
Opis technického zadania technológie výroby ozubených remeňov: 

Výroba ozubených remeňov začína vstupným materiálom ktorý je uložený v inteligentnej skladovej veži. Veža je 

vertikálny systém skladu s výhodou minimálnej zástavbovej plochy. Využíva maximálnu výšku výrobnej haly 

a pozostáva z dvadsať poschodí na ktorých je uložených niekoľko nosičov s navinutými ozubenými remeňmi.            

Pre dlhú životnosť uloženého materiálu  je veža vybavená systémom udržiavania stálej teploty . Inteligentná skladová 

veža je skladový systém s presnou evidenciou jednotlivých uložených položiek . Jednoramenný manipulátor 

umiestnený pred vežou zabezpečuje nakladanie rolí k procesu rezania a vykladanie po ukončení procesu späť do 

skladovej veže . 

Na prepravu rolí k procesu spracovania slúži autonómny mobilný robot / AGV/. Ten prepraví role k požadovanému 

stroju a po ukončení procesu nazad ku skladovej veži . 

Prvým procesom výroby ozubeného remeňa je vyseknutie zubového spoja kde sa podľa počtu zubov určuje dlžka 

budúceho zubového remeňa . V procese výroby je použitý laserový rezací stroj .Toto zariadenie umožňuje vytvoriť 

špeciálne tvary zubových spojov .Tvary sa vytvárajú prostredníctvom riadiaceho počítača. Zároveň je možné použiť 

ako podklad rôzne šablóny elektronických výkresov. Z dôvodu bezpečnosti je na manipuláciu s remeňom použitý 

dvojramenný kolaboratívny robot . 

Po odrezaní remeňa na požadovanú dlžku podľa objednávky je remeň vložený do prepravky s RFID kódom 

prideleným objednávkou . Prepravku prepraví k ďalšiemu procesu dopravníkový systém ktorý sleduje pohyb 

prepravky a načítaním kódu vysunie prepravku na odbočku na ktorej sa nachádza ďalší proces spracovania a výroby 

ozubeného remeňa . po ukončení procesu je vždy remeň  vrátený do dopravného systému ktorým postupuje k ďalšej 

operácii . 

Ďalším procesom výroby je zvarenie zubového remeňa . Remeň je zváraný vo zváračke so šablónou . Celý proces 

ohrevu a následného chladenia je automatický a zabezpečuje ho PID regulátor umiestnený na zváračke . 

Časť zubových remeňov je vyrábaná v tzv. rukávoch ktoré sa nezvárajú sú liate v požadovanej dlžke ,majú však šírku 

z ktorej je potrebné orezať remeň objednávanej šírky. K tomuto procesu sa používa pozdlžna rezačka remeňov ,ktorá 

odreže z rukávu remeň požadovanej šírky . Nastavenie šírky remeňa je automatické s možnosťou rezať niekoľko 

remeňov naraz . Aj k tomuto procesu sa dostávajú remene z dopravného systému prostredníctvom odbočky. 

Na ďalšej odbočke  sa rieši spôsobom spájania remeňov  mechanickým  spojom . Na prípravu mechanického spoja 

slúži cnc vŕtací stroj na  mechanických spojov ozubených remeňov. Stroj vŕta mechanický spoj v automatickom 

režime podľa pripraveného programu .  

Pri ďalšej odbočke sú do remeňov vysekávané otvory v požadovanom rozmiestnení. Na to slúži automatický 

vysekávací stroj . Zabezpečuje presné vyseknutie otvorov  a výrazne zvyšuje produktivitu práce oproti ručnému 

dierovaniu ozubených remeňov.  

Na ďalšej odbočke sa nachádza naváračka unášačov ozubených remeňov. Proces nastavenia rozstupov unášačov je 

automatizovaný z dôvodu eliminácie chyby pri lepení unášača. 

Ďalším procesom úpravy je lepička povrchových vrstiev . Celý postup procesu je automatický, jednotlivé veličiny riadi 

stroj automaticky podľa naprogramovaného postupu. Cieľom automatizácie je odstrániť chyby pri ručnom lepení 

a zrýchliť proces výroby povrchových vrstiev.  

Na ďalšej odbočke je zariadenie na úpravu povrchu zubového remeňa. Stroj pracuje v automatickom režime 

nastavenie pracovných  podmienok sleduje  riadiaci systém . ten zabezpečuje presnosť a vysokú efektivitu výrobného 

procesu .  



Na konci výrobného procesu je pracovisko OTK. Na tomto pracovisku je skontrolovaná šírka a dlžka remeňa a všetky 

operácie a ich prítomnosť podľa objednávky . Proces merania je automatický ,sledovanie šírky pásu rieši senzor 

strojového videnia . 

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 .  

 

 


