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 Seznam pouţitých symbolů a značek 

Symbol    Význam       Jednotka 

 b šířka dopravníků [mm] 

 B činné šířky dopravníků [m] 

 β sklon dopravníků [°] 

 Cdyn axiální dynamická úspornost [N] 

 D2 průměr roztečné kruţnice napínacího řetězového kola [mm] 

 d2 průměr čepu v kloubech řetězu [mm] 

 D3 průměr roztečné kruţnice hnacího řetězového kola  [mm] 

 d3 průměr napínacího hřídele v loţiskách [mm] 

 d4 průměr hnacího hřídele v loţiskách [mm] 

 dk průměr hřídele [mm] 

 F obvodová síla [N] 

 F1 Sloţka obvodové síly k překonání odporu tření taţného prostředku 

                   vlivem hmotností dopravovaného materiálu [N] 

 F2 sloţka obvodové síly potřebná k překonání tření vlivem hmotnosti  

                   článkového pásu [N] 

 F3 sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu způsobeného  

                   zvedáním dopravovaného materiálu [N] 

 ƒ3 součinitel kluzného tření [-] 

 F4 sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu kloubů 

                   řetězu při obíhání kolem napínacích řetězových kol [N] 

 F5 sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření v loţiskách 

                   napínací hřídele [N] 

 ƒ5 součinitel čepového tření pro valivá loţiska [-] 

 F6 sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření vlivem 

                   pevného postranního vedení [N] 

 F7 sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu kloubů 

                   řetězu při obíhaní kolem hnacích kol [N]  

 F8 sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření v loţiskách 

                   hnacího hřídele [N] 

 Fa vnitřní axiální zatíţení [N] 



 Fad setrvačné síly od posuvných hmot [N] 

 Fak síla od vnějšího axiálního zatíţení [-] 

 Fb setrvačné síly od rotačních hmot [N] 

 FDOV síla dovolená v tahu pro válečkový řetěz 10B - 2 [N] 

 Fk maximální teoretická dovolená axiální síla [N]

 Fkk axiální síla působící na matici [N]

 FKmax maximální dovolená provozní axiální síla [N]

 Fma stření vnitřní axiální zatíţení [N] 

 Fv předepnutí v matici [N] 

 g gravitační zrychlení [m/s] 

 H svislá dopravní výška [m] 

 k součinitel bezpečnosti [kg] 

 Kd koeficient uloţení [mm] 

 kd zohledňující pruţné deformace řetězu [-] 

 kk koeficient závislosti na uloţení [-] 

 kp součinitel bezpečnosti [-] 

 L délka dopravníku [m] 

 ld vzdálenost mezi loţisky [mm] 

 Lk ţivotnost kuličkového šroubu v otáčkách [-] 

 lk nepodepřená délka hřídele [mm] 

 Lh ţivotnost kuličkového šroubu v provozních hodinách [h] 

 m hmotnost objektu manipulace [kg] 

 m1 hmotnost plastové palety [kg] 

 m2 hmotnost jednoho odlitku kohoutu [kg] 

 Mk kroutící moment [Nm] 

 Mkk hnací kroutící moment [Nm] 

 Mz urychlovaná hmotnost [kg] 

 𝜂 účinnost [-] 

 𝜂𝑐 účinnost [-]  

 𝜂𝑘 účinnost [-] 

 nk kritické otáčky [min
-1

]

 nkk otáčky kuličkového šroubu [min
-1

]

 nh otáčky hnací hřídele dopravníku [min
-1

]

 nm střední otáčky [min
-1

]



 nmax maximální přípustné otáčky [min
-1

]

 P výkon motoru [kW] 

 p stoupání kuličkového šroubu [mm] 

 Pa výkon na hnací hřídeli [kW] 

 Pamax maximální výkon na hnací hřídeli ozubeného kola [kW] 

 Pk výkon motoru kuličkového šroubu [kW] 

 Pmax maximální výkon motoru [kW] 

 q1 jednotkové zatíţení dopravníku  [kg/m]

 q2 hmotnost jednoho metru řetězu [kg/m]

 rh poloměr roztečné kruţnice hnacího řetězového kola [mm] 

 rk poloměr pohonné řemenice kola [mm] 

 t rozteč řetězu [mm] 

 T1 tah v honí větvi řetězu [N] 

 T2 tah v dolní větvi řetězu [N] 

 Tdyn dynamický tah [N] 

 Tmax maximální tah v řetězech [N] 

 ti poměrná doba působení síly v procentech [-] 

 u1 součinitel odporu [-] 

 v dopravní rychlost [m/s] 

 vh rychlost hnací hřídele dopravníku [m/s] 

 vk rychlost kuličkového šroubu [m/s] 

 Z potřebná napínací síla [N] 

 z2 počet zubů napínacího řetězového kola [-] 

 z3 počet zubů napínacího řetězového kola [-]  
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Úvod 

V současné době je kladen důraz na velkou kapacitu výrobků ve velmi nízkém čase. 

Z ekonomických důvodů je kusová výroba nahrazená automatizovanou, aby došlo ke 

sníţení času, a tím i nákladu s tím spojených. Z tohoto důvodu se do pracovního procesu 

zavádí robotizace, která sníţí čas a zvýší přesnost výroby. Uplatnění nachází v různých 

odvětvích průmyslu jako je např. výroba, montáţ, lakování ad. Správně vyřešené 

robotizované pracoviště není jen o výkonných, rychlých a přesných robotech, ale i o 

správném manipulačním zařízení.  

Úkolem manipulačního zařízení je dopravit poţadovaný materiál na určené místo v 

zadaném čase. Tím je zajištěn tok materiálu. Pro tuto aplikaci můţou být pouţity vozíky, 

dopravníky, různé tratě atd. Zleţí však na  procesu který má být vykonán.   

Cílem diplomové práce je konstrukční návrh paletového výměníku. V úvodní části 

práce bude seznámení s robotizovaným pracovištěm na obrábění odlitků (kohoutů) a se 

současným stavem řešení manipulace s europaletami. Na základě těchto informací bude 

vytvořený poţadavkový list, jehoţ body musí být dodrţeny při následném konstrukčním 

návrhu variant. Poté pomocí hodnotové analýzy vyberu vhodnou variantu k detailnímu 

rozpracování. V další části práce se bude nacházet konstrukční návrh paletového 

výměníku a potřebné výpočty stanovené vedoucím práce. K práci přiloţím 3D model 

včetně výkresové dokumentace v podobně sestavy paletového výměníku, podsestavy, 

zvedacího zařízení a výrobního výkresu bočnice dopravníku. 
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1 Analýza výrobní linky pro obrábění tělesa kuţelového 

kohoutu 

Náplní této Diplomové práce je konstrukční  řešení paletového výměníků, který je 

součástí výrobní linky pro obrábění tělesa kuţelového kohoutu. Na (Obr: 1 1) je moţno 

shlédnout jiţ navrţenou výrobní linku. Pro samotnou konstrukci výměníku je potřeba 

vycházet s jiţ dispozičního uspořádání výrobní linky pro obrábění tělesa kuţelového kohoutu 

(Obr: 1 1). Konstrukčního řešení  paletového výměníku se týkají pozice  6, 8, 19, 20 dle 

seznamu komponentů výrobní linky (Tab. 1 1). 

 

Obr. 1 1: Dispoziční uspořádaní  výrobní linky pro obrábění tělesa 

kuželového kohoutu  
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Tab. 1 1: Seznam komponentů výrobní linky pro obrábění těles kuželových kohoutů 
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1.1 Popis výrobní linky na obrábění kuţelových těles kohoutů 

 

 

 

Obr. 1 2: 3D model  výrobní linky pro obrábění tělesa kuželového kohoutu 

Legenda: 

[1] AGV vozík 

[2] Paletový výměník  

[3] Průmyslový robot KUKA KR 30L15/2 

[4] Skříň s řídícím systémem paletového výměníku 

[5] Modulární jednoúčelový obráběcí stroj 

[6] Pojezd robotu 

[7] CNC soustruh 

[8] Číslo palety 

  

3 

5 

7 

1 

 

4 

6 

3 

1 

2 

4 

8 

 

2 
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 Na (Obr: 1 2) je znázorněn uzel 3D modelu robotizované výrobní linky na obrábění 

TK. Z obrázku vyplývá, ţe AGV vozík (viz. poz. č.1)  bude přiváţet odlitky TK na paletový 

výměník. Poté dojde k odebrání TK robotem (viz. poz. č.3) z palety č.1(viz. poz. č.8) a 

přemístění do CNC soustruhu (viz. poz. č.7) kde dojde k prvnímu obrobení. Jakmile tato 

operace skončí přemístí se robot pomocí pojezdu (viz. poz. č.6) k modulárnímu 

jednoúčelovému obráběcímu stroji (viz. poz. č.5), který vykoná druhou obráběcí úlohu. Po 

skončení druhé obráběcí úlohy, přemístí robot jiţ obrobené TK na paletu č.2. Tento cyklu se 

bude neustále opakovat, dokud nedojde k vyprázdnění palety č.1 a naplnění palety č.2. 

 Nakonec je potřeba, aby paletový výměník změnil pozice palet.  

1.2 Princip pohybu palet na paletovém výměníku 

 Pro správný a plynulý chod výrobní linky na obrábění TK je nutné zajistit určitý směr 

výměny palet tak, aby nedocházelo ke kolizím.  

 

Obr. 1 3: Stanovení směru pohybu palet na paletovém výměníku 

Legenda: 

Přívoz palety s odlitky, odvoz palety s obrobenými kusy 

Vstup palety z AGV vozíku na paletový výměník  

Výměna pozic palety  

Výstup palety z paletového výměníku  na AGV vozík 
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 Na obrázku (Obr: 1 3) je zobrazen detail paletového výměníku z obrázku dispozičního 

uspořádání výrobní linky pro obráběni tělesa kuţelového kohoutu (Obr: 1 1). Dále je zde 

vyobrazen směr pohybu palet. Jako první je přivezená paleta s odlitky k AGV vozíku. Poté ji 

AGV vozík přemístí na paletový výměník. Jakmile se paleta s odlitky vyprázdní a paleta s 

obrobky naplní, dojde k výměně palet ve směru modrých šipek. 

1.3 Těleso kohoutu  

 Těleso kohoutu je část zařízení, které slouţí k regulaci průtoku. V dnešní době je 

moţno vybrat si z široké nabídky sortimentu pro regulaci průtoku vody, plynu atd. 

Nejznámější variantou regulace je určitě ventil na vodovodních bateriích. Dnes méně známou 

variantou regulace je však kuţelový kohout, který byl spíše k vidění v průmyslovém odvětví. 

 

Vlastnost - veličina Hodnota [ Jednotka ] 

Materiál Bronz - 

Hmotnost 1,836 kg 

Hustota 0,01 gmm
3 

Objem 216074 mm
3 

Tab. 1 2: Vlastnosti kuželového tělesa kohoutu 

 

Obr. 1 4: Těleso kuželového kohoutu 
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Obr. 1 5: Výrobní výkres tělesa kuželového kohoutu 

1.4 Objekt manipulace - paleta 

 Jako objekt manipulace na výměníku je zadaná euro paleta, která je specifická svými 

normovanými rozměry. Nejčastěji pouţívaný materiál je dřevo, avšak pro manipulaci v 

robotizovaném pracovišti bude vhodnější pouţít paletu z plastu, jelikoţ je odolnější vůči 

otěru, nevznikají nánosy v podobě třísek, jsou omyvatelné a nevyţadují větší údrţbu. Plastové 

palety se vyrábějí z recyklovaného plastu, tvrzeného polyethylenu atd. Pro aplikaci ve výrobní 

lince na obrábění kuţelového tělesa, bude praktičtější pouţít paletu plastovou. Nejlépe z 

tvrzeného polyethylenu.  

 Při manipulaci pomocí robotu, kde je zapotřebí uloţit větší mnoţství kohoutu, měl by 

být na paletě určitý systém uspořádání. V robotizaci se tato problematika řeší pomocí tzv. 

základní palety, která má tvar protikusu ukládaného obrobku. U palety pro kuţelové kohouty 

je potřeba zváţit univerzálnost, jelikoţ pro přivezené odlitky a hotové obrobky bude pouţitý 

stejný typ palety. Paleta která je vyprázdněná, se musí na výměníku posunout do pozice 

palety na ukládání kohoutů.  
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Obr. 1 6: Rozměry Euro palety ([1]) 
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Obr. 1 7: Základní paleta pro výrobní linku na obrábění kuželových těles kohoutů 

 

Obr. 1 8: Řez vedený kohoutem a základní paletou 
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1.5 AGV vozík ([2])  

 AGV systém je tvořen čtyřmi základními prvky: jízdní trasou, řídicím systémem, a 

jejich napájením. Jízdní trasa je jednoduše definovaná dle poţadovaného materiálového toku. 

Řídicí systém je zde pro zajištění plynulého pohybu vozíků, materiálů a dat.  

 Vozík je průmyslový vozík bez řidiče. Jsou dodávány v různém provedení a 

rozměrech. Mohou  být vybaveny prakticky kaţdým druhem mechanického manipulačního 

zařízení. AGV jsou uţívány ve výrobě, montáţích a skladech. Pouţívají se pro přepravu, ale 

mohou být téţ pouţity i jako mobilní pracovní stoly nebo montáţní plošiny.  

Aplikace AGV vozíků ([2])  

ECO        COMPACT 

Levné řešení pro montáţní linky a transport     

 

 

 

 

 

Obr. 1 9: Order-Picking     Obr. 1 10: AGV-  COMPACT 

MULTI       VARIO 

Nejvíce flexibilní platforma pro všechna  

manipulační zařízení 

  

Obr. 1 11: AVG – MULTI     Obr. 1 12: AGV - VARI 

Ekonomické řešení pro válečkové, 

řetězové a pásové dopravníky 

Specifický design, vytvořen 

prověřenými a standardními 

komponenty 
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2 Analýza způsobů manipulace s paletami v současnosti 

2.1 Moţnosti automatické výměny palet s materiálem v současné době 

 Automatická výměna palet se v současné době vyuţívá v mnoha odvětvích 

automatizované a robotizované výroby. Účelem těchto strojů je dopravit materiál na paletě jak 

k pracovnímu stroji, který vykoná na dopravovaném polotovaru potřebný úkon, tak jej dále 

dopravit od pracovního stroje k dalšímu úkonu. 

Paletový výměník  od firmy PAYNE  ([3]) 

 Výměník palet je navrţen tak, aby odstranil jakoukoli ruční manipulaci, pokud je 

potřeba přenést zatíţení z  jedné  palety na druhou. Zatíţení výměníku je rozloţeno 

rovnoměrně na podlahu, proto není potřeba pomocné rampy.  Po umístění palety s 

materiálem, sevře víko, případně bočnice výměníku paletu s nákladem na dotek. Poté je 

moţno paletu libovolně otáčet v horizontálním směru. Paletový výměník PAYNE umoţňuje 

vkládání libovolných délek a šířek palet s materiálem. Dále disponuje unikátní přesností všech 

tří upínácích stolů, které zajistí srovnání materiálu na paletě. 

   

 

Obr. 2 1:Rotační paletový výměník od firmy PAYNE mobilní verze ([3]) 
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Obr. 2 2: Rotační paletový výměník od firmy PAYNE pevně ukotvený k podlaze ([3]) 

Plně automatizovaný Paletový výměník PW 6000 od firmy BAUST GRUPPE ([4]) 

 Paletový výměník PW 6000 je typický prvek plně automatizovaného systému toku 

materiálu. Výměna palety je moţná i pro jemné a vysoce citlivé zboţí jako je například sklo.    

Dvojité posuvné plechy zabrání problémům vyplývající z hrubého povrchu a nerovností. 

Senzory pak zajistí spolehlivý a hladký průběh procesu výměny. Tento výměník má řadu 

dalších prvků a rozšíření, které jsou k dispozici v rámci jemně koordinovaného toku 

materiálu.  Paletovými zásobníky a sběrači lze regulovat dodávky a skladování palet. PW6000 

je schopen automaticky zpracovat aţ 60 výměn za hodinu. 

 

 Legenda:  

 

  

 

 

Obr. 2 3: Grafické znázornění toku a směru posuvu materiálu paletového výměníku  PW6000 

([4]) 

2.2 Manipulátory palet 

 Při výběru manipulátoru je třeba vycházet s uspořádání pracoviště, které rozhodne 

jaký typ a konstrukci manipulátoru je potřeba vybrat 

Tok 

materiálu 

Směr posuvu  

materiálu 
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Lineární manipulátory  

a) Přímočará výměna palet ([5]) 

 Princip je zaloţen na přímočarém stole se dvěma polohami, který má na horní ploše 

přesuvného stolu 2 úloţná místa pro palety. Ustavování a upínání obrobku na paletě se 

provádí střídavě v obou krajních polohách. Schéma je zobrazeno na (Obr: 2 4) 

 

Obr. 2 4: Přímočarý manipulátor výměny palet ([6]) 

b) Kyvadlové zařízení ([5]) 

 V kyvadlovém zařízení, paletový stůl obráběcího centra provádí pouze otáčivý pohyb. 

Na něj jsou střídavě přesouvány technologické palety z levé nebo pravé manipulační plošiny. 

Tyto manipulační plošiny jsou vybaveny vodícími plochami s posuvovým mechanismem pro 

posuv technologických palet. Stůl obráběcího centra musí být proto opatřen zařízením pro 

automatické ustavení a upnutí palety. Místa na manipulační plošině vyuţíváme k odepínání a 

upínání obrobků v době, kdy obráběcí centrum pracuje. 

 

Obr. 2 5: Kyvadlová výměna palet ([6]) 
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c) Navzájem kolmé osy manipulačních plošin ([5]) 

 Toto uspořádání se s výhodou pouţívá při umístění obráběcího centra tam, kde je 

pracovní prostor omezen z dvou na sebe kolmých stran nebo při zapojení centra do celkového 

hmotného toku v dílně či provozu. (Obr: 2 6). 

 

Obr. 2 6: Manipulační plošiny s navzájem kolmými osami ([6]) 

d) Paralelně umístěné manipulační plošiny ([5]) 

 Tento systém je omezen pouze pro obráběcí centra s posuvem obrobků v souřadnici X. 

Schéma zařízení je na (Obr: 2 7). 

 

Obr. 2 7: Manipulační plošiny vedle sebe ([6]) 
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Otočné manipulátory ([5]) 

  Otočné manipulátory jsou pro svou jednoduchou funkci a poměrně krátký čas výměny 

(15 – 20 sekund) technologické palety velmi často vyuţívány. Schéma uspořádání zobrazuje 

(Obr: 2 8). Tento princip umoţňuje nenáročné připojení na další manipulační systém, 

například kolejové vozíky, portálový zakladač.  Pouţití manipulátoru dle schématu na       

(Obr: 2 9) zajišťuje stálou polohu vstupní i výstupní palety. Pokud se navýší počet míst pro 

technologické palety můţe manipulátor splňovat také funkci zásobníku palet. Coţ se s 

výhodou vyuţívá pro bezobsluţná pracoviště. Příklad pouţití je uveden (Obr: 2 10).  Dále se 

otočné manipulátory ve velké míře pouţívají ve skladbě manipulačních systémů vyššího řádu. 

 

 

Obr. 2 8: Otočná výměnná stanice  ([6])  Obr. 2 9 Otočný manipulátor výměny palet  ([6]) 

 

Obr. 2 10: Kruhový zásobník palet ([6]) 
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3 Výměna palet za pouţití dopravní nebo manipulační techniky 

 K výměně palet nemusí docházet jen jednočinným paletovým výměníkem, ale lze 

také vyuţít velkého mnoţství dopravní, nebo manipulační techniky. 

Dopravní zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem - dopravníky 

 Materiál, polotovary a výrobky jsou ve výrobním procesu dopravovány od pracoviště 

k pracovišti. Doprava je uskutečňovaná buď jednotlivě nebo v dávkách, které jsou nejčastěji 

uloţeny na přepravních paletách. Mohou být konstrukčně řešeny pro daný druh materiálu, 

polotovaru či výrobku zcela individuálním způsobem, vyplývajícím z konkrétní situace a 

potřeb výrobního systému ([7]). 

 Dopravní zařízení ve výrobních systémech můţeme rozdělit na dopravníky bez 

pohonu a s nuceným pohonem dopravovaného objektu: ([7]) 

 Dopravníky bez pohonu   a) skluzy 

          b) valivé tratě 

 

 Dopravníky s pohonem   a) válečkové a kladičkové tratě  

     b) pásové dopravníky 

     c) řetězové dopravníky  

     d) podvěsné dopravníky 

     e) vlečné dopravníky 

     f) vibrační dopravníky 

     g) harpunové dopravník 
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Obr. 3 1: Stabilní pasový dopravník ([8]) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 2: Válečkový dopravník VD-FMR-H01od firmy VERVA-tech ([9]) 

 

 

Obr. 3 3: Řetězový dopravník 80CD MS od firmy Haberkon  ([10]) 
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Dopravní zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem - vlečné vozíky ([5]) 

 Fungují na základě automatického zapojování a odpojování k trvale poháněnému 

vlečnému členu (řetězu) v zakrytém kanále. K pozitivům patří hlavně minimální nadpodlaţní 

překáţky, malý zastavěný prostor, jednoduchost a nízká cena. (Obr: 3 4) 

 

Obr. 3 4: : Schéma vlečného vozíku ([6]) 

Dopravní zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem - indukční vozíky ([5]) 

 Systém patří do skupiny vozíků sledujících aktivním způsobem vytyčenou dráhu. Ta je 

realizována pomocí vodiče zapuštěného v podlaze, který řídící signál vysílá prostřednictvím 

magnetické indukce do řídícího systému vozíku. Mezi hlavní výhody patří vysoká flexibilita s 

moţností zastávek, délka a tvar trasy, jeţ se můţe jednoduše měnit. Dále pak moţnost 

instalace ve stávajících budovách, případné zvýšení počtu vozíků. (Obr: 3 5) 

 

Obr. 3 5: Schéma indukčního vozíku ([6]) 
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4 Poţadavkový list 

 Na základě provedených analýz  jednotlivých části pracoviště, funkcí, principů řešení, 

bylo zjištěno jakým směrem by se měl ubírat konstrukční návrh paletového výměníku. 

Nejprve však je zapotřebí, vytvořit poţadavky, které musí být splněny při konstrukčním 

návrhu variant.   

Obecné poţadavky 

 Oblast pouţití: indoor (pracovní hala) 

 Činnost: přívoz odlitku odvoz obrobku  

 Nosnost: 150 Kg 

 Max. hmotnost: 1200 kg 

 Max. rozměry (D x Š x V): 3000 x 2200 x 500 mm 

 Zdroj napájení: 380 V 

 Stupeň automatizace: plně automatizovaný 

 Pouţité energie: elektrická, pneumatická 

 Náklady: minimalizovat 

 Směr otáčení palet: ve směru hodinových ručiček 

 

Poţadavky kladené na paletu 

 

 Typ palety: Univerzální ( pro odlitky i obrobky) 

 Typ materiálu: Polyethylen 

 Max. rozměry palety (D x Š x V): 1200 x 800 x 120 mm 

 Nosnost palety: 150 kg 

 Doba provozu: Dvousměnný provoz po 8 hodinách 

 Zařízení pro mobilitu palet: Indukční vozík 
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5 Návrh variant 

 V diplomové práci jsou navrţeny 3 varianty řešení paletového výměníku. Kaţdá 

varianta má jinou koncepci, avšak směr určený k manipulaci s paletou musí být u všech 

stejný. 

 Pro lepší objasnění směrů pohybů u všech variant je zaveden způsob značení os 

jednotlivými barvami šipek. Ve směru pohybu v ose  X je zavedená červená šipka, Y  ţlutá 

šipka a směr Z  je označen černou šipkou. 

 První navrţená varianta paletového výměníku  (Obr: 5 1) se skládá z rámu              

(viz. poz. č. 6), na kterém jsou uloţeny po stranách 2 hřídele. Jedna hřídel je hnací             

(viz. poz. č. 2) a druhá hnaná (viz. poz. č. 7). Po délkách obou hřídelí, jsou rozmístěné 

ozubené řemenice, které spojuje ozubený řemen (viz. poz. č. 3) 

 Mezi jednotlivými větvemi řemenového dopravníku je zvedací zařízení                   

(viz. poz. č. 5), které se skládá ze dvou částí. První je umístěno pod horní paletou na         

(Obr: 5 1) a druhé se nachází ve spodní části dolní palety. K zajištění toku materiálu slouţí 

AGV vozík (viz. poz. č. 1). 

 

 

Obr. 5 1: Sestava varianty č.1 

2 1 3 5 6 4 

7 
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Legenda: 

[1] AGV vozík 

[2] Hnací hřídel 

[3] Ozubený řemen 

[4] Paleta s TK 

[5] Zvedací zařízení 

[6] Rám 

[7] Hnaná hřídel 

 

Princip řešení pohybů varianty č. 1 

 Na (Obr: 5 2) je zobrazen princip pohybu ve směru osy Y.  Otáčením řemenu           

(viz. poz. č. 1) dochází k pohybu palety (viz. poz. č. 5) .Jelikoţ je paleta (viz. poz. č. 3) 

zvednutá v ose  Z, nedochází u ní k ţádnému pohybu. 

 

  Na (Obr: 5 3) je vyobrazen princip pohybu v ose  X, který vznikne pohybem 

zvedacích zařízení (viz. poz. č. 4, 6) nahoru ve směru osy Z  a účinkem síly pístu                

(viz. poz. č. 2) na paletu (viz. poz. č. 3.)  

 

 

Obr. 5 2: Princip řešení pohybu v ose Y   

 

1 3 5 
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Obr. 5 3: Princip řešení pohybu v ose  X 

Legenda: 

[1]  Ozubený řemen 

[2]  Účinek síly pístu 

[3]  Paleta č. 1 

[4]  Zvedací zařízení palety č.1 

[5]  Paleta č. 2 

[6]  Zvedací zařízení palety č. 2 

 

Výhody a nevýhody této varianty 

 Výhodou této varianty je poměrně jednoduché řízení pohybů palet v obou směrech a 

tvar konstrukce, který je přesně dle zadání poţadavkového listu.  

 Nevýhodou je určitě energetická náročnost, jelikoţ je potřeba k výměníku přivést tlak 

i elektřinu a to je velmi nákladné pro samotný provoz. Dále vzniká problém s uloţením pístu 

do sestavy pro posun v ose  X. 

3 6 
2 

4 
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5.1 Varianta č. 2 

 

 

 

Obr. 5 4: Sestava varianty č. 2. 

 Druhá navrţená varianta paletového výměníku (Obr: 5 4)  se skládá z rámu            

(viz. poz. č. 4.), ke kterému jsou pevně připevněny čtyři pásové dopravníky (viz. poz. č. 3.). 

 Pro pohyb v ose  Y, slouţí zvedací zařízení (viz. poz. č. 2.).  K zajištění toku materiálu 

je AGV vozík (viz. poz. č. 1.). 

Legenda: 

[1]  AGV vozík  

[2]  Zvedací zařízení 

[3]  Pásový dopravník 

[4]  Rám 

[5]  Paleta s TK 

1 3 4 2 5 
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Princip řešení pohybů varianty č. 2 

 

 

 

 

Obr. 5 5: Princip řešení pohybu v ose  X 

 Na (Obr: 5 5)  je zobrazen pohyb palety (viz. poz. č. 3.) v ose  X. Pohyb vykonávají 

pásové dopravníky, které jsou v daném směru za sebou (viz. poz. č. 2.).  

 Pohyb palety v ose  Y (Obr: 5 6) je zajištěn zvedacím zařízením (viz. poz. č. 4.), které 

vyjede do horní polohy v ose  Z a řetězový dopravník, který je součástí zvedacího zařízení 

přemístí paletu (viz. poz. č. 5.) na druhou stranu osy  Y. 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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Obr. 5 6: Princip řešení pohybu v ose Y 

Legenda: 

[1]  AGV vozík 

[2]  Pásové dopravníky 

[3]  Paleta 

[4]  Zvedací zařízení 

[5]  Paleta 

 

Výhody a nevýhody této varianty 

 Výhodami na této variantě jsou jednoduchost konstrukce, díky dostupnosti 

kompletních dílu ( dopravníky) a  náklady spojené s výrobou i údrţbou tohoto zařízení.  

 

 Nevýhodou u této varianty je sníţení tření mezi pásem dopravníku a paletou při jejich 

znečištění. 

5 4 
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5.2 Varianta č. 3 

 

 

 

 

Obr. 5 7: Sestava varianty č. 3 

 Třetí varianta paletového výměníku (Obr: 5 7) se skládá ze čtyř válečkových        

dopravníku (viz. poz. č. 2.), které jsou pevně  ukotveny k sobě a dohromady tvoří i rám 

paletového výměníku. Dále je zde řetězový dopravník (viz. poz. č. 4.), který je pevně uchycen 

k zemi. Pro zajištění toku materiálu je zde AGV vozík (viz. poz. č. 1.). 

Legenda: 

[1]  AGV vozík 

[2]  Válečkový dopravník 

[3]  Paleta 

[4]  Řetězový dopravník 

 

  

2 3 1 4 
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Princip řešení pohybů varianty č. 3 

 

 

 

 

Obr. 5 8: Princip řešení pohybu v ose X 

 Na (Obr: 5 8) je graficky znázorněn pohyb palety (viz. poz. č. 4.) ve směru osy  X , 

který tvoří válečkový dopravník (viz. poz. č. 3.). Jelikoţ lze řídit kaţdý dopravník zvlášť, je 

moţné aby tři válečkové dopravníky stály a na čtvrtý byla přesunuta paleta (viz. poz. č. 2.) z 

AGV vozíku.  

 Pro pohyb v ose X je nutné, aby písty zvedly soustavu válečkových dopravníků do 

výšky, ve které jiţ nebude přesahovat řetězový dopravník a paleta můţe projet na druhou 

stranu.  

 Pohyb v ose  Y  je znázorněn na (Obr: 5 9). Z obrázku vyplývá, ţe zvedacím zařízením je 

soustava pevně spojených válečkových dopravníků (viz. poz. č. 7.), kterými pohybují v ose  Z 

pneumatické písty (viz. poz. č. 6.). Nepohyblivým prvkem je v tomto případě řetězový 

dopravník (viz. poz. č. 5.), který zajišťuje pohyb palety (viz. poz. č. 4.) v ose  Y.  

 

3 4 1 2 
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Obr. 5 9: : Princip řešení pohybu v ose Y 

Legenda: 

[1]  AGV vozík 

[2]  Paleta na AGV vozíku 

[3]  Válečkový dopravník 

[4]  Paleta pro pohybující se v ose Y 

[5]  Řetězový dopravník 

[6]  Pneumatický píst 

[7]  Soustava pevně spojených válečkových dopravníků 

Výhody a nevýhody této varianty 

 Výhodami této varianty je jednoduchost konstrukce, která vyplývá z pouţitých 

zařízení pro přepravu  a také dobré moţnosti řízení pohybů. 

 Nevýhodou je malý prostor mezi válečky a energetická náročnost z důvodu pouţitých 

pístu. 

1 7 4 

5 6 
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6 Výběr optimální varianty 

 Výběr optimální varianty se provádí dle hodnotové analýzy ([11]). 

6.1 Kritéria hodnocení 

 Dle poţadavkového listu a analýz provedených v úvodu práce jsou stanoveny tyto 

kritéria pro výběr optimální varianty. 

Tab. 6 1: Stanovení kritérií 

6.2 Bodová stupnice hodnocení 

 K hodnocení jednotlivých variant je zavedená bodová stupnice. 

 

 

 

 

 

Tab. 6 2: Bodovací stupnice kritérií 

Označení 

kritéria 

Kritérium Popis kritéria 

K1 Sloţitost 

konstrukce 

 

Náročnost na výrobu a komponenty 

 

K2 Náklady  

 

Minimalizace nákladů  

 

K3 Náročnost řízení 

 

Sloţitost řízení výměníku v závislosti na konstrukci  

K4 Rozměrová 

přesnost 

Dodrţení zadaných rozměrů  (D x Š x V) 3000 x 2200 

x 500  [mm] 

K5 Hmotnost 

 

Hmotnost výměníku [kg] 

 

K6 Energetická 

náročnost  

 

Energetická náročnost všech pouţitých pohonů,  

manipulátorů a periferií. 

 

ÚROVEŇ 

KRITÉRIA 

 

BODY  

Vysoká  10 

Dobrá  8 

Průměrná  6 

Nízká  4 

Nevyhovující  2 

Nepříznivý stav  0 
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6.3 Váha významnosti 

 

 

 

Tab. 6 3: Významnost kritérií 

6.4 Hodnocení jednotlivých kritérií 

 Varianty byly ohodnoceny body dle zvolených kritérií. 

Tab. 6 4: Hodnocení jednotlivých kritérií 

  

VÝZNAMNOST KRITÉRIÍ 

Významnost Hodnota 

Nejvyšší  6 

Nejniţší  1 

Označení  

kritéria 

Kritérium 1.Varianta 2.Varianta 3.Varianta 

K1 Sloţitost 

konstrukce 

 

5 7 6 

K2 Náklady  

 

4 8 7 

K3 Náročnost řízení 

 

4 6 7 

K4 Rozměrová 

přesnost   

3 7 6 

K5 Hmotnost 4 7 7 

K6 Energetická 

náročnost  

4 6 5 
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6.5 Určení významnosti kritérií 

K určení významnosti kritérií se pouţívá metoda porovnání párů v trojúhelníku. 

Významnější kritérium je označeno tučně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 5: Metoda porovnání párů v trojúhelníku podle autora práce 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 6: Metoda porovnání párů v trojúhelníku podle osloveného experta 

 

Vypracoval:       Bc. Buchta Jonáš 

 

Porovnávané páry kritérií 

Počet 

voleb( v ) 
Pořadí 

K1 K1 K1 K1 K1 4.5 1 

K2 K3 K4 K5 K6 

  

 

K2 K2 K2 K2 1 5 

 
K3 K4 K5 K6 

  

  

K3 K3 K3 3 3 

  
K4 K5 K6 

  

   
K4 K4 4 2 

   

K5 K6 

  

    
K5 2 4 

    
K6 0.5 6 

    

Celkem 15 - 

Vypracoval:       Bc. Gala Matěj 

 

Porovnávané páry kritérií 

Počet 

voleb( v ) 
Pořadí 

K1 K1 K1 K1 K1 3 2 

K2 K3 K4 K5 K6 

  

 
K2 K2 K2 K2 1,5 4 

 
K3 K4 K5 K6 

  

  

K3 K3 K3 2,5 3 

  
K4 K5 K6 

  

   
K4 K4 5 1 

   

K5 K6 

  

    

K5 0 5 

    
K6 3 2 

    

Celkem 15 - 
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6.6 Určení váhy významnosti 

 Váha významnosti udává, které kritérium je při volbě optimální varianty důleţitější. 

Čím větší hodnota, tím důleţitější je kritérium. 

 

 

 

 

 

Tab. 6 7: Váha významnosti 

Váha významnosti q se určí podle vztahu: 

𝑞 =
 (𝜈𝑖)

𝑝
   (𝜈𝑖) −  součet počtu voleb jednotlivých kritérií 

   p − počet znalců 

6.7 Hodnocení jednotlivých variant 

 U hodnocení jednotlivých variant se vynásobí bodová hodnota kritéria kaţdé varianty 

s příslušnou váhou významnosti daného kritéria. Jejich součtem vznikne váţený index 

kritéria. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 8: Hodnocení varianty 1 

Kritérium 
Váha 

významnosti q 

K1 3,75 

K2 1,25 

K3 2,75 

K4 4,5 

K5 1 

K6 1,75 

Kritérium 
Bodová 

hodnota 

Váha 

významnosti q 

Váţený 

index 

kritéria 

K1 5 3,75 18,75 

K2 4 1,25 5 

K3 4 2,75 11 

K4 3 4,5 13,5 

K5 4 1 4 

K6 4 1,75 7 

Celkový součet indexů 

  59,25 
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Tab. 6 9: Hodnocení varianty 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 10: Hodnocení varianty 3 

 

 

 

 

Tab. 6 11: Výsledky hodnotové analýzy 

  

Kritérium 
Bodová 

hodnota 

Váha 

významnosti q 

Váţený 

index 

kritéria 

K1 7 3,75 26,25 

K2 8 1,25 10 

K3 6 2,75 16,5 

K4 7 4,5 31,5 

K5 7 1 7 

K6 6 1,75 10,5 

Celkový součet indexů 

  101,75 

Kritérium 
Bodová 

hodnota 

Váha 

významnosti q 

Váţený 

index 

kritéria 

K1 6 3,75 22,5 

K2 7 1,25 8,75 

K3 7 2,75 19,25 

K4 6 4,5 27 

K5 7 1 7 

K6 5 1,75 8,75 

Celkový součet indexů 

  93,25 

Varianta 
Součet váţených 

indexů 
Pořadí 

1 59,25 3. 

2 101,75 1. 

3 93,25 2. 
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Graf. 6 1: Grafické znázornění výsledků hodnotové analýzy pro jednotlivé varianty 

Na základě hodnotové analýzy zvítězila varianta č. 2 s počtem 101,75. Tudíţ ji budu 

povaţovat za vhodně zvolenou variantu pro  další rozpracování. 
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7 Konstrukční řešení paletového výměníku 

Náplní této kapitoly je podrobný popis jednotlivých částí paletového výměníku.  

7.1 Porovnání původního návrhu varianty č. 2 s verzí po rozpracování  

 

Obr. 7 1: Sestava původního návrhu varianty č.2  

Legenda: 

[1]  AGV vozík  

[2]  Zvedací zařízení 

[3]  Pásový dopravník 

[4]  Rám 

[5]  Paleta s TK 
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Obr. 7 2: Sestava paletového výměníku po rozpracování 

Legenda: 

[1]  Řídící panel 

[2] Paleta s obrobenými TK 

[3] Rám 

[4] Řetězový dopravník pro posuv palety v ose X 

[5] Indukční senzor 

[6] Paleta s odlitky TK k obrobení 

[7] Zvedací zařízení 

[8] Řetězový dopravník pro posuv palety vose Y 

[9] Hřídel pro rozvod kroutícího momentu mezi řetězovými dopravníky 

4 

2 

6 

1 

7 8 

3 5 

9 
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 Navrţená koncepce paletového výměníku po rozpracování (Obr: 7 2)  vychází z té 

původní (Obr: 7 1). Při rozpracování došlo k několika změnám, z čehoţ největší z nich byla 

změna dopravníku pro posuv v ose X. Na (Obr: 7 1) původní varianty je pro posuv v ose X 

pouţit pásový dopravník, kdeţto u varianty rozpracované je pouţit řetězový. Příčinou je 

sníţení koeficientu tření, při moţných  nánosech na pásovém dopravníku. 

Popis rozpracované varianty 

 Na (Obr: 7 2) je vyobrazený model jiţ rozpracované varianty paletového výměníku. 

Nosným prvkem je rám (viz. poz. č. 3.), který je většinou svařen z normalizovaných 

obdélníkových trubek. Ve vodorovném směru jsou na rámu připevněny řetězové dopravníky 

(viz. poz. č. 4.), které zajišťují posuv palety (viz. poz. č. 2, 6) v ose X. Pro   rozvod kroutícího 

momentu mezi dopravníky je vloţena hřídel (viz. poz. č. 9). K zajištění posuvu palety (viz. 

poz. č. 6.)  v ose Y, slouţí zvedací zařízení (viz. poz. č. 7.), na kterém je připevněn řetězový 

dopravník (viz. poz. č. 8.) jeţ přesune paletu na druhou stranu. K řízení poţadovaného směru 

a zabrzdění slouţí indukční senzory ( viz. poz. č. 5 ), jejichţ signál zpracovává řídící panel 

(viz. poz. č. 1 ). V něm jsou dále umístěny frekvenční měniče, řídící jednotka krokového 

motoru a jiné řídící a rozvodné prvky potřebné pro chod tohoto zařízení. 

7.2 Rám výměníku  

 

Obr. 7 3: Rám paletového výměníku 
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 Na (Obr: 7 3) je vyobrazen rám paletového výměníku, který tvoří nosnou konstrukci 

všech prvků. Skládá se z normalizovaných obdélníkový trubek 70x40x4 [mm], které budou 

svařeny dohromady. Konstrukci rámu tvoří i nohy, jeţ jsou ze stejného profilu. Na nohou jsou 

vytvořené díry pro ukotvení k zemi. 

7.3 Řetězové dopravníky 

 K transportu palet v obou směrech ( X, Y ) jsou pouţity řetězové dopravníky. U 

transportu v ose  X (Obr: 7 4) jsou řetězové dopravníky (viz. poz. č. 1.) pevně ukotveny k 

rámu šrouby. Oba dopravníky spojuje dlouhá dutá hřídel (viz. poz. č. 5.). Na obou  koncích 

duté hřídel jsou  nasunuty čepy (viz. poz. č. 3.), pro přenos kroutícího momentu na hnací 

ozubená kola. Trubka s čepem je spojena radiálním čepem (viz. poz. č. 4.) a zajištěna 

závlačkou. Při výrobě a montáţi je důleţité dodrţet přesnost uloţení, aby nedošlo k brzkému 

opotřebení styčných ploch mezi dutou hřídeli, čepem pro rozvod momentů a pojistným 

radiálním čepem. Uloţení obou konců hřídele je pomocí loţiskových domků UCFL od firmy  

SKF (viz. poz. č. 2.). 

 Posuv palet ve směru osy Y  je zajištěn řetězovými dopravníky (viz. poz. č. 1.), které 

jsou pevně ukotveny k zvedacímu zařízení. Kroutící moment je zde přiveden ke kaţdému 

dopravníku zvlášť pomocí převodu ozubeným řemenem (viz. poz. č. 2). I zde je zajištěno 

uloţení pomocí loţiskového domku UCFL od firmy SKF (viz. poz. č. 3). K tomuto 

dopravníku je uveden podrobný výpočet v kapitole 7. 
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Obr. 7 4: Řetězové dopravníky pro pohyb v ose X spojené dutou hřídeli 

Legenda (Obr: 7 4): 

[1] Řetězové dopravníky 

[2] Loţiskové domky UCFL od firmy SKF 

[3] Čep pro rozvod kroutícího momentu na ozubená kola dopravníků 

[4] Jistící radiální čep 

[5] Dlouhá dutá hřídel 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 5 4 
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Obr. 7 5: Řetězové dopravníky na zvedacím zařízení 

Legenda (Obr: 7 5): 

[1] Řetězové dopravníky 

[2] Převod ozubeným řemenem 

[3] Loţiskové domky UCFL od firmy SKF 

  

1 2 

3 
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7.4 Pohonná jednotka řetězového dopravníku ve směru pohybu osy X 

 Pohon řetězového dopravníku ve směru osy X je zajištěn šnekovou převodovkou  

BOX063 od firmy Matis industrial component (viz. poz. č. 2.) a 4-pólovým asynchronním 

motorem, Delphi 90S-4 (viz. poz. č. 1.), který uvádí výrobce jako doporučený ke zvolené 

převodovce. Zpřevodované otáčky jsou pak rozvedeny k dopravníkům pomocí řemenového 

ozubeného převodu (viz. poz. č. 6.). K napínání řemenu jsou zde pouţity napínací kladky s 

vyoseným čepem (viz. poz. č. 5.). Uloţení čepu s ozubeným kolem je realizováno  upínacím 

pouzdrem TAPER-LOCK (viz. poz. č. 3,4). Pro řízení tohoto  asynchronního motoru, je 

pouţit frekvenční měnič od firmy Raveo.  

 

 

Obr. 7 6: Pohonná jednotka řetězového dopravníku ve směru osy X 

Legenda: 

[1] 4-pólový asynchronní motor Delphi 90S-4 od firmy Matis  

[2] Šneková převodovka BOX063 od firmy Matis 

[3] Uloţení Taperlock 1615-35 

[4] Uloţení Taperlock 1610-25 

[5] Napínací kladka s vyoseným čepem 

[6] Převod ozubeným řemenem 

1 2 3 5 4 6 
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Obr. 7 7: Parametry motoru Delphi 90S-4  ([12])   

 

Obr. 7 8: Parametry šnekové převodovky BOX063 ([12]) 

 

Obr. 7 9: Parametry ozubeného řemenového převodu řešené v Mitcalc 
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Obr. 7 10: Frekvenční měnič TT100 od firmy Raveo ([13]) 

 

Obr. 7 11: Vlastnosti frekvenčního měniče TT100-0007T3F1R ([14]) 

7.5 Zvedací zařízení  

 Funkcí zvedacího zařízení je přizvednout řetězové dopravníky posouvající palety ve 

směru osy Y natolik, aby byly schopny přejet  na druhou stranu. Na (Obr: 7 12) je názorně 

vidět rozdíl mezi směrem X ( paleta v základní poloze) a směrem Y, jeţ je paleta zvednutá 

kuličkovým šroubem o 140 mm výše.  
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Obr. 7 12: Zvedací zařízení v horní poloze 

 

Konstrukce zvedacího zařízení 

 

 

Obr. 7 13: Sestava zvedacího zařízení 
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Legenda: 

[1] Šneková převodovka BOX040 od firmy Matis 

[2] Kryt řemenového převodu 

[3] Loţiskový domek UCFL od firmy SKF 

[4] Uchycení a napínaní motoru 

[5] Loţiskový domek UCFH 

[6] Matice kuličkového šroubu od firmy HIWIN 

[7] Domek pro uloţení matice kuličkového šroubu od firmy HIWIN 

[8] Pouzdro lineárního vedení HG 35 od firmy HIWIN 

[9] Hnací hřídel 

[10] Řemenový převod 

[11] 4-pólový asynchronní motor 71B-4 od firmy Matis 

[12] Rám zvedacího zařízení 

[13] Řetězový dopravník 

 Na (Obr: 7 13) je uveden model zvedacího zařízení. Jeho nosným prvkem je rám    

(viz. poz. č.12.), jeţ se skládá z čtvercových trubek, které jsou k sobě svařeny. K rámu jsou 

pevně ukotvený řetězové dopravníky (viz. poz. č. 13.), pro transport palet v ose Y. K zajištění 

přesného lineárního vedení,  jsou na rámu uchycené pouzdra (viz. poz. č. 8.). Jako pohon je 

zde 4 -pólový asynchronní motor 71B-4 (viz. poz. č. 11.) od firmy Matis, ke terému je od 

stejné firmy i šneková převodovka (viz. poz. č. 1.). Pro rozvod otáček od hnací hřídele        

(viz. poz. č. 9.) k hnacímu řetězovému kolu dopravníku slouţí převod ozubeným řemenem 

(viz. poz. č. 10.). 

Pohonná jednotka řetězového dopravníku na zvedacím zařízení 

 Informace o typu převodovky, motoru a způsobu přenosu otáček k hnacímu 

řetězovému kolu  (viz. minulá kapitola).  

 I pro tento motor je k regulaci otáček frekvenční měnič. Opět byl zvolen od firmy 

Raveo, jen jiný typ. 
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Obr. 7 14: Parametry motoru Delphi 71B-4  ([12]) 

 

Obr. 7 15: Parametry šnekové převodovky BOX040 ([12]) 

 

Obr. 7 16: Vlastnosti frekvenčního měniče TT100-0015T3F1R ([14]) 
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7.6 Kuličkový šroub a jeho vedení 

  K zajištění lineárního pohybu nahoru a dolů u zvedacího zařízeni jsou pouţity 

kuličkové šrouby. Kuličkový šroub byl vybrán od firmy HIWIN, podle jejichţ katalogu je 

proveden i jeho výpočet ( viz. kapitola 8.3). 

 

Obr. 7 17: Sestava kuličkového šroubu a lineárního vedení 

 

Obr. 7 18: Matice kuličkového šroubu a pouzdro lineárního vedení 
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Legenda: 

[1] Loţiskový domek od firmy HIWIN 

[2] Loţisko ZKLF od firmy HIWIN 

[3] Kolejnice lineárního vedení od firmy HIWIN 

[4] Loţiskové těleso 

[5] Kuličkový šroub od firmy HIWIN 

[6] Pouzdro lineárního vedení od firmy HIWIN 

[7] Pouzdro pro uloţení matice kuličkového šroubu od firmy HIWIN 

 

 Navrţený kuličkový šroub (viz. poz. č. 15.)  je válcovaný o průměru 20 mm  a délce 

240 mm, jeţ vykoná pracovní zdvih 140 mm. Uloţen je v radioaxiálním loţisku s kosoúhlým 

stykem (viz. poz. č. 2.), které je vloţeno v loţiskovém domku (viz. poz. č. 1.).  

 

Obr. 7 19: Parametry vybraného kuličkového šroubu ([15]) 

Pohonná jednotka kuličkového šroubu 

 Pohonná jednotka kuličkového šroubu (Obr: 7 20) se skládá z krokového motoru    

Ezi-SERVO Plus-R (viz. poz. č. 1.),  jeţ má  inkrementální optický snímač a enkodér     

(10000- 32000 pulzů/otáčku), který zaručuje přesnost polohování bez ztráty kroku. 

 Motor bude řídit řídící jednotka EzT-NDR-68 (Obr: 7 21) doporučená výrobcem. 

Přenos kroutícího momentu od motoru ke kuličkovému šroubu zajistí řemenový převod    

(viz. poz. č. 4.). 
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Obr. 7 20: Pohonná jednotka kuličkového šroubu 

Legenda: 

[1] Krokový motor Ezi-SERVO Plus-R od firmy Raveo motion 

[2] Napínací, kotvící zařízení 

[3] Objímka motoru 

[4] Řemenový převod 

[5] Uloţení Taperlock 1008-10 

[6] Uloţení Taperlock 1008-14 

 

 

Obr. 7 21: Řídící jednotka krokového motoru ([16]) 
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Obr. 7 22: Parametry zvoleného motoru ([16]) 

7.7 Senzorický subsystém paletového výměníku 

 Pro zajištění přesných poloh palet v osách X, Y jsou na výměníku  umístěny indukční 

snímače, které budou snímat palety.  Dále je snímač  umístěn na obou koncích kuličkového 

šroubu z důvodu bezpečnosti. Po obvodu palet je připevněn šrouby ocelový plech, aby snímač 

paletu zaregistroval.  

 

Obr. 7 23: Příklad umístění indukčních snímačů 

1 

2 

Legenda: 

[1] Snímač IPS-8  

[2] Paleta s plechem po obvodu 
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Obr. 7 24: IPS-8 ([17]) 

Obr. 7 25: parametry  IPS-8 ([17]) 

7.8 Řídící panel 

 Řídící panel slouţí k uskladnění veškeré řídící techniky. Příjmu a zpracování všech 

signálu potřebných pro chod automatizovaného stroje. 

 

Obr. 7 26: Řídící panel TRACON: TFE504015([18]) 

 Pro řízení paletového výměníku byl navrţen řídící panel TRACON: TFE504015 
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8 Kontrolní výpočty vybraných části mechanizmů 

8.1 Návrh řetězového dopravníku na zvedacím zařízení ([19])  

 Parametry zadání: 

Hmotnost dopravovaného předmětu m = 109,9kg 

Šířka dopravovaného předmětu b = 800mm 

Jednotkové zatíţení dopravníku q =109,9kg/m 

Dopravní rychlost v = 0,2m/s 

Sklon dopravy  = 0 

Délka dopravy L = 0,945m 

Tab. 8 1: Parametry zadání 

 

Obr. 8 1: Obrázek řetězového dopravníku na zvedacím zařízení 
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8.2 Výpočet příkonu elektromotoru a jeho specifikace: ([19]) 

     Pro výpočet výkonu resp. příkonu elektromotoru je potřeba nejprve provést výpočet 

řetězového dopravníku. 

Stanovení činné šířky dopravníku 

Kde: 

𝑏 − šíř𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑜 𝑝ř𝑒𝑑𝑚ě𝑡𝑢 

Vstupní hodnoty: 

𝑏 = 0,8  𝑚  

𝐵 = 𝑏 +  0,08 ÷ 0,1                                                                                                                    (8.1) 

𝐵 = 0,8 + 0,1 = 0,9  𝑚  

Stanovení dopravovaného mnoţství 

 Hmotnost jednoho dopravovaného kusu je součet hmotnosti palety a 30 ks odlitků 

kohoutů. 

Kde:   

𝑚1 − 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑦 

 𝑚2 − 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑜 𝑜𝑑𝑙𝑖𝑡𝑘𝑢 𝑘𝑜𝑜𝑢𝑡𝑢 

𝑚 − 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒(𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑦 𝑠 𝑜𝑑𝑙𝑖𝑡𝑘𝑦). 

Vstupní hodnoty: 

𝑚1 = 55  𝑘𝑔  

𝑚2 = 1,83  𝑘𝑔  

𝑚 = 𝑚1 +  𝑚2 ∙ 30                                                                                                                      (8.2) 

𝑚 = 55 ∙  1,83 ∙ 30 = 109,9  𝑘𝑔  

Výpočet celkové obvodové síly na hnacích řetězových kolech 

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporů tření taţného prostředku 

způsobeného hmotností dopravovaného materiálu. 

Kde: 

1 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢, 

ƒ3 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑘𝑙𝑢𝑧𝑛é𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 

𝑞1 −  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í𝑘𝑢 

𝑔 − 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐𝑙𝑒𝑛í 
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𝐿 −  𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 

𝐹1 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑡𝑎ž𝑛é𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑢 

 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 

Vstupní hodnoty: 

ƒ3 =  0,35 ÷ 0,4 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 0,38 

µ1 = ƒ3  → 0,38 

𝐿 = 0,954  𝑚  

𝑔 = 9,81  𝑚/𝑠  

𝑞1 = 109,9  𝑘𝑔/𝑚  

𝐹1 = µ1 ∙ 𝑞1 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿                                                                                                                          (8.3) 

𝐹1 = 0,38 ∙ 109,9 ∙ 9,81 ∙ 0,954 = 390,83  𝑁  

 

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání tření taţného prostředku způsobe-

ného hmotností článkového pásu  

 Do této síly jsou započítány hmotnosti řetězů a spojovacích i nosných elementů  v 

horní i spodní větvi dopravníku. 

Kde: 

− 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 

𝑞2 − 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑔 − 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐𝑙𝑒𝑛í 

𝐿 − 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 

𝐹2 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  

č𝑙á𝑛𝑘𝑜𝑣é𝑜 𝑝á𝑠𝑢 

Vstupní hodnoty: 

µ1 = 0,38 

𝐿 = 0,954  𝑚  

𝑔 = 9,81  𝑚/𝑠  

𝑞2 = 1,84  𝑘𝑔/𝑚  

𝐹2 = 2 ∙ µ1 ∙ 𝑞2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐿                                                                                                                    (8.4) 

𝐹2 = 2 ∙ 0,38 ∙ 1,84 ∙ 9,81 ∙ 0,954 = 13,087  𝑁  
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 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu způsobeného zvedáním 

dopravovaného materiálu 

Kde: 

𝑞1 − 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í𝑘𝑢 

𝑔 − 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎č𝑛í 𝑧𝑟𝑦𝑐𝑙𝑒𝑛í 

𝐻 − 𝑠𝑣𝑖𝑠𝑙á 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í 𝑣ýš𝑘𝑎 

𝐹3 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á  𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑒𝑛é𝑜  

𝑧𝑣𝑒𝑑á𝑛í𝑚 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 

Vstupní hodnoty: 

𝑔 = 9,81  𝑚/𝑠  

𝑞1 = 109,9  𝑘𝑔/𝑚  

𝐻 = 0  𝑚  

𝐹3 = ∓𝑞1 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻                                                                                                                             (8.5) 

𝐹3 = ∓109,9 ∙ 9,81 ∙ 0 = 0  𝑁  

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu kloubů řetězu při obíhání 

kolem napínacích řetězových kol 

Kde: 

𝐷2 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑡 − 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č ř𝑒𝑡ě𝑧 

 𝑧2 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑢𝑏ů 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

ƒ3 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑘𝑙𝑢𝑧𝑛é𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 

𝑑2 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 𝑣 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏𝑒𝑐 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝐹2 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  

č𝑙á𝑛𝑘𝑜𝑣é𝑜 𝑝á𝑠𝑢  

𝐹4 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏ů ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

 𝑝ř𝑖 𝑜𝑏íá𝑛í𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑐 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣ý𝑐 𝑘𝑜𝑙  
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Vstupní hodnoty: 

𝑡 = 15,875  𝑚𝑚   

𝑧2 = 20 

ƒ3 = 0,38 

𝑑2 = 5,08  𝑚𝑚  

𝐹2 = 13,087  𝑁  

 

𝐷2 =
𝑡

𝑠𝑖𝑛
180°

𝑧2

                                                                                                                                   (8.6) 

𝐷2 =
15,875

𝑠𝑖𝑛
180°

20

= 101,48  𝑚𝑚  

𝐹4 = ƒ3 ∙
𝑑2

𝐷2
∙ 1,5 ∙ 𝐹2                                                                                                                      (8.7) 

𝐹4 = 0,38 ∙
5,08

101,48
∙ 1,5 ∙ 13,087 = 0,373  𝑁  

 

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření v loţiskách napínacího 

hřídele 

Kde: 

ƒ5 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 č𝑒𝑝𝑜𝑣é𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑣á 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘𝑎 

𝑑3 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑜 ří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐 

𝐹2 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

 č𝑙á𝑛𝑘𝑜𝑣é𝑜 𝑝á𝑠𝑢 

𝐷2 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝐹5 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐  

𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒 

Vstupní hodnoty: 

 ƒ5 =  0,02 ÷ 0,03 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 0,03   

𝑑3 = 30  𝑚𝑚  

𝐹2 = 13,087  𝑁  
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𝐷2 = 101,48  𝑚𝑚  

𝐹5 = ƒ5 ∙
𝑑3

𝐷2
∙ 1,5 ∙ 𝐹2                                                                                                                      (8.8) 

𝐹5 = 0,03 ∙
30

101,48
∙ 1,5 ∙ 13,087 = 0,174  𝑁  

 

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření pevného postranního 

vedení 

Kde: 

𝑙1 − 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛í𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í 

𝐹6 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 

 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑣𝑛é𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛í𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í 

Vstupní hodnoty: 

𝑙1 = 0  𝑚  

𝐹6 = 0,1 ∙ 𝑙1                                                                                                                                     (8.9) 

𝐹6 = 0,1 ∙ 0 = 0  𝑁  

  

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu kloubů řetězu při obíhání 

kolem hnacích kol 

Kde: 

𝐷3 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑡 − 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑧3 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑢𝑏ů 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

ƒ3 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑘𝑙𝑢𝑧𝑛é𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 

𝑑2 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 𝑣 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏𝑒𝑐 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑇1 − 𝑡𝑎 𝑣 𝑜𝑟𝑛í 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑇2 − 𝑡𝑎 𝑣 𝑑𝑜𝑙𝑛í 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝐹1 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑡𝑎ž𝑛é𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑢 

𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 

𝐹2 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

č𝑙á𝑛𝑘𝑜𝑣é𝑜 𝑝á𝑠𝑢, 
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𝐹4 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏ů ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑝ř𝑖 𝑜𝑏íá𝑛í 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑐 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣ý𝑐 𝑘𝑜𝑙 

𝐹5 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐 

𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒 

𝐹6 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑣𝑛é𝑜 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛í𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í 

𝑍 − 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í 𝑠í𝑙𝑎 

𝐹7 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏ů ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 𝑝ř𝑖 

𝑜𝑏íá𝑛í 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑛𝑎𝑐í𝑐 𝑘𝑜𝑙, 

Vstupní hodnoty: 

𝑡 = 15,875  𝑚𝑚  

𝑧3 = 20 

ƒ3 = 0,38 

𝑑2 = 5,08  𝑚𝑚  

𝐹1 = 390,83  𝑁  

𝐹2 = 13,087  𝑁  

𝐹4 = 0,373  𝑁  

𝐹5 = 0,174  𝑁  

𝐹6 = 0  𝑁  

𝑍 =  500 ÷ 1000 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 1000  𝑁  

𝐷3 =
𝑡

𝑠𝑖𝑛
180°

𝑧3

                                                                                                                                (8.10) 

𝐷3 =
15,875

𝑠𝑖𝑛
180°

20

= 101,48  𝑚𝑚  

𝑇1 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6 +
𝑍

2
                                                                                           (8.11) 

𝑇1 = 390,83 + 13,087 + 0,373 + 0,174 + 0 +
1000

2
= 904,467  𝑁  

𝑇2 =
𝑍

2
− 𝐹2                                                                                                                                  (8.12) 
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𝑇2 =
1000

2
− 13,087 = 486,913  𝑁  

𝐹7 = ƒ3 ∙
𝑑2

𝐷3
∙  𝑇1 + 𝑇2                                                                                                               (8.13) 

𝐹7 = 0,38 ∙
5,08

101,48
∙  904,467 + 486,913 = 26,467  𝑁  

 

 Sloţka obvodové síly potřebná k překonání odporu tření v loţiskách hnacího 

hřídele 

Kde: 

ƒ5 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 č𝑒𝑝𝑜𝑣é𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑣á 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘𝑎 

𝐷3 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑇1 − 𝑡𝑎 𝑣 𝑜𝑟𝑛í 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

 𝑇2 − 𝑡𝑎 𝑣 𝑑𝑜𝑙𝑛í 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑑4 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑛𝑎𝑐í𝑜 ří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐 

 𝐹8 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐  

𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒  

Vstupní hodnoty: 

ƒ5 = 0,03 

𝐷3 = 101,48  𝑚𝑚  

𝑇1 = 904,467  𝑁  

𝑇2 = 486,913  𝑁  

𝑑4 = 25  𝑚𝑚  

𝐹8 = ƒ5 ∙
𝑑4

𝐷3
∙  𝑇1 + 𝑇2                                                                                                                (8.14) 

𝐹8 = 0,03 ∙
25

101,48
∙  904,467 + 486,913 = 10,283  𝑁  
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Výpočet celkové obvodové síly 

Kde: 

𝐹1 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑡𝑎ž𝑛é𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑢  

𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 

𝐹2 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

 č𝑙á𝑛𝑘𝑜𝑣é𝑜 𝑝á𝑠𝑢  

𝐹3 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á  𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑧𝑝ů𝑠𝑜𝑏𝑒𝑛é𝑜  

𝑧𝑣𝑒𝑑á𝑛í𝑚 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑣𝑎𝑛é𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖á𝑙𝑢 

𝐹4 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟ů 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏ů ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 𝑝ř𝑖 

 𝑜𝑏íá𝑛í 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑐 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣ý𝑐 𝑘𝑜𝑙 

𝐹5 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐  

𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒 

𝐹6 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣𝑙𝑖𝑣𝑒𝑚  

𝑝𝑒𝑣𝑛é𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑛í𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑛í 

𝐹7 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑘𝑙𝑜𝑢𝑏ů ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢  

𝑝ř𝑖 𝑜𝑏íá𝑛í 𝑘𝑜𝑙𝑒𝑚 𝑛𝑎𝑐í𝑐 𝑘𝑜𝑙 

𝐹8 − 𝑠𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣é 𝑠í𝑙𝑦 𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑛á 𝑘 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟𝑢 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑣 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘á𝑐 

 𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒  

𝐹 − 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 

Vstupní hodnoty: 

𝐹1 = 390,83  𝑁  

𝐹2 = 13,087  𝑁  

𝐹3 = 0  𝑁  

𝐹4 = 0,373  𝑁  

𝐹5 = 0,174  𝑁  

𝐹6 = 0  𝑁  

𝐹7 = 26,467  𝑁  
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𝐹8 = 10,283  𝑁  

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6 + 𝐹7 + 𝐹8                                                                        (8.15) 

𝐹 = 390,83 + 13,087 + 0 + 0,373 + 0,174 + 0 + 26,467 + 10,283 = 441,214  𝑁  

 

Stanovení maximálního tahu v řetězech 

Kde: 

𝑞1 −  𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑘𝑜𝑣é 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í𝑘𝑢 

𝑞2 −  𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 1 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑢 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝐿 − 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑦 

𝑘𝑑 − 𝑧𝑜𝑙𝑒𝑑ň𝑢𝑗í𝑐í 𝑝𝑟𝑢ž𝑛é 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑒 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢  

𝑚𝑧 − 𝑢𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑣𝑎𝑛á 𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 

𝑣 − 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í 𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑠𝑡 

𝐷3 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑧3 − 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑢𝑏ů 𝑛𝑎𝑝í𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑇1 − 𝑡𝑎 𝑣 𝑜𝑟𝑛í 𝑣ě𝑡𝑣𝑖 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑢 

𝑇𝑑𝑦𝑛 − 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘ý 𝑡𝑎 

𝑇𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑡𝑎 𝑣 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑒𝑐 

Vstupní hodnoty: 

𝑞1 = 109,9  𝑘𝑔/𝑚  

𝑞2 = 1,84  𝑘𝑔/𝑚  

𝐿 = 0,954  𝑚  

𝑘𝑑 = 2 

𝑣 = 0,2  𝑚/𝑠  

𝐷3 = 101,48  𝑚𝑚  

𝑧3 = 20 

𝑇1 = 904,467  𝑁  

𝑚𝑧 =  𝑞1 + 𝑘𝑑 ∙ 𝑞2 ∙ 𝐿                                                                                                              (8.16) 

𝑚𝑧 =  109,9 + 2 ∙ 1,84 ∙ 0,954 = 108,355  𝑘𝑔  
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𝑇𝑑𝑦𝑛 = 3 ∙ 𝑚𝑧 ∙
𝑣2

𝐷3

2

∙ 𝑠𝑖𝑛
180

𝑧3
∙ 1000                                                                                       (8.17) 

𝑇𝑑𝑦𝑛 = 3 ∙ 108,355 ∙
0,22

101,48

2

∙ 𝑠𝑖𝑛
180

20
∙ 1000 = 40,08  𝑁  

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇1 + 𝑇𝑑𝑦𝑛                                                                                                                        (8.18) 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 904,467 + 40,08 = 944,547  𝑁  

 

Kontrola řetězu proti přetrţení  

Kde: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑡𝑎 𝑣 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑒𝑐 

𝐹𝐷𝑂𝑉 − 𝑠𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á 𝑣 𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑟𝑜 𝑣á𝑙𝑒č𝑘𝑜𝑣ý  ř𝑒𝑡ě𝑧 10𝐵 − 2 

Vstupní hodnoty: 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 944,547  𝑁  

𝐹𝐷𝑂𝑉 = 60000  𝑁  

𝑇𝑚𝑎𝑥 < 2 ∙ 𝐹𝐷𝑂𝑉                                                                                                                            (8.19) 

944,547 < 2 ∙ 56200 

944,547 < 112400 → 𝒗𝒚𝒉𝒐𝒗𝒖𝒋𝒆 

Stanovení výkonu motoru 

Výkon na hnacím hřídeli 

Kde: 

𝐹 − 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 

𝑣 − 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í 𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑠𝑡 

𝑃𝑎 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑐í𝑚 ří𝑑𝑒𝑙𝑖, 

Vstupní hodnoty: 

𝐹 = 441,214  𝑁  

𝑣 = 0,2  𝑚/𝑠  

𝑃𝑎 =
𝐹 ∙ 𝑣

1000
                                                                                                                                    (8.20) 

𝑃𝑎 =
441,214 ∙ 0,2

1000
= 0,08  𝑘𝑊  
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Výkon motoru 

Kde: 

𝑃𝑎 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑐í𝑚 ří𝑑𝑒𝑙𝑖 

𝜂𝑐 − úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 

𝑘𝑝 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

𝑃 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 

Vstupní hodnoty: 

𝑃𝑎 = 0,08  𝑘𝑊  

𝜂𝑐 = 0,7 

𝑘𝑝 =  1,15 ÷ 1,25  → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 1,25 

𝑃 = 𝑘𝑝 ∙
𝑃𝑎
𝜂𝑐

                                                                                                                                   (8.21) 

𝑃 = 1,25 ∙
0,08

0,7
= 0,14  𝑘𝑊  

Kontrola motoru na rozběh 

Kde: 

𝐹𝑎𝑑 − 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛é 𝑠í𝑙𝑦 𝑜𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑣𝑛ý𝑐 𝑚𝑜𝑡 

𝑇𝑑𝑦𝑛 − 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘ý 𝑡𝑎 

𝐹𝑏 − 𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣𝑎č𝑛é 𝑠í𝑙𝑦 𝑜𝑑 𝑟𝑜𝑡𝑎č𝑛í𝑐 𝑚𝑜𝑡 

𝑃𝑎 𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑖 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 

𝑃𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢 

𝑣 − 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í 𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑠𝑡 

 𝜂𝑐 − úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 

𝐹 − 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎 

𝑘𝑝 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 

Vstupní hodnoty:  

𝑇𝑑𝑦𝑛 = 40,08  𝑁  

𝐹𝑎𝑑 = 𝑇𝑑𝑦𝑛  

𝐹𝑎𝑑 = 40,08  𝑁  
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𝐹𝑏 = 27  𝑁  

𝐹 = 441,214  𝑁  

𝑘𝑝 = 1,25 

𝜂𝑐 = 0,7 

 

𝑃𝑎  𝑚𝑎𝑥 =
 𝐹 + 𝐹𝑎𝑑 + 𝐹𝑏 ∙ 𝑣

1000
                                                                                                       (8.22) 

𝑃𝑎  𝑚𝑎𝑥 =
 441,214 + 40,08 + 27 ∙ 0,2

1000
= 0,101  𝑘𝑊  

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑘𝑝 ∙
𝑃𝑎  𝑚𝑎𝑥

𝜂𝑐
                                                                                                                      (8.23) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 1,25 ∙
0,101

0,7
= 0,180  𝑘𝑊  

Výpočet potřebných otáček na řemenici dopravníku 

Kde: 

𝑣 − 𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í𝑘𝑢  𝑚 ∙ 𝑠1  

         𝑛 − 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑛𝑎𝑐í ří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑛í𝑘𝑢  𝑚𝑖𝑛−1   

 𝑟 − 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟  𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑚  

Vstupní hodnoty:  

𝑣 = 0,2  𝑚 ∙ 𝑠1  

𝑟 = 50,74  𝑚𝑚  

𝑛 =
60 ∙ 𝑣

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟
                                                                                                                             (8.24)  

𝑛 =
60 ∙ 0,2

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,05
= 38,197 𝑚𝑖𝑛−1               
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Výpočet kroutícího momentu 

Kde:  

𝐹 − 𝑜𝑏𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣á 𝑠í𝑙𝑎  𝑁   

𝑟 − 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟  𝑟𝑜𝑧𝑡𝑒č𝑛é 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑎𝑐í𝑜 ř𝑒𝑡ě𝑧𝑜𝑣é𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑚  

Vstupní hodnoty:  

𝐹 = 441,214  𝑁  

𝑟 = 50,74  𝑚𝑚  

 

𝑀𝑘 = 𝐹 ∙ 𝑟                                                                                                                                     (8.25) 

𝑀𝑘 = 441,214 ∙ 0,05 = 22,06  𝑁𝑚  

 

Pro výběr pohonné jednotky byly získány následující parametry: 

 poţadovaný výkon P amax  =  0,180kW  

 poţadovaný moment Mkh   = 22,06Nm 

 poţadované otáčky nh   = 38,19min
-1

 

 

Dle zadaných parametrů byla navrţena  šneková  převodovka BOX 040, od firmy Matis, ke 

které je přiřazen asynchronní 4-pólový  motor   Delphi 71B-4.  

 

8.3 Návrh kuličkového šroubu Hiwin ([15]) 

Kontrola maximálních otáček 

 Kuličkové šrouby nesmějí pracovat v oblastech kritických otáček. Kritické otáčky 

závisí na délce a průměru hřídele a uloţení konců. 

Kde:   𝑛𝑘 − 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑘é 𝑜𝑡áč𝑘𝑦  𝑚𝑖𝑛−1  

   𝑛𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑝ří𝑝𝑢𝑠𝑡𝑛é 𝑜𝑡áč𝑘𝑦  𝑚𝑖𝑛−1  

   𝑘𝑑 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛í 

    𝑑𝑘 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 ří𝑑𝑒𝑙𝑒  𝑚𝑚    

   𝑙𝑑 − 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑙𝑜ž𝑖𝑠𝑘𝑦  𝑚𝑚  

Vstupní hodnoty:  𝑑𝑘 = 16,6 𝑚𝑚    

  𝑙𝑑 = 240  𝑚𝑚  

  𝑘𝑑 = 2,74  𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑣𝑛é 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛í 𝑘𝑜𝑛𝑐ů 
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𝑛𝑘 = 𝑘𝑑 ∙
𝑑𝑘

𝑙𝑑
2 ∙ 108                                                                                                                        (8.26) 

𝑛𝑘 = 2,74 ∙
16,6

2402
∙ 108 = 78965,27  𝑚𝑖𝑛−1  

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑘 ∙ 0,8                                                                                                                           (8.27) 

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 78965,27 ∙ 0,8 = 63172,22 𝑚𝑖𝑛−1  

Kontrola vzpěrné tuhosti 

 Kuličkový šroub můţe být zatěţován axiální silou pouze do té míry, aby nedošlo k 

jeho deformaci. Přípustné axiální zatíţení záleţí na délce, průměru a uloţení kuličkového 

šroubu. Maximální axiální zatíţení šroubu Fkmax v pracovních podmínkách můţe být  nejvýš 

50% přípustného teoretického zatíţení Fk.  

Kde: 𝐹𝑘 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘á 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑠í𝑙𝑎  𝑁  

 𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í  𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛á 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑠í𝑙𝑎  𝑁  

 𝑘𝑘 − 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑧á𝑣𝑖𝑠𝑙𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑛𝑎 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛í 

 𝑑𝑘 − 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 ří𝑑𝑒𝑙𝑒  𝑚𝑚  

 𝑙𝑘 − 𝑛𝑒𝑝𝑜𝑑𝑒𝑝ř𝑒𝑛á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 ří𝑑𝑒𝑙𝑒  𝑚𝑚  

Vstupní hodnoty: 𝑑𝑘 = 16,6 𝑚𝑚  

 𝑙𝑘 = 275  𝑚𝑚  

   𝑘𝑘 = 4,06 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑣𝑛é 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛í 𝑘𝑜𝑛𝑐ů 

 

𝐹𝑘 = 𝑘𝑘 ∙
𝑑𝑘

4

𝑙𝑘
2 ∙ 105                                                                                                                        (8.28) 

𝐹𝑘 = 4,06 ∙
16,64

2752
∙ 105 = 407655,21  𝑁  

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑘 ∙ 0,5                                                                                                                          (8.29) 

𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 = 407655,21 ∙ 0,5 = 203827,60  𝑁  

Kontrola otáčkového faktoru 

 Otáčkový faktor je násobek jmenovitého průměru kuličkového šroubu a 

poţadovaných maximálních otáček, jehoţ výsledek nesmí přesáhnout uvedené hodnoty. 

Pro kuličkový šroub válcovaný je maximální otáčkový faktor 70000. 
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Kontrola ţivotnosti 

 Ţivotnost kuličkového šroubu závisí na spektru jeho zatíţení v čase, plynulosti, 

chodu, čistotě prostředí, dostatečném mazání atd. 

Výpočet středního zatíţení pro konstantní otáčky 

Kde:  𝐹𝑚𝑎 − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛í 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í  𝑁  

  𝐹𝑎 − 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑚í 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í  𝑁  

  𝐹𝒗 − 𝑝ř𝑒𝑑𝑒𝑝𝑛𝑢𝑡í 𝑣 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖  𝑁  

  𝐶𝑑𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑛í 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘á ú𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑁  

  𝐹𝑎𝑘 − 𝑠í𝑙𝑎 𝑜𝑑 𝑣𝑛ě𝑗ší𝑜 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í𝑜 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 

  𝑡𝑖 − 𝑝𝑜𝑚ě𝑟𝑛á 𝑑𝑜𝑏𝑎 𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑐,𝑝𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑜𝑢 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í 𝑠í𝑙𝑎 𝐹 

  𝑛𝑚 − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑚𝑖𝑛−1   

Vstupní hodnoty: 𝐹 = 2001,24  𝑁  

  𝐶𝑑𝑦𝑛 = 10000  𝑁  

  𝑡𝑖 = 2 

  𝑛𝑘 = 38,197 𝑚𝑖𝑛−1  

   

𝐹𝑣 = 0,1 ∙ 𝐶𝑑𝑦𝑛                                                                                                                             (8.30) 

𝐹𝑣 = 0,1 ∙ 10000 = 1000  𝑁  

𝐹𝑎 = 𝐹𝑣 ∙  1 +
𝐹𝑎𝑘

2,83 ∙ 𝐹𝑣
 

3

2

                                                                                                        (8.31) 

𝐹𝑎 = 1000 ∙  1 +
2001,24

2,83 ∙ 1000
 

3

2

= 2230,53 𝑁  

 

𝐹𝑚𝑎 =  𝐹𝑎
3 ∙

𝑡𝑖
100

3

                                                                                                                     (8.32) 

𝐹𝑚𝑎 =  2230,53 ∙
2

100

3

= 3,546  𝑁  

𝑛𝑚 =
𝑡𝑖

100
∙ 𝑛𝑘= 

2

    100
∙ 38,197 = 0,76 𝑚𝑖𝑛−1                                                                   (8.33) 
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Výpočet hnacího kroutícího momentu 

 Hnací kroutící moment pro převod rotačního pohybu na přímočarý. 

Kde:  𝑀𝑘𝑘 − 𝑛𝑎𝑐í 𝑘𝑟𝑜𝑢𝑡í𝑐í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑁𝑚  

  𝐹𝑘𝑘 − 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖  𝑁  

  𝑝 − 𝑠𝑡𝑜𝑢𝑝á𝑛í 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 𝑧á𝑣𝑖𝑡𝑢  𝑚𝑚  

  𝜂𝑘 − úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 

Vstupní hodnoty: 𝐹𝑘𝑘 = 2001,24  𝑁  

  𝑝 = 10  𝑚𝑚  

  𝜂𝑘 = 0,88 

𝑀𝑘𝑘 =
𝐹𝑘𝑘 ∙ 𝑝

2000 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂
                                                                                                                   (8.34) 

𝑀𝑘𝑘 =
2001,24 ∙ 10

2000 ∙ 𝜋 ∙ 0,88
= 3,619 𝑁𝑚  

Výpočet otáček kuličkového šroubu 

 Pro návrh motoru a převodovky, který bude pohánět kuličkový šroub je třeba 

vypočítat otáčky hnané hřídele, tudíţ kuličkového šroubu. 

 

Kde:   𝑣𝑘 − 𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢  𝑚 ∙ 𝑠1  

   𝑛𝑘𝑘 − 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢  𝑚𝑖𝑛−1   

   𝑟𝑘 − 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛é𝑜 ř𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑙𝑎  𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢  𝑚𝑚   

Vstupní hodnoty: 𝑣𝑘 = 0,1  𝑚 ∙ 𝑠1  

   𝑟𝑘 = 56,02  𝑚𝑚  

𝑛𝑘𝑘 =
60 ∙ 𝑣𝑘

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑘
                                                                                                                            (8.35) 

𝑛𝑘𝑘 =
60 ∙ 0,1

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,028
= 38,197 𝑚𝑖𝑛−1               
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Výpočet ţivotnosti 

Ţivotnost v otáčkách  

Kde:  𝐿𝑘 − ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝑣 𝑜𝑡áč𝑘á𝑐 

  𝐶𝑑𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑛í 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘á ú𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑁  

  𝐹𝑚𝑎 − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛í 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í  𝑁  

 

Vstupní hodnoty: 𝐶𝑑𝑦𝑛 = 10000  𝑁  

   𝐹𝑚𝑎 = 3,545  𝑁  

 

𝐿 =  
𝑐𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
 

3

∙ 106                                                                                                                       (8.36) 

𝐿 =  
10000

3,545
 

3

∙ 106 = 2,24 ∙ 1016  otáček 

 

Ţivotnost v provozních hodinách 

Kde:   𝐿 − ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í𝑐 𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑐  𝑜𝑑  

   𝐶𝑑𝑦𝑛 − 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑛í 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘á ú𝑛𝑜𝑠𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑁  

   𝐹𝑚𝑎 − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑣𝑛𝑖𝑡ř𝑛í 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í  𝑁  

   𝑛𝑚 − 𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑛í 𝑜𝑡áč𝑘𝑦 𝑚𝑖𝑛−1  

Vstupní hodnoty: 𝐶𝑑𝑦𝑛 = 10000  𝑁  

   𝐹𝑚𝑎 = 3,545  𝑁  

  𝑛𝑚 = 0,76 𝑚𝑖𝑛−1  

𝐿 =  
𝑐𝑑𝑦𝑛

𝐹𝑚
 

3

∙
106

𝑛𝑚 ∙ 60
                                                                                                              (8.37) 

𝐿 =  
10000

3,545
 

3

∙
106

0,76∙60
= 4,92 ∙ 1014  𝑜𝑑𝑖𝑛  
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Návrh pohonné jednotky zvedacího zařízení 

Výpočet výkonu motoru 

Kde :  𝐹𝑘𝑘 − 𝑎𝑥𝑖á𝑙𝑛í 𝑠í𝑙𝑎 𝑝ů𝑠𝑜𝑏í𝑐í 𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑖  𝑁  

  𝑣𝑘 − 𝑟𝑦𝑐𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑖č𝑘𝑜𝑣é𝑜 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢  𝑚 ∙ 𝑠1  

  𝑃𝑘 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢  𝑘𝑊  

Vstupní hodnoty: 𝐹𝑘𝑘 = 2001,24  𝑁  

 𝑣𝑘 = 0,2  𝑚 ∙ 𝑠1  

𝑃𝑘 =
𝐹𝑘𝑘∙𝑣𝑘

1000
                                                                                                                                   (8.38)

  

𝑃𝑘 =
2001,24 ∙ 0,1

1000
= 0,2  𝑘𝑊  

Výpočet maximálního výkonu motoru 

Kde: 𝑃𝑘 − 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢  𝑘𝑊  

 𝑘 − 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖  

 𝜂 − úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 

 𝑃𝑘𝑚𝑎𝑥 −𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑣ý𝑘𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑢  𝑘𝑊  

Vstupní hodnoty: 𝑃𝑘 = 0,2 𝑘𝑊  

 𝜂 = 0,7 

 𝑘 = 1,2 

𝑃𝑘𝑚𝑎𝑥 = 𝑘 ∙
𝑃𝑘
𝜂

                                                                                                                           (8.39) 

𝑃𝑘𝑚𝑎𝑥 = 1,2 ∙
0,2

0,7
= 0,34 𝑘𝑊   

 

Pro výběr pohonné jednotky byly získány následující parametry: 

poţadovaný výkon P kmax  =  0,34kW  

poţadovaný moment Mkk   = 3,619Nm 

poţadované otáčky 𝑛𝑘𝑘    = 38,19min
-1

 

 Na základě vypočtených parametrů volím  krokový motor Ezi-SERVO Plus-R. 
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9 Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo konstrukčně navrhnout paletový výměník, který je 

součásti výrobní linky na obrábění kuţelových těles kohoutů.  

 

 V úvodu práce proběhlo seznámení s robotizovanou výrobní linkou na obrábění TK a 

analýza způsobu manipulace s paletami v současné době. Při seznámení s výrobní linkou byl 

stanoven objekt manipulace plastová europaleta, kterou bude odváţet i přiváţet AGV vozík. 

Dále byl určen směr pohybů palet na výměníku.  

 V druhé části  práce byl sestaven poţadavkový list, který určoval kritéria, jeţ musely 

být striktně dodrţeny při návrhu variant. Poté byly navrţeny tří koncepční řešení paletového 

výměníku. Ve všech třech řešeních byly rozděleny pohyby v osách X  a  Y.  První varianta 

měla výměnu palet v ose  X  pomocí řemenového dopravníku. Pohyb palety v ose  Y  

zajišťovalo zvedací zařízení a píst. U druhé varianty řešil pohyb palety v ose  X  pásový 

dopravník a v ose  Y  řetězový dopravník, jeţ byl součástí zvedacího zařízení. Ve třetím 

řešení tvořily pohyb v ose  X  válečkové dopravníky a písty. Pohyb v ose  Y  zajišťoval 

řetězový dopravník. Výběr optimální varianty byl proveden pomocí hodnotové analýzy. K 

rozpracování byla vybraná varianta č.2. Po výběru vhodné varianty následovalo její 

rozpracování.  

 Výsledným řešením diplomové práce je konstrukce paletového výměníku, kde nosný 

prvek tvoří rám, který je svařen z normalizovaných obdélníkových trubek. Ve vodorovném 

směru jsou na rámu připevněny řetězové dopravníky, které zajišťují posuv palety v ose  X. 

Pro rozvod kroutícího momentu mezi dopravníky je vloţena hřídel. K zajištění posuvu palety 

v ose Y  slouţí zvedací zařízení, na kterém je připevněn řetězový dopravník, jeţ přesune 

paletu na druhou stranu. Pro všechny řetězové dopravníky byly navrţeny 4-pólové 

asynchronní motory a šnekové převodovky od firmy Matis. Frekvenční měniče pro jejich 

řízení od firmy Raveo. 

  Pohyb zvedacího zařízení je realizován pomocí kuličkového šroubu od firmy HIWIN 

a krokového motoru s řídící jednotkou od firmy Raveo 

  K řízení poţadovaného směru a zabrzdění dopravníku slouţí indukční senzory IPS-8, 

jejichţ signály jsou posílány do řídícího panelu od firmy Tracon. 
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 V diplomové práci je potřeba dořešit řídící systém, jeţ spočívá v komunikaci mezi 

robotem KUKA a paletovým výměníkem. Navrhuji kamerový systém, který vizuálně 

vyhodnotí počet kusů a umístění TK na základní paletě. 

 K diplomové práci je přiloţena výkresová dokumentace paletového výměníku a 3D 

model ve formátu STEP. 

 

 

Obr. 9 1 Paletový výměník 
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Příloha D: Výpočet radiálního čepu 

Výpočet radiálního čepu  

 

 

Obr. 1 : Schéma výpočtu radiálního čepu 

 Radiální čep zatíţeny kroutícím momentem se kontroluje na otlačení stykových ploch, 

smyk kolíku a kroucení hřídele. 

Parametry spoje: 

MkH .... kroutící moment, D .... průměr hřídele, D1 ... průměr náboje, d .... průměr kolíku,   

KSb, KSp ... provozní koeficient 

𝑀𝑘𝐻 = 131680  𝑁𝑚        

𝐷 = 31,7  𝑚𝑚  

𝐷1 = 42,4  𝑚𝑚  

𝑑 = 10  𝑚𝑚  

𝐾𝑆𝑏 ,𝐾𝑆𝑝 = 1 

Výpočet smykového napětí v kolíku 

𝜏𝑠 ≤ 𝜏𝑠𝑑𝑜𝑣  

𝜏𝑠𝑑𝑜𝑣 =  65 ÷ 90   𝑀𝑝𝑎 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 80  𝑀𝑝𝑎  

𝜏 = KSb ∙
4 ∙ Mk

π ∙ d2 ∙ D
= 1 ∙

4 ∙ 131680

π ∙ 102 ∙ 31,7
= 52,8  Mpa  
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52,8 ≤ 80 → 𝑣𝑦𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Výpočet tlaku v hřídeli 

𝑝1 ≤ 𝑝𝑑𝑜𝑣  

𝑝𝑑𝑜𝑣 =  100 ÷ 150  𝑀𝑝𝑎 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 120  𝑀𝑝𝑎  

𝑝1 = 𝐾𝑆𝑝 ∙
6 ∙ Mk

d ∙ D2
= 1 ∙

6 ∙ 131680

10 ∙ 31,72
= 78,6  Mpa  

78,6 ≤ 120 → 𝑣𝑦𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Výpočet tlaku v náboji 

𝑝2 ≤ 𝑝𝑑𝑜𝑣  

𝑝𝑑𝑜𝑣 =  100 ÷ 150  𝑀𝑝𝑎 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 120  𝑀𝑝𝑎  

𝑝2 = 𝐾𝑆𝑝 ∙
4 ∙ Mk

d ∙ (D1
2 − D2)

= 1 ∙
4 ∙ 131680

10 ∙ (42,42 − 31,72)
= 66,4  Mpa  

66,4 ≤ 120 → 𝑣𝑦𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Výpočet napětí hřídele v krutu 

τk ≤ τkdov  

𝜏𝑘𝑑𝑜𝑣 =  65 ÷ 90   𝑀𝑝𝑎 → 𝑣𝑜𝑙í𝑚 80  𝑀𝑝𝑎  

𝜏 = 𝐾𝑆𝑏 ∙
16 ∙ Mk

π ∙ D3 ∙  1 − 0,9 ∙
d

D
 

= 1 ∙
16 ∙ 131680

π ∙ 31,73 ∙  1 − 0,9 ∙
10

31,7
 

= 29,3  Mpa  

29,3 ≤ 80 → 𝑣𝑦𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 
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