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Pracovní list č. 1
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 2
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště, které se
skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do nich
vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž zásobník
polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a kontejner je
možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit, protože
jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro automatický
režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná první operaci,
stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou výrobky po
provedení uvedených operací, manipulátor se nachází v referenčním
bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu

Ing. Dundr Miroslav

DUM20

- strana 5

4. říjen 2012

Pracovní list č. 3
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště, které se
skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do nich
vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž zásobník
polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a kontejner je
možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit, protože
jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro automatický
režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná první operaci,
stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou výrobky po
provedení uvedených operací, manipulátor se nachází v referenčním
bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 4
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště, které se
skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do nich
vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž zásobník
polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a kontejner je
možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit, protože
jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro automatický
režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná první operaci,
stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou výrobky po
provedení uvedených operací, manipulátor se nachází v referenčním
bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 5
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor

Ing. Dundr Miroslav

DUM20

- strana 10

4. říjen 2012

rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 6
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště, které se
skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do nich
vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž zásobník
polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a kontejner je
možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit, protože
jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro automatický
režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná první operaci,
stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou výrobky po
provedení uvedených operací, manipulátor se nachází v referenčním
bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor

Ing. Dundr Miroslav

DUM20

- strana 12

4. říjen 2012

rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 7
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 8
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště, které se
skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do nich
vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž zásobník
polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a kontejner je
možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit, protože
jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro automatický
režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná první operaci,
stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou výrobky po
provedení uvedených operací, manipulátor se nachází v referenčním
bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 9
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 10
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 11
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 12
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 13
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 14
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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Pracovní list č. 15
Navrhněte program pro ovládání automatizovaného pracoviště,
které se skládá ze dvou lisů. Lisy nemají horní přístup. Polotovar se do
nich vkládá ze stran nebo zepředu. Součástí pracoviště je rovněž
zásobník polotovarů a kontejner na hotové výrobky. Zásobník a
kontejner je možno umístit na vhodné místo. Poloha lisů se nesmí měnit,
protože jsou pevně ukotveny v podlaze. Program navrhněte pro
automatický režim práce. Jedná se o postupové tváření. Stroj 1 vykoná
první operaci, stroj 2 druhou operaci. Počáteční stav pod lisem jsou
výrobky po provedení uvedených operací, manipulátor se nachází
v referenčním bodě.

Činnost automatizovaného pracoviště:
1. hotový výrobek z lisu 2 přesunout vyhazovačem nebo
manipulátorem do kontejneru
2. přesunout manipulátorem polotovar z lisu 1 do lisu 2
3. ze zásobníku přesunout manipulátorem polotovar do lisu 1
4. manipulátor přesunout do referenčního bodu
5. vylisovat polotovary oběma lisy najednou, tím je pracovní
cyklus u konce

Zadané hodnoty:
polotovar: plech 300x300 pozn.: lze uchopit jednou přísavkou
nejdůležitější kritérium: produktivita práce
další důležitá kritéria: cena, pracovní prostor
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rozložení lisů:

Úkoly:
1. navrhněte varianty uspořádání pracoviště (kinematické
schéma) minimálně dva průměty a ke schématům zakreslete
možné pohyby mechanismů
2. vyberte vhodnou variantu pomocí hodnotové analýzy
3. nakreslete podrobný prostorový náčrt minimálně dva průměty
vybrané varianty včetně umístění snímačů a volby označení
pohonů
4. nakreslete pneumatické schéma obvodu
5. nakreslete elektrické schéma obvodu
6. nakreslete hydraulické schéma obvodu
7. navrhněte pracovní cyklus automatizovaného pracoviště
8. sestavte sekvenční řetězec
9. navrhněte program pro ovládání pracoviště pomocí PLC
10. aktivujte PLC a vyzkoušejte správnost programu
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