
Opis technického zadania technológie výroby dopravníkových pásov: 

K výrobe dopravníkových pásov je potrebný vstupný materiál, ktorý je dodávaný v roliach , kde hmotnosť jednej role 

sa pohybuje do 500kg v závislosti od druhu a hrúbky dopravníkového pásu . Role sú umiestnené v inteligentných 

skladových vežiach . Veža je vertikálny sklad rolí s minimálnou zástavbovou plochou . Využíva výšku haly a dokáže 

uskladniť až 20ks rolí dopravníkových pásov. Vstupom do výroby je elektronická objednávka s prideleným RFID 

kódom . Skladová veža podľa kódu automaticky rozpozná požadovaný druh materiálu ,ktorý presunie na pozíciu 

odoberania v odoberacom okne . Pred odoberacím oknom je pripravený manipulátor pre odobratie role z veže .Ten 

dvoma ramenami uchopí os na ktorej je uložená rola dopravníkového pásu a presunie ju z odoberacieho okna veže . 

Manipulátor čaká na príjazd  autonómneho mobilného robota /AGV/, ten podobratím odvezie manipulátor aj 

s uloženou rolou k CNC rezaciemu plotru . Manipulátor umiestnený nad rezacím plotrom zabezpečuje automatické 

zavedenie konca dopravníkového pásu cez celú dlžku stola na jeho východiskový začiatok ,kde začína proces rezania 

.Rezanie prebieha podľa pripraveného programu . Ploter reže pásy tak ,že automaticky odťahuje pás z role podľa 

požadovanej dlžky pásu . Po odrezaní pásu manipulátor nad plotrom prostredníctvom strojového videnia rozozná 

okraje vyrezaného pásu a navedie rameno nad vyrezaný pás ,uchopí ho a prenesie do pripravenej prepravky ktorá 

ma pridelený RFID kód podľa objednávky . Táto prepravka slúži ako nosič pásu počas jeho celého procesu výroby 

a spracovania . 

Na prepravu pásov k jednotlivým operáciam výroby ,slúži automatický dopravný systém pozostávajúci s dopravných 

pásov a odbočiek . Pred každou odbočkou je čítačka RFID kódu ktorá podľa postupu výroby prostredníctvom odbočky 

odkloní prepravku z hlavnej línie pásu na požadované pracovisko podľa postupu . Po ukončení operácie sa pás opäť 

vracia na hlavný dopravný pás a postupuje k ďalšej operácii .  

Prvá odbočka sa zaoberá prípravou dopravného pásu k zvareniu. Na páse je vykonávané delenie vrstiev pre 

viacvrstvové pásy a vytvorenie zubového spoja ktoré sa prevádza na automatickom vysekávacom zariadení 

/fingrovačke /. Po umiestnení dopravníkového pásu na stôl prípadne viacerích pásov pre využitie pracovnej šírky 

stroja sa spustí proces fingrovania riadený pripraveným programom .  

Zváranie dopravníkových pásov je vykonávané na tepelných zváračkách proces ohrievania na požadovanú teplotu 

a následného schladenia je vykonávaný automaticky PID reguláciou ,ktorá proces optimalizuje. Výsledkom je spoj 

vysokej kvality . 

Ďalší proces postupu je v prípade ,že dopravníkové pásy majú požadované spojenie mechanickým spojom . Proces 

zakladania a uzatvárania spoja je automatický ,pre dosiahnutie maximálnej požadovanej presnosti . V prípade 

požiadavky plastového mechanického spoja sú komponenty spoja vkladané na požadované miesto robotickou rukou 

,/kolaboratívnym robotom /. Robot odoberá komponenty z prepravky kde sú volne ložené . Na navádzanie ruky na 

komponenty používa robot strojové videnie /bin picking/.  

Pracovisko vysokofrekvenčných zváračiek je určené pre naváranie unášačov na zvarené dopravné pásy . Unášače 

majú na pásoch rôzne počty a rozostupy . Posuvy  spracovavaného pásu ako aj proces riadenia zvárania sa vykonáva 

v automatickom režime, je riadený PLC.  

Pracovisko dierovania je určené na vytváranie otvorov do dopravníkových pásov na automatickom dierovacom 

zariadení Posuv dierovacej hlavy sa vykonáva v CNC režime podľa programu . Týmto spôsobom sa eliminujú 

nepresnosti  a niekoľkonásobne sa zrýchľuje proces dierovania v porovnaní s ručným dierovaním. 

Pracovisko navárania vodiacich klinov lepí vodiace kliny na spodnú stranu dopravníkového pásu . Automatické 

zariadenie plynule posúva vodiaci klin súbežne s pásom ,zároveň sleduje teplotu spoja a konštantný prítlak 

vodiaceho klinu na pás . PLC uchováva hodnoty jednotlivých parametrov zvárania a ukladá ich do vyhodnocovacej 

tabuľky .  



Orezávacie pracovisko v prípade požiadavky oreže okraje dopravníkového pásu na presný požadovaný rozmer . 

Nastavenie požadovanej vzdialenosti nožov je automatické , kamerový snímač sleduje okraj pásu a jeho napnutie aby 

boli okraje pásu rovnobežné .  

Záverečným procesom vo výrobe pásov je OTK. Kontrola spočíva v meraní šírky a dlžky dopravníkového pásu . Pás sa 

vloží do zariadenia ktoré ho automaticky previnie cez snímacie valce pričom niekoľko krát snímacia hlava skontroluje 

šírku pásu. Následne sa hodnoty vyhodnotia a informácia  o ukončení sa vracia v systéme s podkladmi o kontrole na 

fakturáciu a expedíciu .  

Uskladnenie hotových výrobkov sa uskutočňuje na konci dopravného systému .Automatický žeriavový zakladač 

zakladá palety s hotovými výrobkami do regálového systému a eviduje ich presné uloženie na základe ktorého je 

potom možné vyhľadanie konkrétneho tovaru určeného na jednu expedíciu .  

 

 

                                                                                                                                                                                             

 


