ve vyţádaných směrech. Tyto 

jednotky můţeme rozdělit do dvou skupin, a to na translační a rotační jednotky. 

Tyto jednotky mohou být poháněny různými druhy pohonů z čehoţ se nejvíce 

pouţívají elektromotory a pneumatické pohony. Translační jednotky přenášejí 

zejména sílu v určitém směru a většinou se u nich pouţívají kuličkové šrouby, 

hřebeny, kolejnice apod.  
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Obr. 1.10. Lineární pohybová jednotka a kuličkové šrouby 

Rotační jednotky jsou konstruovány tak, aby bylo moţné jimi přenášet 

kroutivý moment, nejčastěji jsou v těchto konstrukcích aplikována loţiska, která 

nezabírají mnoho prostoru a proto je i odpovídající velikost, se sniţujícími se 

rozměry je nutné počítat s vyšší cenou. 

 

Obr. 1.11 Elektrické rot. Jednotky (vlevo) a pneumatické rot. Jednotka 

(vpravo)  

 V souvislosti s přesností a zástavnými prostory je nutno zmínit, ţe 

většina výrobců poskytující tyto produkty je schopna je vyrábět ve velkých 

přesnostech a odpovídající ţivotnosti coţ je náročné na pouţité typy materiálů a 

na výrobu samotnou, proto se vzrůstající kvalitou těchto výrobků roste také 

jejich cena. 
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1.4.    Využití robotů v manipulační technice v metalurgickém 

průmyslu 

 

 V současnosti vyuţívaná automatizační technika v metalurgickém 

průmyslu se orientuje převáţně na manipulaci s polotovary mezi jednotlivými 

technologickými procesy jako je kování, tváření, apod. a také se vyuţívají 

k odběrům vzorků z vsázek pecí.  K těmto účelům se pouţívají zařízení různé 

robustnosti dle váhy a velikosti objektu manipulace. Pro menší polotovary se 

vyuţívají standardní řady průmyslových robotů od význačných výrobců jako 

jsou ABB, KUKA apod. Pro menší hmotnosti OM jsou tyto roboty osazeny 

elektromotory. Pro OM jejichţ hmotnost se pohybuje v řádech jednotek tun jsou 

vyráběné speciální jednoúčelové hydraulické manipulátory. 

 

 

 

 

Obr. 1.12 Příklady vyuţití robotů v metalurgickém průmyslu 

2. Požadavky na konstrukci manipulátoru 

 

2.1.  Typ činnosti 

 

Na základě zadaných poţadavků je patrné, ţe manipulátor bude konstruován pro 

manipulaci se ţhavým polotovarem. Konstrukce musí být navrţena tak aby nedocházelo 

k jejímu poškození vlivem teplotního namáhání, jak z hlediska deformací, tak z hlediska 

pouţití vhodných materiálů (např. nehořlavé materiály přívodních hadic, atd.). 

Manipulátor bude řešen tak, aby pohony bylo moţné připojit na běţně dostupné 

energetické zdroje. Specifickou vlastnosti bude nutnost obsáhnout několik 

vychystávacích míst, jako je pec, zakládací prostor kovacího stroje a odkládací místo 

pro obsluhu strojů. V neposlední řadě je nutné zohlednit krytování manipulátoru tak aby 

se neţádoucí materiál (okuje z předkovku) nedostávaly do funkčních prostor.  
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Manipulátor samotný by pak měl disponovat čidly, která mu umoţní snímat 

jednotlivé pozice a přítomnosti výrobku tak aby byl zajištěn plynulý a bezpečný chod 

manipulátoru. Součástí této úlohy je zapracování periférie jako je technika pro 

automatizovanou obsluhu indukční pece. Coţ zahrnuje konstrukci podavače pro vsázku 

polotovaru do pece a také podavače pro vyjmutí ohřátého polotovaru z pece 

v neposlední řadě je nutné také automatizovat otevírání poklopu pece bez nutnosti 

obsluhy.  Celkově pro toto soustrojí není počítáno s taktem, který by určoval 

kvantitativní hledisko z důvodu pouţití v omezené míře pro laboratorní a 

experimentální účely a úlohy. 

 2.2.   Současná situace v metalurgické laboratoři  

 

 V současnosti manipuluje obsluha s polotovary pro kování manuálně. Coţ 

znamená, ţe musí obsluhovat jak kovací stroj, tak i pec která slouţí k ohřevu polotovaru 

na poţadovanou teplotu. V případech kdy je polotovar delší a je potřeba ho zahřívat na 

poţadovanou teplotu jde o velmi náročnou operaci, protoţe nemůţe být v peci ohřátý 

najednou, čili se s ním musí sloţitě manipulovat, aby bylo dosaţeno stejnoměrného 

ohřevu po celé jeho délce. V další fázi po ohřátí na předepsanou teplotu, která se 

pohybuje kolem 1200° C je obtíţná manipulace z důvodu teplotního vyzařování. Celou 

tuto problematiku by měl vyřešit manipulátor. Čímţ dojde k automatizaci daného 

procesu a tím se omezí daná problematika na nejmenší moţnou mez. 

Laboratoř je kromě pece a kovacího stroje dále vybavena kompresorem 

pro přívod stlačeného vzduchu a dále je vybavena standardními přívody energií 

(elektrická energie). 

 

Obr. 2.1. Zjednodušená modelová situace laboratoře 

Kovací stroj 

 Řídící pult 

Indukční pec 
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Na obrázcích níţe je uveden současný stav zařízení v laboratoři 

 

Obr. 2.2. Stávající stav kovacího stroje  

 

 

 

 

 

Obr. 2.3. Stávající stav indukční pece 
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2.2. Požadavkový list 

 

Na základě výše uvedených poţadavků, jak na konstrukci, tak na dílčí 

mechanismy byl po konzultaci s vedoucím diplomové práce sestaven poţadavkový list. 

V tomto výčtu jsou pak zohledněny kritéria, která jsou nejvíce sledována a zohledňován 

při návrhu manipulátorů. 

 

Rozměrové požadavky 

Pracovní prostor manipulátoru 2000x1500x1000 mm 

 Maximální průměr OM 52 mm  

Manipulovatelná délka OM 250 mm 

Základní dynamické požadavky 

Maximální rychlost ve všech osách 1m/s  

Zrychlení koncového členu 0,5 m/s2 

Váha objektu manipulace 5 kg 

Dílčí požadavky 

Využití ochranné atmosféry při kování polotovaru (není podmínkou) 

Teplotní odolnost součástí přicházející do styku s OM do 1200°C 

Využití pneumatiky jako preferovaného zdroje 

Návrh efektoru 

Ukotvení manipulátoru do země na nivelační šrouby tak aby bylo možné konstrukci 

přemisťovat 

Využití čidel pro jednotlivé strojní uzly 

Výběr řídící jednotky 

Tab. 2.1 
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3. Varianty řešení  
 

Variantní řešení jsou koncipována jako modulární celky, s vyuţitím jednotlivých 

prvků od renomovaných výrobců, tak aby co nejlépe splňovali kvalitativní a cenové 

nároky. S ohledem na zadané poţadavky byla snaha vyuţít co největší mnoţství 

normovaných součástí, tak aby byla zajištěna vysoká dostupnost těchto komponent 

v případě jejich poškození nebo zničení a také byl kladen ohled na pouţití 

opakujících se komponent aby celková škála pouţitých součástí byla rámcově, 

stejná. 

3.1. Varianta A 

 

 

Obr. 3.1. Pohled na celkové uspořádání pracoviště   

    

Obr. 3.2. Půdorysný pohled na pracoviště 

 

Řídící kontroler 

Manipulátor 
Indukční pec 

Kovací stroj 
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Obr. 3.3 – Řešení rámu robotu 

  

 Varianta A je koncipována jako montovaná konstrukce, kdy jednotlivé profily 

robotu jsou spojeny spojovacím materiálem, profily jsou hliníkovým prefabrikátem 

firmy Item, který je moţno dělit do poţadovaných délek. Rám je dále osazen 

nivelačními šrouby, které slouţí k ustavení manipulátoru do roviny tak aby nevznikaly 

chyby v polohování při manipulaci (v obr. 3. 3. označen zeleně), na této konstrukci jsou 

pak umístěny lineární pohybové jednotky od firmy Festo, které slouţí jako akční ústrojí 

manipulátoru, tyto jednotky jsou poháněny servomotory od stejného výrobce, přenos je 

realizován kuličkovými šrouby přes integrovanou převodovku v  jednotce (v obr 3.3. 

označen modře). Orientační ústrojí robotu a chapadlo je realizováno pomocí 

komponentu firmy Schunk. Tyto díly se vyznačují vysokou spolehlivosti a také velkou 

přesností od čehoţ se také ve výsledku odvíjí jejich cena. 

 Struktura manipulátoru je kartézského typu. Toto uspořádání je vyhovující 

z hlediska pracovního prostoru, který je díky obdélníkovému tvar dobře vyuţitelný pro 

kompletní řešení úlohy.  Navíc jisté rozšíření pracovního prostoru dále umoţňuje 

orientační ústrojí, které přispívá dalšími dvěma osami rotace. Efektor by měl být pak 

dále vybaven keramickými čelistmi, tak aby snesly vysokou teplotu OM. Pro celé 

orientační ústrojí by pak měl být pouţit speciální termoizolační návlek, který zabrání 

poškození od vysoké teploty pece a OM. 
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Technické parametry 

Rozměry robotu (Š x V x D) 610 mm x 900 mm x 86 mm 

Nosnost manipulátoru 15 Kg 

Opakovatelnost 0,05 mm 

Hmotnost rámu 212 Kg 

Materiál rámu  Hliníkové profily Item 

Počet pohonných jednotek 3 + orientační ústrojí 

Typy pohonů Elektrické servomotory 

Tab. 3.1 

Výhody:  

 Tato struktura se vyznačuje dobrou tuhostí konstrukce 

 Malá chyba opakovatelnosti robotu 

 Jednoduché řízení robotu 

Nevýhody: 

 Díky tomu ţe nosná konstrukce je z duralu je třeba pouţít tepelnou ochranu této 

konstrukce buď stíněním, nebo speciálním krytem 
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3.2. Varianta B 

 

Obr. 3.4. Pohled na celkové uspořádaní pracoviště   

  

 

 

Obr. 3.5. Půdorysný pohled 

 

 

Řídící kontrolér 

Indukční pec 

Kovací stroj 

Manipulátor 
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Obr. 3. 6. – Konstrukce manipulátoru 

 

Varianta B je koncipována jako konstrukce typu SCARA. Jde o manipulátor, 

který má pevný základ tvořený ocelovým svařencem. Tento svařenec je osazen 

pohonem pro první osu rotace manipulátoru. Dalšími členy manipulátoru jsou duralová 

ramena, která jsou taktéţ svařovaná, kromě funkce nosného subsystému slouţí také 

k vedení kabeláţe, tak aby nedošlo k jejímu poškození. V druhém kloubu je pak uloţen 

motor od firmy Harmonic Drive spolu s integrovanou převodovkou. Tato pohonná 

jednotka zajišťuje pohyb druhé osy rotace manipulátoru. Druhé a zároveň koncové 

rameno je osazeno pohonem od firmy Maxon a je jeho prostřednictvím realizována 

translace třetí osy.  

Tato translace je konstrukčně řešena pomocí speciálního kuličkového šroubu 

s hnací maticí, která je osazena ozubeným kolem, které pohání pohon na předchozím 

rameni díky řemenovému převodu. Celé toto ústrojí je zakrytováno, aby nedošlo 

k poškození některé z funkční části.  

 Orientační ústrojí je řešeno stejně jako u varianty A jsou pouţity 

komponenty firmy Schunk.   
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Technické parametry 

Rozměry robotu (Š x V x D) 350 mm x 110 mm x 770 mm 

Nosnost 10 kg 

Opakovatelnost  0,005 

Materiál rámu  Ocel a duralová slitina 

Hmotnost rámu 185 kg 

Počet pohonných jednotek 3 + orientační ústrojí 

Typy pohonů Elektropohony 

Tab. 3.2 

Výhody: 

 Vyšší rychlost manipulace 

 Manipulátor pracuje s vysokou přesností 

 Výhodou robotu je menší zástavbový prostor 

Nevýhody: 

 Díky vyuţití velmi přesných pohybových jednotek a pohonům je tato varianta 

finančně náročná 

 Větší výrobní náročnost pohonného mechanismu 

 Nutnost zakrytí a chránění funkčních částí před vysokými teplotami 
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3.3 Varianta C 

 

Obr. 3.7. Celkové uspořádání pracoviště 

 

Obr. 3.8. Půdorysný pohled na pracoviště 

 

Obr. 3.9 – Konstrukce manipulátoru 

Kovací stroj 

Indukční pec 

Řídící kontrolér 

Manipulátor 
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Varianta C jde o portálovou konstrukci robotu. Portál robotu je tvořen 

svařovanou konstrukcí rámu. Tato konstrukce se skládá z čtvercových 

ocelových profilů, které zajišťují její dostatečnou tuhost. Na takto vytvořeném 

portálu je umístěna pneumatická pohybová jednotka, která zajišťuje translační 

pohyb. Na vozíku této jednotky je umístěna druhé lineární vedení, které je 

v tomto případě poháněno elektrickým servomotorem, který obstarává výsuv 

v druhé translační ose kolmé k první. Na konci tohoto vedení je pak třetí přesná 

jednotka která slouţí k pohybu ve vertikální ose. na konci této jednotky je 

umístěn interface na, který je připojeno orientační ústrojí.  

Celé orientační ústrojí je řešeno stejně jako u předchozích variant. 

Komponenty jsou dodány od firmy Schunk. Na konci orientačního ústrojí je 

pak osazení na efektor, který bude vybaven keramickými čelistmi a taktéţ bude 

celé orientační ústrojí zakryté do termoizolačního návleku, který bude 

manipulátor chránit před nepříznivým působením vysokých teplot. 

 

Technické parametry 

Rozměry robotu (Š x V x D) 416 mm x 110 mm x 850 mm 

Nosnost  12,5 kg  

Opakovatelnost 0.04 

Hmotnost rámu 120 kg 

Materiál rámu  Ocel 

Počet pohonných jednotek 3 

Typy pohonů Elektrické, pneumatické 

Tab. 3.3 

Výhody: 

 Robot je tvořen s ohledem na jeho jednoduchost 

 Jednoduché řízení robotu 

Nevýhody: 

 Nutnost chránit a krytovat součásti vystavené velkým teplotám 

 Vysoká cena z hlediska pouţitých komponent 
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3.4 Varianta D 

 

Obr. 3.10 – celková situace variantního řešení 

 

Obr. 3.11 půdorysný pohled na manipulátory  

Tato varianta není navrhnuta jako řešení jednoho manipulátoru, ale jako 

automatizované pracoviště, které je tvořeno několika strojními uzly, ty slouţí 

k manipulaci OM. V tomto případě nemá soustrojí přímo zadaný pracovní prostor, 

tak jak je měli varianty vytvořené výše. Ale samotná dráha pohybu OM je vytvořena 

konstrukci jednotlivých zařízení. První část soustrojí tvoří podavač za pecí, který 

slouţí k vyjímání ohřátých polotovarů. Tento podavač je tvořen ocelovým rámem 

umístěným na lineárním vedení , tak aby ho v případě nepotřeby šlo uvést do 

nepracovní pozice. Celé toto ústrojí je pak usazeno na rámu z profilů Item které je 

součástí stolu pece. V přední části pece je na její poklop přidána konstrukce 

zajišťující automatické otvírání a zavíraní. Před poklopem je válečkový dopravník 

který je vybaven zpětným podavačem který v případě potřeby je schopen vrátit 

Kovací stroj 

Dopravník za pecí Podavač pece 

Manipulátor 

kovacího stroje 
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polotovar do pece k opětovnému ohřevu. Dopravním má rám tvořeny z ocelových U 

profilů a dále pak ze čtvercových profilů  

Poslední zařízení v řadě je manipulátor kovacího stroje, který je 

implementován do rámu kovacího stroje. V rámu je uloţen pohon, který slouţí 

k translaci unášeče osazeného výklopnými rameny pro manipulaci s OM. Pohon 

jednotlivých ramen je řešen pomocí pneumatických válců firmy Festo.  

 

Technické parametry 

Rozměry robotu (Š x V x D) --- 

Nosnost  25 kg  

Opakovatelnost --- 

Hmotnost rámu 265  kg 

Materiál rámů  Ocel 

Počet pohonných jednotek 5 

Typy pohonů Elektrické, pneumatické 

 

Výhody: 

 Manipulátor je tvořen jednoduchými strojními uzly 

 Jednoduché řízení soustrojí 

 Nízké náklady na pohony a celkovou výrobu 

 Moţnost vyuţití jednotlivých celků samostatně 

Nevýhody: 

 Celková sestava tvořena jako jednoúčelový koncept 

 Není moţné stanovit přesnost nebo opakovatelnost 
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4. Volba optimální varianty 
 

Pro výběr vhodné varianty byla pouţita hodnotová analýza. Hodnotová 

analýza spočívá ve volbě jednotlivých kritérií, v tomto případě byla pouţitá 

trojúhelníková metoda porovnání párů. Tato kritéria jsou hodnocena dle své 

důleţitosti, kterou zastávají v systému. Pro praktické uţití této analýzy je nutné, 

aby se na ní podílel tým specialistů, kteří zastupují jednotlivé obory, do kterých 

projekt zasahuje. V diplomové práci je hodnocení kritérii zjednodušeno, tak aby 

však zůstala zachována odpovídající úroveň řešení hodnotové analýzy.  

4.1.  Volba kritérií a jejich důležitostí 

 

 
Kritérium Popis kritéria 

K1 Velikost manipulátorů 
Vliv rozměrů na dostup robotu a jeho 

provozuschopnost 

K2 Odolnost vůči vysoké teplotě Vhodnost pouţitých materiálu 

K3 Vyuţití jednotlivých typů energií 
Vhodně volené typy pohonů v závislosti na 

dostupnost jednotlivých médií 

K4 Univerzálnost konstrukce 
Schopnost manipulovat s co největší škálou 

rozměrů OM 

K5 Výrobní náročnost Sloţitost konstrukce a výroby dílů 

K6 Náklady Minimalizace nákladů 

Tab. 4.1 

 

  Pětibodová stupnice pro hodnocení kriterií 

Body 1b 2b 3b 4b 5b 

Popis 
Nevyhovující 

úroveň 

Nízká 

úroveň 

Průměrná 

úroveň 

Dobrá 

úroveň 

Vysoká 

úroveň 

Tab. 4.2 
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4.2. Určení významnosti kritérii 

 

 Stupnice vah významnosti je stanovena od 1 do 2 

   

  

  

  

  

 

Preference kritérií 
Počet 

voleb 
Významnost Pořadí 

K1 K1 K1 K1 K1 3 
1,375 2 

K2 K3 K4 K5 K6 ------ 

 
K2 K2 K2 K2 2 

1,25 4 

 
K3 K4 K5 K6 ------ 

  
K3 K3 K3 0 

1 6 

  
K4 K5 K6 ------ 

   
K4 K4 1 

1,125 5 

   
K5 K6 ------ 

    
K5 2,5 1,312 3 

    
K6 3,5 1,437 1 

Tab. 4.3 

 

4.3.  Bodové hodnocení jednotlivých kritérií 

 

 

Kritérium K1 – Velikost pracovních prostorů manipulátorů 

  
Porovnání velikostí jednotlivých manipulátorů  

(Š x V x D) 
Body 

Varianta A  1800 mm x 1550mm x 1000 mm  1 

Varianta B  Ø 2300 mm  2 

Varianta C 1200 mm x 2000 mm x 1200 mm   3 

Varianta D Specifický prostor 2 

Tab. 4.4 
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Kritérium K2 – Odolnost vůči vysoké teplotě 

  

U tohoto kritéria se porovnává vhodnost pouţitých 

materiálů zejména pro části bezprostředně vystavené 

vysokým teplotám 

Body 

Varianta A  Hliníková montovaná konstrukce 3 

Varianta B Ocelová konstrukce svařovaná s duralovými rameny 3 

Varianta C Svařovaná konstrukce a hliníková nástavba  1 

Varianta D 
Ocelová konstrukce, prvky namáhané teplem 

speciálně odstíněné 
4 

Tab. 4.5 

 

Kritérium K3 – Vhodnost využitých energií 

  

Hodnotící faktor je zde schopnost krytování zabránit 

vnikání nečistot do vnitřních prostorů robotu a 

zároveň zabránit poškození vnitřních zařízení 

Body 

Varianta A  Elektrická zařízení s pneumat. efektorem  3 

Varianta B Elektrická zařízení s pneumat. efektorem  3 

Varianta C Kombinace elektrických a pneumat. pohonů  2 

Varianta D 

Převládající pneumatické pohony jako, moţnost 

dalšího řešení pouze elektromotory pro vyšší 

univerzálnost 

4 

Tab. 4.6 

 

Kritérium K4 – Univerzálnost konstrukce 

  
Srovnání jednotlivých konstrukčních řešení po 

stránce univerzálnosti manipulačního mechanismu. 
Body 

Varianta A Konstrukce dobře vyuţitelná i pro jiné aplikace  4 

Varianta B 
Pouţití v omezené podobě z důvodu ovládání a úhlů 

jednotek 
1 

Varianta C 

Konstrukce navrţena přesně pro aplikaci proto je 

moţné pouţít jen pro menší nebo maximálně 

podobně velké pracoviště (omezení jednotek 

2 

Varianta D 
Speciálně navrhnutá konstrukce pro obdobné 

aplikace 
3 

Tab. 4.7 
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Kritérium K5 – Výrobní náročnost 

  Porovnání variant z hlediska konstrukční náročnosti Body 

Varianta A  Montovaná konstrukce je velmi nenáročná  3 

Varianta B 
 Napůl montovaná a svařovaná konstrukce 

nevýhodou zůstává nemoţnost úplného rozloţení 
2 

Varianta C 
Svařovaná konstrukce málo náročná na samotnou 

výrobu  
3 

Varianta D 
Montované díly, které jsou lehce vyrobitelné 

popřípadě nakoupitelné u výrobců 
4 

Tab. 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4.9 

 

 

4.4. Sumarizace bodového hodnocení všech variant 

 

 Ve výše uvedených tabulkách (Tab. 4.4 – 4.9) byly přiřazeny body 

k jednotlivým kritériím. Jednotlivé body pak byly vynásobeny váhou významnosti pro 

odpovídající kritéria a odtud pak byly tyto hodnoty sečteny, čímţ jsme získali celkový 

součet váţených s indexů (viz. Tab. 4.10), ze kterého jsme následně určili nejvhodnější 

variantu nejlépe odpovídajícím poţadavkům v zadání. 

 

 

Kritérium K6 – Náklady na výrobu 

  
Do nákladu je zahrnuta odhadovaná cena výroby dílů 

a nakupovaných komponent 
Body 

Varianta A 
Konstrukce robotu je vyrobena z převáţně 

nakupovaných komponent 
3 

Varianta B 
 Konstrukce této varianty je náročnější, protoţe je u 

ní nutné vyrábět více dílů 
 2 

Varianta C 
Náročnost konstrukce je vyšší z důvodu nákupu 

polotovarů a jejích dalšího opracování 
 2 

Varianta D 
Vyráběné a nakupované komponenty z běţného 

sortimentu výrobků – vysoká dostupnost, nízká cena 
3 
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Srovnání jednotlivých variant 

Kritérium 
Váha 

významnosti 
Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

    Body 
Váţený 

index 
Body 

Váţený 

index 
Body 

Váţený 

index 

Body Váţený 

index 

K1 1,375 1 1.375 2 2,75 3 4,125 2 2,75 

K2 1,25 3 3,75 3 3,75 1 1,25 4 5 

K3 1 3 3 2 2 2 2 4 4 

K4 1,125 4 4,5 1 1,125 2 2,25 3 3.375 

K5 1,312 3 3.936 3 3,936 4 5,248 4 5.248 

K6 1,437 3 4,311 2 2,874 2 2,874 3 4.311 

Celkový součet indexů: 
 

20.872 

 

16,435 

 

17,747 24,684 

Tab. 4.10 

 

4.5. Zhodnocení výběru variant 

 

Varianta D byla vybrána na základ nejlépe vyhovujících výsledku v rámci 

provedené analýzy. Varianta D je schopna být nejdéle provozuschopná v závislosti na 

pouţitém typu akumulátorů, velkou výhodou je také montovaná konstrukce, která není 

náročná z pohledu výroby, budou zde s výhodou pouţité nakupované komponenty, 

naopak vyráběných komponent bude omezené mnoţství. Dalším specifikem pro 

variantu A je pouţité krytování které dostatečně chrání přístroje a zařízení uvnitř robotu 

a také zajišťuje jejich ochranu před mechanickým poškozením. 

Varianta B je pak dle analýzy nejméně vhodná díky konstrukci rámu, který je 

robustní dále pak je nevyhovující operační čas z hlediska náročnosti a moţnosti 

umístění akumulátorů. V neposlední řadě krytování robotu je jen částečné a do jisté 

míry také nevyhovující. 

Varianta C je jednoduché konstrukce, ale je nutné ji téměř celou vyrobit coţ 

zvyšuje náklady na odhadovanou cenu robotu. Další nevýhodou je nerozebíratelnou 

rámu oproti Variantě A na druhou stranu rám je celkově tuţší a tím lépe odolný vůči 

mechanickému poškození. 
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5. Konstrukční řešení 
 

Na základě rozpracování a posouzení variant dle hodnotové analýzy byla 

vybrána varianta D, která byla rozpracována do podoby konstrukčního řešení celého 

manipulačního pracoviště, kde byly detailně rozpracovány hlavní uzly. Tyto uzly 

budou rozděleny a postupně popsány jak jejich konstrukce, základní principy a dále 

budou uvedeny příklady namáhaných součástí, u kterých bude pomoci analýzy MKP 

vyhodnoceno jejich zatíţení při provozu manipulátoru.  

Prvním uzlem celkové sestavy je podavač pece slouţící k vytahovaní 

ohřátých polotovarů z ní. Součástí pece je automatizovaný systém otevíraní poklopu 

pece, rovněţ zahrnutý do této problematiky. Druhým uzlem na výstupu pece je 

válečkový dopravník osazený zpětným podavačem slouţícím k opětovnému vloţení 

jiţ rozkovaného OM zpět do pece a jeho opětovným zahřáním. Třetím uzlem 

v pořadí je manipulátor manipulující s OM ve dvou osách. Tento manipulátor je 

tvořen svařovaným rámem implementovaným do rámu kovacího stroje. Na tomto 

rámu je pak lineární vedení, které slouţí pro pohyb unášeče. Tento unášeč je vybaven 

kyvnými rameny slouţícími k odběru OM z válečkového dopravníku. 

 

Obr. 5.1. Obrázek výsledné varianty manipulátoru 

 

 Manipulátor byl navrhován dle základních poţadavků jak statických tak i 

dynamických, které byly zadány v poţadavkovém listě. Výchozí základní parametry 
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manipulátoru jsou uvedeny níţe viz. Tab. 5.1. Celková koncepce je konstruována 

s ohledem na jednoduchost a modularitu některých prvků tak aby byly lehce 

dostupné a levné. 

 

Technická data 

Maximální manipulovatelná hmotnost 25 kg 

Pouţité pohony Elektropohony, pneumatické pohony 

Hmotnost rámu 265 kg 

Maximální rychlost 1 m/s 

Maximální poţadované zrychlení 0,5 m/s
2 

Tab. 5.1 

 

5.1. Konstrukční řešení rámů podavače 

 

Rám podavače je implementován do rámu stolu pece. Stůl pece a zároveň i rám 

je sestaven z hliníkových profilů firmy Item. Rám je dále osazen ocelovými deskami, 

které je moţno výškově nastavovat díky uloţení na čepech a na šroubu, pomocí 

kterého je moţno přesně polohovat mechanismus podavače. Desky rámu jsou dále 

osazeny lineárním vedením v podobě kolejnic s vozíčky od firmy Hiwin.  

 

Obr. 5.1. Pohled na mechanismu stavění podavače 

Noha rámu 

Připojovací deska 

Středící čepy 

Stavěcí šroub 

Zaráţka kolejnice 

 

Kolejnice Hiwin 

 

Zaráţka přestavení 
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Obr. 5.2. Lineární vozík EGH25CA od firmy  Hiwin 

Technická data lineárního vozíku 

Typ  EGH25CA 

Rozměry komponenty (V x Š x D) 26 x 48 x 61,12 mm 

Max statické zatížení 32.4 kN 

Max. dynamické zatížení 16.2 kN 

Připojovací rozměr M6 

Hmotnost 0.25 kg 

Tab. 5.2. 

Tyto vozíčky jsou připevněny k vlastnímu rámu podavače pomocí šroubů, rám je 

tvořen plechovým svěřencem. Svěřenec je vybaven vedením pro pohyb vodící hlavy, 

která je přes pruţnou hlavici jednak spojena s pohonem a za druhé je spojena s podávací 

tyčí která bezprostředně slouţí pro manipulaci s OM.  

 

Obr. 5.2. Boční pohled na konstrukci rámu podavače, vpravo plechový svěřenec 

podavače 
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Obr. 5.3. Celkový pohled na rám podavače s rámem pece 

 

 V rámu podavače jsou dále umístěny tyče slouţící jako vedení pro hlavu 

podávací tyče. Tyto tyče jsou vyrobeny z konstrukční oceli třídy 11 a slouţí pro 

pohyb hlavy pomocí kluzného spojení (viz obr. 5.4). Samotná hlava je pak osazena 

bronzovými kluznými pouzdry (viz. datasheet Fibro přílohy), které mají grafitové 

vloţky po svém obvodu tak aby je nebylo nutné mazat. Pro zajištění přesné pozice 

jsou pak dále tyto vloţky zajištěny víčky které jsou zajištěný šrouby.  

 

 

Obr. 5.4. Vlevo vodící tyče a osazeni vodící hlavy, vpravo řez vodící hlavy 

 

 

Vodící hlava 

Vodící pouzdro 

Vodící tyče 
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Technická data kluzného pouzdra fibro 
Typ  2052.70 

Rozměry komponenty (V x Š x D) Vnitřní ø20, vnější ø28, délka 30 mm  

Typ materiálu Bronzové pouzdro s tuhým mazivem 

  

Tab.5.3 

Hlava samotná je pak upravena takovým způsobem, aby bylo moţné ji 

osadit jak lineárním aktuátorem, tak pneumatickým válcem. Z jedné strany jsou oka 

pro uchycení vlastní podávací tyče a z druhé strany hlavy jsou jednak oka pro 

uchycení elektropohonu a za druhé je hlavice osazena závitem slouţícím pro 

namontování kompenzační hlavy pneumatického válce slouţící k tomu aby při 

výsunu délky v takovém to rozsahu nedošlo k příčení pístnice, lineární aktuátor 

takový prvek nevyţaduje. Z důvodu uloţení na čepech coţ mu dovoluje 

kompenzovat výchylku pootáčením kolem osy čepu.  

  

Obr. 5.5. Podpůrná rámová jednotka 

 Lineární aktuátor má z důvodu jeho uchycení vytvořenou podpůrnou 

rámovou konstrukcí, kterou je moţno připojit ke stávajícímu plechovému svařenci 

pomocí šroubů a tím vzniká modul, který v případě náhrady za pneumatický pohon 

je moţno ze samotné konstrukce podavače odstranit. 

 V případě nevyuţívání podavače je moţné ho přesunout do druhé polohy 

pomocí madel umístěných na konstrukci K tomu, aby nedošlo k nechtěnému pohybu 

celého mechanismu po kolejnicích jsou vytvořeny ocelové zaráţky na desce osazené 

kolejnici a na samotném rámu svařence je umístěn protikus se zajišťovacími koliky, 

které v dané pozici zapadnou do otvoru na zaráţce a tím vytvoří zámek, který 

zabezpečí přesnou pozici podavače. 
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Obr. 5.6. Zarážky na deskách kolejnic, pojistné kolíky 

 V neposlední řadě je toto ústrojí vybaveno drţáky pro čidla. Jde o 

jednoduché plechové drţáky z konstrukční oceli. Tyto drţáky jsou uchyceny na rám 

svařence pomocí šroubů na rám svařence a nesou indukční čidla snímající polohu 

hlavy podavače v mezních stavech. Informace o funkci čidel a jejich typu budou 

zmíněny níţe v kapitole řízení. 

 

Obr. 5.7. Plechový držák indukčního čidla 

Technická data 

Typ Rámu Montovaná konstrukce profily Item 

Materiál rámu Dural 

Pouţitý typ profilů Profilová řada 8 standart, 80 x 40 mm 

Rozměry rámu (V x Š x D) 980 x 500 x 850 mm 

Hmotnost doplnit 

Tab. 5.2 

 

 

 

 

Zaráţky kolejnice 

Čidlo 

Drţák čidla 

Šrouby uchycení 

Zajišťovací šrouby 
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5.2. Konstrukční řešení poklopu pece 

 

 

Obr. 5.8. Situace automatizovaného poklopu pece 

Poklop pece je ve stávajícím stavu realizován jako výklopný systém, který je 

moţno otevřít pouze manuálně. Jeden s dílčích poţadavků na celkovou konstrukci 

manipulátoru byl automatizovat tuto činnost. Na základě původního řešení byl zachován 

poklop s termoizolační vnitřní vyzdívkou. Na jeho vnější stranu byl připevněn letmý 

rám, který je prostřednictvím rolen od firmy Gudel nesen na kolejnicích od 

stejnojmenné firmy. Tyto kolejnice jsou k vlastní tělesu pece přišroubované pomocí lišt 

které nesou samotné kolejnice Rám poklopu dále plní bezpečnostní funkci a to zejména 

v případě vykolejení neumoţní jeho vypadnutí. 

  

Obr. 5.9. Rolna a kolejnice Gudel 
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 Konstrukčně jde o svařenec s montovanými přípojnými komponentami, 

vyrobený z konstrukční oceli. Jako funkční materiál byla pouţita vysokolegovaná ocel, 

která má dobré vlastnosti týkající se tepelné odolnosti. 

Technická data rolny Gűdel 

Typ  FR 10 

Materiál rolny DIN 1.3505 

Maximální nosnost 53 kg 

Rozměry rámu (V x Š x D) Ø42, 30 mm 

Hmotnost 0,15 kg 

Tab.5.3 

Technická data kolejnice Gűdel 

Typ  FS 100 

Materiál rolny DIN 1.7792 

Maximální nosnost 53 kg 

Rozměry rámu (V x Š x D) 19,5 x 9,5 x 700 mm 

Hmotnost 1,45 kg /m 

Tab. 5.4 

 

Obr. 5.9. Svařenec rámu poklopu pece 

Pohon toho poklopu je realizován pomocí pneumatického válce nebo 

lineárního aktuátoru, v případě pneumatického válce je pouţita na jeho pístnici 

kompenzační hlavice a oko, které je s rámem spojeno pomocí čepu, snímání tohoto 

pohybu je realizováno a hlídáno pomocí indukčních čidel umístěných přímo na těle 

pneuválce v dráţce.  
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Obr. 5.10. Poklop osazený pneumat. válcem (vlevo) a lineárním aktuátorem 

(vpravo) 

U lineárního aktuátoru, kde je jeho pohyby realizován pomocí 

elektromotoru, je elektromotor samotný vybaven inkrementálním čidlem. Tato 

komponenta je schopna přesného měření výsunu, a proto je řízen přes řídicí systém 

aktuátoru, který bude popsán níţe v kapitole řízení. 

5.3. Konstrukční řešení dopravníku na výstupu pece 

 

Obr. 5.11. Celková sestava válečkového dopravníku s podavačem 

 Dopravník je navrhován s ohledem na funkci zpětného podávání jiţ 

rozkovaného polotovaru. Prioritní účel tohoto dopravníku je však vhodně ustavit OM, 

tak aby bylo moţné ho odebrat v součinnosti s unášečem vlastního manipulátoru 

kovacího stroje. Vychystávací místo pro odběr OM je realizováno pomocí válečků, 
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mezi tyto válečky pak zapadají náklonné ramena manipulátoru kovacího stroje, která 

odeberou poţadovaný OM. 

  

Obr. 5.12. Rám válečkového podavače 

 Samotná konstrukce celého dopravníku je tvořena svařovaným rámem tvořeným 

standardními profily a to konkrétně rovnostrannými profily 30x30x5 mm a dále pak U 

profily 80. Na bocích rámu jsou pak přivařeny přípojné desky jednak pohonu a za druhé 

deska chránící dopravník před vysokými teplotami, které by mohli funkční části 

dopravníku poškodit. Na výstupní straně dopravníku jsou na konstrukci přivařeny 

plechové konzoly umoţňující nést doplňkový překlápěcí mechanismus, který je 

realizován pro situaci, kde dopravník musí pracovat samostatně a musí zajišťovat 

manipulaci odděleně od stávajícího soustrojí. 

 Válečky nejsou hnané, ale jsou uloţeny volně přes loţiska na svých osách. Osy 

jsou pak zajištěny pomoci spojovacího materiálu na jednotlivých drţácích válečků 

z plechů, které jsou vyztuţeny pro vyšší tuhost ţebry.  

 

  

Obr. 5.13. Uložení válečku dopravníku 

Profily 30x30x5 

U profilu 80 

Nivelační šrouby 

Ţebra rámu Přípojné desky 

Váleček 

 

Loţiska 6202A 

Hřídel 

Distanční krouţky 

Matice 
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Obr. 5.43. Uložení válečku dopravníku 

Tab. 5.5 

 

Nad touto válečkovou drahou jsou umístěny vodící tyče, které zajišťují 

vedení hlavice zpětného vyhazovače. Hlavice zpětného podavače je realizována 

pomocí stejné konstrukce jako u podavače pece. V tělese hlavice jsou otvory pro 

kluzná bronzová pouzdra, která zajišťují přesný a plynulý chod. Tyto pouzdra jsou 

proti pohybu zajištěna víčky. Víčka jsou připevněna k hlavici pomocí šroubů.  

Hlavice je dále vybavena speciálním distančním válečkem, který umoţňuje 

při maximálním výsuvu zastrčit OM do pece natolik, aby bylo moţné pec náleţitě po 

vykonání této operace uzavřít. 

 

Technická data ložisek SKF 
Typ loţiska 6202A 

Dynamická únosnost 5,85 kN 

Statická únosnost 2.85 kN 

Průměr loţiska 15 mm 

Šířka 11 mm 

Vedení hlavy 

 

Hlavice zpětného vyhazovače 

 Distanční váleček 

 

Pojistná víčka 

Oka pro uchycení pohonu 
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Obr. 5.14. Hlavice zpětného podavače 

 Pohon je zde realizován pomocí pneumatického válce nebo lineárního aktuátoru. 

V případě lineárního aktuátoru je vyuţito modulární nástavby v podobě rámu, který je 

moţno připevnit na zadní desku dopravníku pomoci šroubů.  V případě pneumatického 

válce je nutné pouţit kompenzační hlavici pro vymezení výkyvu pístnice při 

maximálním vysunutí. 

  

Obr. 5.14. Pohony zpětného podavače, vlevo realizován pohon pneuválcem vpravo 

lineárním aktuátorem 

 Čidla jsou uchycena na rámu samotného dopravníku a také jsou jimi vybaveny 

pohony. Celkově bude tato problematika popsána níţe v kapitole řízení. 

Tab. 5.5 

Technická data ložisek SKF 

Typ loţiska 6202A 

Dynamická únosnost 5,85 kN 

Statická únosnost 2.85 kN 

Průměr loţiska 15 mm 

Šířka 9 mm 
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5.4. Konstrukční řešení manipulátoru kovacího stroje 

 

Obr. 5.15. Celkové situace kovacího stroje s manipulátorem 

 Manipulátor kovacího stroje je koncipován jako samostatné zařízení pracující 

v součinnosti s kovacím strojem. Celkově lze manipulátor rozdělit na 2 funkční části. 

První částí je rám vybavený lineárním aktuátorem, který slouţí k posuvu unášeče do 

patřičné polohy. Druhou části je právě unášeč vybavený k manipulaci OM.  

 Rám manipulátoru je vytvořen ze standardních profilů a to rovnostranného 

čtvercového profilu 40x40x4 mm z konstrukční oceli osazeného na koncích patkami, 

připojenými ke spodní desce kovacího stroje a dále pak z U profilu 80, tvořící hlavní 

rámový základ. Na tomto základu jsou pak umístěny ocelové desky, na kterých po 

správném umístění a svrtání budou přišroubovány kolejnice lineárního vedení.  

 

Obr. 5.16. Rám manipulátoru kovacího stroje 
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 Po těchto kolejnicích se pohybuje prostřednictvím lineárních kuličkových 

vozíků unášeč manipulátoru. Pohon unášeče je realizován lineárním aktuátorem, který 

je přípojným okem spojen s rámem a druhým okem pak s unášečem. 

  

Obr. 5.17. Unášeč manipulátoru 

 Unášeč samotný je vyroben z několika hlavních částí, mezi základní patří 

svařenec spodního rámu, ke kterému je jednak připojen motor a za druhé vozíky 

lineárního pojezdu a také je k němu připojena kompaktní pohybová jednotka která má 

za úkol pohybovat se svrchní nástavbou unášeče ve vertikálním směru v rozsahu 40 

mm, kromě toho je však ještě spojena se spodní nástavbou pomocí tyčového vedení, 

které zajišťuje přesný posuv s dodrţením přesné polohy.  

  

Obr. 5.18 Rám unášeče manipulátoru 
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 Svrchní nástavba je pak dále tvořena čtyřmi výklopnými rameny, pro které jsou 

určující 3 stavy náklonu. Tyto ramena se otáčejí kolem čepu, který je uloţen 

v jednoduchých konzolách.  

Samotný pohyb ramen pak zajišťují dva pneumatické válce slouţící k naklápění 

do 3 poloh. Na těchto ramenou je pak pouţita termoizolace chránící ramena před 

přílišným ohřátí. Po stranách ramen je pak jednoduchý stavěcí mechanismus pro přesné 

vedení polotovaru aby nedošlo při jeho přesunu k vypadnutí mimo dráhu přesunu. Na 

konci dráhy jsou na nástavbě přišroubována distanční ţebra umoţňující přesné zastavení 

polotovaru ve správné pozici. 

 

Obr. 5.17. Uchycení pohonu unášeče pomocí čepů 

 

 Celkový postup manipulace s polotovarem a plnění jednotlivých operací bude 

popsán v kapitole řízení níţe. 
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6. Návrh pohonů pro manipulační mechanismy 
 

6.1. Návrh pohonů pro manipulátor 

 

Jednotlivé pohony byly navrţeny na základě předchozích parametrů tak aby 

odpovídaly poţadavkům zadaným viz. výše. Na základě vhodnosti pouţití 

jednotlivých typů pohonů byly jednotlivé strojní uzly osazený, jak pneumatickými 

válci pro zjednodušenou funkci kdy je soustrojí navrhováno jako jednoúčelový 

manipulátor.  

V případě poţadavku větší flexibility tohoto manipulátoru, coţ zahrnuje 

součinnost jednotlivých strojních celků s jinými zařízeními, byly pro tuto variantu 

veškeré pohybové mechanismy osazeny lineárními aktuátory od firmy Linak. 

 

 

 

Tab. 6.1 

 6.2. Návrh pohonu pro podavač pece 

 

  Na obrázku výše je vidět zjednodušené schéma silového působení na 

základě tohoto silového rozkladu byla stanovena síla potřebná k posuvu ohřátým 

polotovarem ven z pece. 

     (6.1) 

Třecí síla je pak síla, kterou je nutno překonat pro posuv ohřátého polotovaru. 

Jako součinitel zde byl zvolen součinitel f = 0,35 díky tomu ţe materiál je sunut po 

porézním povrchu vyzdívky a díky jeho vysoké teplotě, která zajišťuje jeho větší 

plasticitu a tím pádem negativní vliv na sunutí. 

    (6.2) 

 

Vstupní parametry pro návrh pohonů 

Hmotnost OM 5 kg 

Zrychlení OM 0,5m/s
2
 

Rychlost jednotek manipulátoru 1 m/s 

Stykové plochy OM Ocel na ocel (součinitel tření f) 
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Ze vzorců uvedených výše je patrné ţe k tomu abychom byli schopni podavačem 

vysunout OM z pece není nutné překonávat příliš velkou sílu.  

Výkon motoru tedy pak bude: 

       (6.3) 

Vzorec uvedený výše představuje velmi malý poţadovaný výkon, z našeho pohledu 

vyuţijeme pohony, které jsou silně přesahující poţadovaný výkon, avšak je jich pouţito 

díky jejím dynamickým vlastnostem a také pro moţnost jejich snadného řízení.  

 Jako první pohon byl navrhnut lineární aktuátor od firmy Linak (rozklíčování 

kódového označení je uvedeno v příloze DP). 

: 

 Lineární aktuátor LA28 kompakt L28 4 4 0 A – 2 0 600 1 3 0 

  

Obr. 6.1. Lineární aktuátor LA228 kompakt 

Tab.6.2 

Výhodou výše uvedeného pohonu je jeho přesné řízení, oproti tomu je 

pneumaticky pohon velice rychlý a sílu, kterou vyvine je dána vzorcem. 

Technické údaje elektromotoru Linak LA28 

Typ Motoru Lineární aktuátor 

Max. síla motoru 800 N 

Zdvih 600 mm 

Rychlost zdvihu 45 mm/s 

Proudová zátěţ 3.2A 

Stoupání šroubu 12 mm 
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     (6.4) 

 

Výpočet válce naznačuje, ţe síla vyvinutá válcem je dostatečná pro to, aby pohybovala i 

těţším OM manipulace. Takto silný pneumatický válec byl vybrán z důvodu moţnosti 

pouţití těţšího OM a to konkrétně o polotovar shodný s velikostí průměru otvoru pece. 

Typ pneuválce: DSBC 32-650-PPVA 

Tab. 6.3 

 

Obr. 6.2. Pneumatický válec DBSC 32-650-PPVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje pneumatického válce DBSC 32 

Typ Motoru Pneumat. válec 

Max. síla motoru 483 N 

Zdvih 650 mm 

Provozní tlak 0,6 bar 

Připojovací rozměry M10x1,25 závit na pístnici 

Připojení pneumatiky G1/8 
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Pro daný válec byla vytvořena simulace podle, které je patrné, jak bude daný 

pneumatický válec reagovat. Výstupní podmínky simulace. 

 

Obr.6.3 Výstupní veličiny simulace chodu válce 

 

Dále jsou zohledněny výsledky v grafech, které byly výstupním produktem 

simulace. Na obrázku 6.3. je patrná závislost polohy pístnice válce na rychlosti v čase. 

 

Obr.6.3. Diagram poloha/rychlost/čas 

Na obr 6.4. lze sledovat, jak zrychlení prudce mění svou hodnotu při dojezdu na 

koncovou pozici. 

 

Obr. 6.4. Diagram vyjádření zrychlení v čase 
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6.3. Návrh pohonu pro poklop pece 

 

 Základní návrh vychází podobně jako u předchozího případu ze vzorce (6.2) 

rozdíl je však ve váze pohybovaného mechanismu a v součiniteli tření, který je zde 

představován součinitelem valivého tření na rozdíl od tření smykového. Počítaná 

hmotnost poklopu s jeho rámem je dle výsledku programu Creo stanovena na 18,43 kg. 

 

Obr.6.5. Schéma rozkladu sil působících na rolnu rámu poklopu 

 

Normálová síla působící na těţiště poklopu je tedy: 

      (6.1) 

Odtud pak vyjdeme ze vzorce pro třecí sílu valivého odporu, vstupními veličinami jsou 

koeficienty vyčísleny před vzorcem součinitel valivého ξ, průměr rolny a dále pak 

vzorec: 

ξ = 0,0005 pro odvalování ocelového kola po ocelové kolejnici 

r = 0,034 m 

     (6.5) 

Z tohoto výsledku je patrné ţe je moţné tento odpor téměř zanedbat a navrhnout motor 

dle vzorce: 

      (6.6) 

      (6.7) 

Z důvodu nízkých odporů a malé zátěţe je třeba říct ţe motor který je volen, 

převyšuje výkonově i silově poţadované parametry vycházející z výpočtů. Motory však 
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byly voleny zejména díky jejich dobré dostupnosti, příznivé ceně a poměrně jednoduché 

regulaci. Lze o stejný pohon, jako byl pouţit pro podavač uvedený výše pouze s jiným 

zdvihem. 

 

Obr. 6.6. Lineární aktuátor LA228 kompakt 

Lineární aktuátor LA28 kompakt L28 4 4 0 A – 2 0 350 1 3 

Tab. 6.4 

 

Typ pneuválce je u této varianty pouţit tak jako u předchozího podavače 

s rozdílem zdvihu proto zde je uveden jen typ a jeho parametrická tabulka. 

Typ pneuválce: DSBC 32-300-PPVA 

Tab. 6.5 

Technické údaje elektromotoru Linak LA28 

Typ Motoru Lineární aktuátor 

Max. síla motoru 800 N 

Zdvih 350 mm 

Rychlost zdvihu 45 mm/s 

Proudová zátěţ 3.2A 

Stoupání šroubu 12 mm 

Technické údaje pneumatického válce DBSC 32 

Typ Motoru Pneumat. válec 

Max. síla motoru 483 N 

Zdvih 300 mm 

Provozní tlak 0,6 bar 

Připojovací rozměry M10x1,25 závit na pístnici 

Připojení pneumatiky G1/8 
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6.4 Návrh pohonů pro zpětný podavač dopravníku 

 

  Zpětný podavač je osazen stejnými pohony jako podavač předvalků z pece 

proto tu není popis těchto komponent dále rozveden. Ale jsou počítány jako díly do 

celkové rozpisky. 

6.5 Návrh pohonů pro manipulátor kovacího stroje 

  

 Manipulátor kovacího stroje je osazen 2 pohony. První z nich a to ten výkonnější 

je usazen v rámu manipulátoru a má za úkol realizovat v pohyb v translační ose tak aby 

unášeč OM byl schopen pracovat v poţadovaném rozsahu vzdáleností. 

Vstupními hodnotami pro návrh tohoto pohonu jsou: 

poţadované max. zrychlení a = 0,5m/s
2 

poţadovaná maximální rychlost v = 1m/s 

váha unášeče mU = 22,5 kg 

součinitel tření f = 0,1 ( ocel na ocel) 

 

 

Výpočet potřebného výkonu motoru: 

  (6.6)  

      (6.7) 

Jako vhodný pohon pro tuto aplikaci byl vybrán:   

Linak La 30 – kodového označení 30 7 1 T 2 – 20 400 0 0 

Jde o velmi výkonný motor, který se hodí pro tuto aplikaci díky přesnému řízení 

a díky vysoké odolnosti konstrukce proti nepříznivými vlivy. 
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Obr.6.7. Lineární aktuátor LA30 

Tab. 6.6 

 

Obr. 6.8. Schematické znázornění pohybů motorů 

Jako poslední navrhované pohony jsou zde uvedeny pohony vlastního unášeče 

manipulátoru, který je osazen přesným lineárním aktuátorem od firmy Linak 

s označením LA23 Techline a dále pak je osazen dvěma pneumatickými válci 

zajišťujícími naklápění ramen od firmy Festo. 

Technické údaje elektromotoru Linak LA30 

Typ Motoru Lineární aktuátor 

Max. síla motoru 1000 N 

Zdvih 400 mm 

Rychlost zdvihu 65 mm/s 

Proudová zátěţ 3.2A 

Stoupání šroubu 12 mm 
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Lineární aktuátor má zde za úkol pohybovat s horní nástavbou unášeče ve 

vertikálním směru, jako zjednodušenou úlohu je moţné počítat ţe motor musí generovat 

sílu větší neţ je tíhová síla nesených komponentů, odtud tedy: 

Váha horní nástavby s objektem manipulace mHR = 14,5 kg 

   (6.8) 

  Mnou navrhnutý aktuátor je schopen vyvinou sílu aţ 1200 N z čehoţ je patrné, 

ţe pro danou aplikaci je zcela vyhovující. 

Typové označení:  23 5 3 0 0 1 0 6x 050 a6   

 

Obr. 6.9. Lineární aktuátor LA23 Techline 

Tab.6.7. 

 Pneumatické válce pro natáčení ramen jsou dvojího zdvihu pro dosaţení 3 pozic 

tedy jedné neutrální standardní polohy zachované při posunu unášeče, další polohou je 

naklopení, kdy OM je nabráno a přemístěno vlastní vahou do vychystávací pozice a třetí 

polohou je vychýlení ramen tak aby OM opustil vychystávací pozici a sjel zpět na 

dopravník zpětného podavače kvůli dalšímu ohřátí.  

Technické údaje elektromotoru Linak LA23 

Typ Motoru Lineární aktuátor 

Max. síla motoru 1200 N 

Zdvih 50 mm 

Rychlost zdvihu 12,6 mm/s 

Proudová zátěţ 3.2A 

Stoupání šroubu 5 mm 
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Obr. 6.10. Schéma poměru sil působících na kyvné rameno 

Popis jednotlivých veličin schématu: 

r1= 160 mm, vzdálenost k bodu otáčení poţadované síly pohonu 

r2= 75 mm, vzdálenost k bodu otáčení od těţiště ramene 

r3= 330 mm vzdálenost k bodu otáčení od místa odebíraní OM 

GR = 31.4 N tíhová síla těţiště naklápěcího ramene 

GOM = 49.05 N tíhová síla objektu manipulace 

FM = výsledná síla k pohybu ramenem 

Na základě poměru sil k bodu otáčení byly vybrány tyto dva typy 

pneumatických válců dle vzorce: 

      (6.9) 

  (6.10) 

 Typy pneumatických válců: 

ADNP 32-20-A-P-A 

ADNP 32-60-A-P-A 

 

 

 

 

Obr.6.11 Pneumatický válec FESTO 
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Tab.6.8 

 Výsledky pouţité simulace GDSE vyvinuté firmou FESTO: 

 

Níţe je uveden graf, který znázorňuje průběh polohy a rychlosti pístnice válce 

v závislosti na čase. Z grafu je patrné, ţe rychlost kolísá zejména při začátku pohybu 

pístnice coţe je způsobeno  vpuštěním tlakového vzduchu při němţ vzniká ráz ve válci. 

 

Obr. 6.11. graf závislosti rychlosti a polohy pístnice válce na čase 

 

Obr. 6.12 graf závislosti vstupního a výstupního tlaku na čase 

Technické údaje pneumatických válců ADNP 32- (20 a 60)-A-P-A 

Typ Motoru Pneumat. válec 

Max. síla motoru 483 N 

Zdvih 20 a 60 mm 

Provozní tlak 0,6 bar 

Připojovací rozměry M10x1,25 závit na pístnici 

Připojení pneumatiky G1/8 
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7. Kontrola funkční částí a pevnostní analýza prvků 
 

Mezi funkční části patří zejména uchycení motorů, které zajišťují přenos 

sil tak aby mohly pohony správně fungovat a pohybovat jednotlivými díly ve 

v poţadovaném rozsahu. 

Uchycení motorů je realizováno u všech pohonů téměř totoţně. Můţe za 

to konstrukce pohonu daná výrobcem a zejména jednoduché uchycení pomocí 

čepů.  Čepy které budou prověřovány v této kapitole jsou reprezentativními 

prvky, které se vyskytují ve větším mnoţství v celé sestavě manipulátoru. Proto 

byly vybrány z kaţdé skupiny po jednom díle. 

Kaţdý z těchto čepů je pak dále zatěţován na největší moţnou sílou 

působící na tento čep v celé sestavě. Předpokladem je, ţe pokud vydrţí tento čep 

maximální sílu, pak vydrţí jakoukoli menší sílu se stejným průřezem. 

Vybrané čepy nejsou normalizovanými součástmi proto jsou také 

vybrány pro kontrolu. Veškeré čepy jsou vyrobeny z oceli třídy 11 523.  

Tab. 7.1 

 

Obr. 7.1. –Schéma zatížení čepu  

Vstupní parametry konstrukční oceli 11 523 

Pevnost v tahu 600 MPa 

Minimální mez v kluzu Re 315 MPa 

Hustota 7,85 g/cm
3
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 Na schématu obr. 7.1 Vytvořeno schéma, které je univerzální pro 

všechny typy pouţitých čepu. 

Čepy, které budou dále kontrolovány mají průměry 8, 10, 12 mm a zatěţující 

síly činí 483 N, 800 N, 1000 N, 1200 N. 

Jako příklad výpočtů bude provedena kontrola jednoho čepu, pro zbytek čepů 

budou výsledky určené v tabulce. 

Kontrola čepu bez hlavy s ø 8 mm a zatěţující silou 483 [N], σD0=315 Mpa 

 

    (7.1) 

 

    

 

    

 Podmínka vyhovuje a čep je moţno pro takovouto sílu pouţít. 

 Dále je nutné určit, zda vyhovuje délka vidlice podmínce pro měrný tlak. 

Dovolený měrný tlak pD [Mpa] pro oceli 11 500 je 120 MPa. 

p2 ≤ pD       (7.2) 

 

 

p2=3,01 Mpa ≤ pD 

I tato podmínka vyhovuje a je tedy moţno čep pouţít tak jak byl navrhnut. 

Další přehled výsledků je uveden v tabulce 7. 2. níţe 
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Tabulka výsledků kontroly jednotlivých čepů  

Velikost čepu 

[mm] 

Zatížení 

[N] 

Ohybové zatížení 

[Mpa] 

Tlakové zatížení 

[Mpa] 

ø10 800 31,4 4 

ø10 1200 47,12 5 

ø12 1000 35 5 

ø12 2000 70 8,3 

Tab.7.2 

 

Pro analýzu byla zvolena ramena, které jsou stále zatěţovanými součástmi 

v celé sestavě. Z důvodu jejich podobnosti bylo zvoleno pouze jedno rameno jako 

reprezentativní prvek na, kterém bude analýza MKP provedena pomocí programu Creo 

Simulation. 

Na základě modelu byly stanoveny maximální síly působící na daný prvek a ty 

pak byly v simulaci zadány do simulace. 

 

Obr. 7.2. –Schéma silového zatížení součásti kyvného ramene  

Analýza byla provedena v 9 iteračních cyklech kvůli vyšší přesnosti výpočtu. 

Výsledné sledované veličiny byly smykové napětí podle Von Messese v součásti, 

plastická deformace a dále vektorové vyjádření zatíţení. 
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Obr. 7.3. Výsledky analýzy MKP provedené v programu Creo Simulation  

 

Z výsledků uvedených výše je patrné, ţe napětí vzniklé v rameni, dosahuje 

maximální hodnoty 137 Mpa coţ je hodnota pod mezí dovoleného napětí, které činí 315 

Mpa pro konstrukční ocel 11 500. 

Z plastická deformace, která je maximálně tři desetiny milimetru je 

zanedbatelná z důvodu ţe ramena nejsou prvkem, který by přesně vytvářel tvarové 

spojení s jinými díly proto je tato hodnota dovolená.  
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8. Řízení systému manipulátoru 
 

Řízení manipulátoru bude realizováno pomocí průmyslového PC. Celé 

soustrojí manipulátorů je osazeno senzory umoţňujícími plynulý, bezpečný a plně 

automatizovaný chod.  

 

Obr. 8.1. Schéma funkce soustrojí manipulátoru  

Na schématu uvedeném výše je naznačena trajektorie pohybu OM v soustrojí. 

Operátor manipulátoru bude vkládat na válečkový dopravník polotovar, který poté bude 

zasunut, zpětným podavačem do pece, kde se OM zahřeje na poţadovanou kovací 

teplotu. Po oplynutí doby ohřevu bude podavačem z pece ohřátý polotovar vysunut na 

válečkový dopravník a odsud bude pomocí kyvných ramen unášeče přemístěn do loţe 

unášeče. Ten pak dopraví OM do prostoru podavače kovacího stroje. Po rozkování na 

poţadovanou délku bude moţnost odběru zpracovaného kusu a nebo unášeč dopraví kus 

znovu na válečkový dopravník odkud bude zpětným podavačem posunut do pece 

k opakovanému ohřevu. 

  

Obr. 8.2. Indukční čidlo SICK a jejich držák 
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K tomu, aby byl celý cyklus správně vykonáván slouţí, řídící systém 

manipulátoru, který se skládá ze senzoriky (jak čidel měřících polohu částí stroje, tak 

čidla pohonů pro přesné odměřování vzdálenosti apod.), dále pak řídících jednotek 

motorů, které pomocí linky profibus komunikují s průmyslovým PC. Čidla pouţita pro 

zaznamenávání jednotlivých poloh části stroje jsou zejména indukční čidla od firmy 

SICK.  

Ve velikost M8 jejich počet a parametry udává tabulka 8.1, dalšími čidly 

pouţitými pro snímaní polohy jsou čidla pneuválců, která budou dodána společně 

s pneumatickými válci od firmy FESTO. Tyto čidla slouţí k určování polohy válce 

zasunuto/vysunuto.  

Tab. 8.1 

Tab. 8.2 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry indukčních čidel IM08-2NPS-ZU1 

Počet pouţitých čidel: 8 kusů 

Přepínací výstup PNP 

Výstupní funkce NO 

Kabeláţ čidla 3-ţilový kabel 

Stupeň krytí IP67 

Snímací vzdálenost 2,5 mm 

Parametry indukčních čidel do drážky Festo SME-8 

Počet pouţitých čidel: 10 kusů 

Spínací výstup bipolární 

Výstupní funkce NO 

Kabeláţ čidla 3-ţilový kabel 

Stupeň krytí IP65 

Snímací vzdálenost ---- 
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Další čidla jsou integrovaná v pohonech od firmy Linak. 

 

Obr. 8.3. Kontrolbox CB14 k řízení až pěti pohonů Linak 

K řízení samotných lineárních aktuátorů jsou takzvané kontrolboxy, které jsou 

dodávány od výrobce pohonů. Typ a označení jsou uvedeny v tabulce 8.3. 

 

Tab. 8.3 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry Kontrolboxu CB14 od firmy Linak 

Počet pouţitých čidel: 1 kusů 

Programy pro  pouţití  11 max. 

Počet řízených motorů. 5 max. 

Kabeláţ  Přívodní kabel dlouhý 3.2 m 

Třída ochrany  2 

Stupeň krytí IPX1 
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9. Technicko – ekonomické zhodnocení 
 

Ekonomické zhodnocení je 12.5.2013 kdy byl kurz eura stanoven na 25.805 Kč za 

1 euro. V případě, ţe nejde o nakupované komponenty je cena odhadnuta na základě její 

sloţitosti a výrobní náročnosti. 

Komponenta Množství €/ks Kč/ks Cena 

Kovací stroj (stávající) 1   --- --- 

Indukční pec (stávající) 1   --- ---- 

Itemový rám podavače 1   10000 10000 

Svařovaný rám podavače 1   6000 6000 

Vodící tyče 2   800 1600 

Trn podavače 1   5500 5500 

Hlavice podavače  1   2500 2500 

Kluzná ložiska 2   150 300 

Kolejnice Hiwin 2 
 

2000 4000 

Vozík Hiwin 2 
 

3850 7700 

Bronzové vedení 1   1500 1500 

Izolační materiál 1m2   4000 4000 

Pneumatický válec 1   5000 5000 

Kompenzační hlavice 4 
 

500 2000 

Lineární aktuátor 1   10000 10000 

Svařovaný rám poklopu 
pece 

1   3000 3000 

Kolejnice Gudel 2   2500 5000 

Rolna Gudel 4   200 800 

Pneumatický válec 1 
 

4500 4500 

Lineární aktuátor poklopu 1   8000 8000 

Rám dopravníku zpětného 
podavače 

1   15000 1500 

Tyče vedení  2   800 1600 

Hlavice vedení 1   3000 3000 

Sestava válečku strojní část 1   3000 18000 

Lozisko 6202A SKF 1   300 3600 

Pneumatický válec 1   5000 5000 

Lineární aktuátor zpětného 
podavače. 

1   10000 10000 

Rám manipulátoru 
kovacího stroje 

1   4000 4000 

Unašeč kovacího stroje 1   25000 25000 

Hiwin voziky 2   3500 7000 

Hiwin kolejnice 2 
 

1500 3000 

Lineární aktuátor posuvu 
unašeče 

1   10000 10000 
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Lineární aktuátor posuvu 
OM 

1   8000 8000 

Izolační materiál  1 m2   4000 4000 

Indukční snímače SICK 8   1500 12000 

Indukční snímače FESTO 10   1200 12000 

Pneumatické válce unašeče 2   4000 8000 

Řídící systém      20000 50000 

Spojovací materiál     5000 15000 

Celková cena komponent       282100,- 

Tab. 9.1 

Celkové náklady na nákup komponent manipulátoru byly stanoveny na 282100,- 

Kč i s řídicím systémem. Do ceny nejsou zahrnuty náklady na smontování a cena práce. 

 

10. Závěr 
 

Na základě poţadavkového listu byly vypracovány čtyři varianty řešení, 

které byly podrobeny hodnotové analýze. Dle výsledku hodnotové analýzy byla vybrána 

nejvhodnější varianta a ta pak byla dále rozpracována do konstrukčního řešení. 

Konstrukční řešení bylo vypracováno s důrazem na minimalizaci nákladů v částech, kde 

to bylo moţné. Celý koncept byl orientován na vysokou spolehlivost, proto byly 

vybrány komponenty vysoké kvality, u kterých se však taktéţ projevila jejich hodnota. 

V další části bylo objasněno, jak byly navrhnuty pohony. A byly zde uvedeny 

výpočty, které pak vedly k výběru vhodných pohonů. 

Nedílnou součástí práce je provedení pevnostních analýz u dílů, tam kde je 

potřeba ověřit jak jsou namáhané a jestli jsou pro danou funkci vyhovující nebo jestli je 

třeba je dále upravit. 

Dále bylo nastíněno, jakým způsobem je moţné manipulátor řídit a jaký je 

strojní cyklus. V poslední části je zpracováno technicko-ekonomické zhodnocení a 

objasněno proč byly některé komponenty vybrány. 
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12. Seznam příloh 
 

1. Výkresová dokumentace (Sestavný výkres, výrobní výkresy) 

2. Katalogové listy nakupovaných dílů (elektronická forma) 

3. 3D model manipulátoru ( Creo ) analýzy jsou součástí modelu 

4. Cd – obsahující elektronickou formu diplomové práce, výkresové dokumentace 

a katalogových listů 


