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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STAVÁREK, MICHAL. Návrh regálového systému: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra části a mechanismy strojů, 2014, 35s. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Šárka Hurniková, Ph.D. 

Cílem této práce je návrh pojízdně regálového systému s ohledem na požadavky 

v zadání. Aby mohl být daný systém navržen, bylo nutno zjistit optimální řešení konstrukce.  

Pro potvrzení správnosti výsledku jsou zde vypracovány technické výpočty, které 

dimenzují zvolené komponenty a uskutečňují funkčnost daného celku. 

 

ANNOTATION 

The aim of this work is to design movably of a Rack system with regard to the 

requirements of the assignment. In order to this system could be designed, it was necessary to 

determine the optimal solution of this design.  

To confirm the correctness of the result are developed technical calculations which 

dimension selected components and realize the functionality of the whole. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

      skutečná osová vzdálenost     [m] 

A   osová vzdálenost       [m] 

a   zrychlení regálu      [m.s
-2

] 

    hodnota zaoblení zubu      [mm] 

     šířka zubu        [mm] 

C  dynamická únosnost ložiska     [kN] 

      průměr hlavové kružnice      [mm] 

     průměr patní kružnice      [mm] 

     kolmá tlaková síla mezi tělesy     [N] 

F11   výsledný tah v řetězu       [N] 

Fa   pohybová síla       [N]  

FČ   síla vynaložená člověkem     [N] 

Fo  osová síla šroubu      [N] 

FT   síla potřebná k překonání valivého tření   [N] 

FTV  valivý odpor       [N] 

    obvodová síla        [N] 

     tahová složka odstředivé síly      [N] 

     tahová složka tíhové síly      [N] 

     pevnost řetězu proti přetržení     [N] 

g   gravitační zrychlení       [m.s
-2

] 

h   průhyb řetězu       [m] 

i   počet šroubů       [-] 

i   převodový poměr       [-] 

k   bezpečnost       [-] 

     dynamická bezpečnost     [-] 
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     statická bezpečnost       [-] 

L   délka řetězu        [m] 

     trvanlivost ložiska      [mil.ot.] 

      trvanlivost v provozních hodinách    [hod] 

       trvanlivost ložiska podle SKF     [mil.ot.] 

        trvanlivost ložiska v provozních hodinách podle SKF  [hod] 

m1   hmotnost řetězu       [kg] 

mc   celková hmotnost zatíženého regálu     [kg] 

MT  třecí moment       [Nm] 

MT  třecí moment       [Nm] 

MTL   třecí moment ložiska      [Nmm] 

n1 ,n2 ,n3  otáčky na jednotlivých hřídelích    [min
-1

] 

p    směrný tlak v kloubu       [MPa] 

p   exponent rovnice trvanlivosti pro ložiska   [-] 

     dovolený měrný tlak       [MPa] 

     měrný tlak        [MPa] 

R   poloměr kolečka       [m] 

ra   poloměr boku zubu       [mm] 

RA  reakce v bodě A      [N] 

RB  reakce v bodě B      [N] 

      poloměr dna zubní mezery     [mm] 

S    plocha kloubu       [mm
2
] 

    rozteč řetězu        [mm] 

T1,T2,T3,T4 krouticí moment      [Nm] 

v   obvodová rychlost      [m.s
-1

] 

X   počet článků řetězu      [-] 
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    činitel rázů        [-] 

z1,z2,z3,z4,z5 počty zubů řetězových kol     [-] 

    činitel tření        [-] 

τ     napětí v krutu        [MPa] 

τ D    dovolené napětí v krutu      [MPa] 

    úhel otevření zubové mezery     [°] 

    rameno valivého odporu      [m] 

µ   součinitel tření       [-] 
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1. Cíle bakalářské práce 

 obeznámit se s tématikou pojízdného regálového systému 

 zpracovat rešerši o regálovém systému 

 navrhnout pojízdný regálový systém 

 provést výpočty  

 rozpohybovat sestavu v programu Autodesk Inventor 2014 
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2. Úvod 

Téma bakalářské práce je Pojízdný regálový systém. Docházím na odbornou stáž do 

firmy SSI Schäfer, která vyrábí pojízdný systém.  Firma se zabývá kompletní výrobou zařízení 

pro závody, sklady a kanceláře.  

První kapitola se zabývat rešerší, ve které jsou zmíněny typy podvozků. Jsou zde 

uvedeny různé kombinace regálové konstrukce, které je možné na podvozek umístit. 

V programu Autodesk Inventor 2014 vymodeluju kompletní sestavu, která bude plně 

funkční a vyrobitelná.  Budu se snažit sestavu rozpohybovat a vytvořit v programu Autodesk 

Inventor video. 

Ve výpočtech se budu věnovat výpočtům krouticích momentů na hřídelích. Pomocí 

kterých navrhnu počet zubů řetězek a vypočítám řetězový převod.  
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3.  Rešerše pojízdných regálových systémů 

Jedná se o soustavu ukládacích jednotek nainstalovaných na pohyblivých podstavcích, 

které jezdí po kolejnicích. Tím je zajištěno optimální uspořádání a distribuce archivu a skladu 

i lepší využití prostoru. 

Výhody: 

 Výborné využití prostoru, protože se jedná o kompaktní skladovací systém. 

 Možnost přizpůsobení libovolnému prostoru, který je k dispozici. 

 Naprostá bezpečnost archivovaných materiálů. 

 Ideální pro uskladnění všech typů knih a dokumentů. 

Na obr.1 jsou uvedeny dvě možnosti využité prostoru pro uložení předmětů. Varianta A 

ukazuje využití pomocí pevně uložených regálů. Varianta B charakterizuje uložení pomocí 

pojízdného systému. 

 

Obr.1 Přiklad využití pojízdného regálového systému 

Systém umožňuje ukládat dokumenty, oděvy, drobné díly, náhradní díly, pneumatiky, 

nástroje a jiné položky s malou až středně velkou hmotností. Mobilní regálové systémy pro 

malá a středně velká zatížení nezajišťují pouze optimalizaci prostorových požadavků, ale 

vytvářejí i další prostor na stávajícím místě. Maximální kvalita, modulární možnosti rozšíření, 

různé kombinační možnosti a vysoká míra flexibility – to jsou klíčové vlastnosti regálových 

systémů na podvozcích pro lehká zatížení. [7] 

A B 
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Flexibilita 

Při oboustranném využití regálových vozů se nacházejí na jednom podvozku dva na 

sobě nezávislé regálové sloupce. V praxi to znamená, že můžete jinak přestavit police na levé 

straně vozu a jinak na pravé. Zároveň můžeme tyto dva regálové sloupce od sebe oddělit 

například dělící stěnou nebo pouhou zarážkou na zadní straně police. 

Takto řešené provedení regálového vozu Vám zajišťuje flexibilní využití prostoru pro 

archivaci nebo uložení zboží. Z čelní, ale i zadní strany je možné instalovat plné rámy - stěny 

pro vytvoření kompaktního celku. [7] 

 

 

Obr.2 Konstrukce na ukládání pneumatik a použití regálu na ukládání dokumentů [7] 

3.1.  Typy podvozků 

V zásadě všechny regálové systémy lze umístit na mobilní podvozky. Funkční princip: 

Podvozky se pohybují pomocí kliky nebo motoru, což znamená, že je zapotřebí pouze jedna 

obslužná ulička pro rychlý přístup ke všemu skladovanému zboží. Místo ušetřené menším 

počtem uliček je zárukou vysoké úrovně nákladové efektivity, neboť toto řešení umožňuje 

zvýšit prostorové využití v kanceláři, dílně nebo skladu bez potřeby nákladného rozšiřování 

provozu a navíc optimalizuje vaše interní procesy zkrácením času potřebného na přepravu. 

Regálové systémy na podvozcích pro malá a středně velká zatížení se dodávají ve 3 

verzích, v závislosti na skladovaném zboží a požadavcích. [8] 
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Kolejnicový systém pro manuální pohon 

Kolejnice jsou ukotveny v podlaze, a proto je tento model vhodný i pro vysoké a úzké 

regály. Do pohybu se posuvný regálový systém uvádí otáčením ovládacího volantu (tzv. 

mechanický posuv) a to vždy na příslušnou stranu posuvu. Převod je uzpůsoben tak, aby i 

plně založený regálový vůz nebo i více vozů bylo možné velmi lehce ovládat a uvádět do 

pohybu. [8] 

 

Obr.3 Kolejnicový systém pro manuální pohon [7] 

Manuální pohon pro bezkolejový systém 

Při instalaci systému není potřeba měnit stávající podlahu, a proto lze bezkolejové 

řešení snadno instalovat prakticky na jakémkoli stávajícím povrchu. Ideální řešení pro 

speciální nebo vyhřívané podlahy. [8] 

 

Obr. 4 Manuální pohon pro bezkolejový systém [7] 
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Elektrická hnací jednotka 

Komfortnější variantou a to především u dlouhých a těžkých regálových vozů je 

elektrické ovládání jednotlivých vozu (tzv. elektrický posuv). Potom je regál uveden do 

pohybu pouhým sepnutím ovládacího spínače popřípadě pro max. komfort fotobuňkou při 

přiblížení se k regálovému vozu. Bezpečnostní zařízení zajišťuje bezpečný provoz v souladu s 

příslušnými zásadami a předpisy bezpečnosti na pracovišti. Konstrukce a funkce tohoto 

moderního řešení podporuje příjemné a uživatelsky přívětivé pracovní prostředí. 

 

Obr. 5 Elektrická hnací jednotka [7] 
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4. Návrh pojízdného regálového systému 

Mým úkolem bylo navrhnout mobilní regál pro středně velké zatížení polic. Regál bude 

umístěn na mobilním podvozku. Podvozek se bude pohybovat po kolejnici pomocí ruční páky 

(kliky). Pojezd bude poháněn pomocí řetězového převodu 

Konstrukci pojízdného regálového systému jsem rozdělil na čtyři části: 

- Regál 

- Rám s řetězovým převodem 

- Pojízdný podvozek 

- Koleje s pojezdovou dráhou a vodícím řetězem 

 

Obr. 6 Sestava pojízdného regálového systému 

4.1.  Regál  

Je uložen na podvozku. Regál se skládá z bočnic (obr.7), polic (obr.8) a háčků (obr.10).  

Police drží na bočnici pomocí háčků, které se zasunou do otvoru v bočnici. Otvory jsou 

umístěny na celé bočnici, rozteč děr jsem volil 30 mm. To umožňuje libovolné rozmístění 

polic. Bočnice je z plechu 11 375 o tloušťce 2 mm, který je ohnut čtyřmi ohyby pro lepší 

tuhost. 
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Obr. 7 Bočnice – pohled izometrický a pohled shora 

 

Obr. 8 Police 

 

Obr. 9 Detail přichytnutí police na bočnici 
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Police je z plechu 11 375 o tloušťce 2 mm. Má 10 ohybů. Na polici jsem volil drážky 

v rozteči 34 mm. Slouží k zasunutí oddělovače mezi dokumenty. Spodní ohyb slouží pro 

zasunutí oddělovače a zajišťuje mu stabilitu. 

Háček umožňuje jednoduché nasunutí na bočnici a spojení s policí. Jedná se o 

odlitek.[8] 

 

 

Obr. 10 Háček 

4.2.  Rám s řetězovým převodem 

Jedná se o složený (několikastupňový) převod. Podle ČSN 02 3311 jsem navrhl 

jednořadý řetězový převod 08B. [16] 

Řetězový převod je uložen v plechovém rámu. V rámu jsou přivařeny trubky, ve 

kterých jsou nalisovaná kuličková ložiska 61802 ČSN 02 4630 [14]. Při svařování trubky 

k rámu je potřeba použít přípravek, aby nedošlo k velkým teplotním deformacím. Aby 

nedošlo k poranění obsluhy pojízdného regálu musíme čelní stranu zakrytovat. Z toho důvodu 

jsou v rámu přinýtovány plechové destičky. Na kterých jako na rámu jsou přivařeny trubky a 

nalisovány ložiska. Nýtujeme z důvodu montáže. Převodová skříň je přišroubovaná k bočnici. 

V bočnici jsem využil díry pro háčky, tudíž nebylo třeba vyvrtávat nové díry. Přípojný 

uhelník je kvůli montáži pohyblivý díky langlochům, abychom si nastavili potřebnou 

vzdálenost od bočnice. Klika je na hřídeli připevněna pomocí kolíku, který prochází dírou 

v hřídeli. 

Řetězka je na vstupním hřídeli uložena pomocí pojístných kroužků. Na ostatních 

hřídelích jsou řetězky přivařeny. 
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Obr.11 Rám pro uchycení řetězového převodu 

 

 

Obr. 12 Ukázka uložení řetězky na vstupní hřídeli 

Rám 

Přinýtovaný nosný plech k rámu 
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Obr.13 Uchycení převodové skříně k bočnici 

4.3.  Pojízdný podvozek  

Jedná se o svařenec. Hlavními díly podvozku jsou čelní a boční plechy, které jsou opět 

ohnuté pro zvětšení tuhosti. Jednotlivé díly jsou z plechu a jsou vyráběny sériově. Další 

součástí je hřídel, která je kvůli montáži rozdělena na 5 menších hřídelí. Hřídele jsou spojeny 

spojkou, jedná se o dělený svěrný spoj. Hřídel je umístěna v ložiskových domcích UCF 204 

[12], jedná se o nakupovanou součást. Ložiskové domky jsou k rámu přichyceny dvěma 

šrouby k rámu podvozku. Podvozek je uložen na pojezdových kolech. Opět se jedná o 

nakupovaný sortiment. Vyrábí se ve variantách se zabudovanými ložisky a bez ložisek. Zvolil 

jsem variantu s ložisky. Pojezdová kola jsou umístěna na šroubu, který plní funkci osy.

 

Obr.14 Podvozek umístěný na kolejích 

Přípojný úhelník 



22 

 

 

Obr. 15 rozklad podvozku na jednotlivé díly 

 

Obr.16 možné provedení pojezdových kol [3] 

4.4.  Koleje s pojezdovou dráhou a vodícím řetězem 

 

Obr. 17 Profil kolejí 

Koleje jsou zabudované v zemi. Ohýbají se z plechu 11 375 o tloušťce 2 mm. Důležité 

je, aby řetěz v kolejích byl napnutý. Proto je na jedné straně pevně přichycen a na druhé 

straně je natahován pomocí šroubu.  

Profil kolejí 

Napnutý řetěz 

10B 

Pojezdová dráha pro 

kolo 

Boční plech 

Pojezdové kolo 

Ložiskový domek 

Čelní plech 

Řetězka 

Krycí plech 
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5. Výpočty 

5.1. Návrh řetězových převodů 

 

 

Obr. 18 Složený řetězový převod  

Z5, T4, n3 

Z4, T3, n2 Z3 

Z2, T2, n1 

Z1,T2,n1 
Z1, T1,n1 

Fč=50  N 
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Převod 1 

Volba počtu zubů řetězových kol: 

počet zubů hnací řetězky: 

    13 zubů 

Počet zubů hnané řetězky: 

      zubů 

Převodový poměr: 

      
  

  
  

  

  
               (1) 

Výpočet roztečných průměrů řetězek  

Roztečné průměry: 

Podle ČSN 02 3311 t = 12,7 mm pro jednořadý řetěz 8B [15]. 

    
 

   
    

  

  
    

   
    

  

 = 53 mm         (2) 

    
 

   
    

  

  
    

   
    

  

 = 145,7 mm         (3) 

Obvodová rychlost: 

   
           

  
  

           

  
 = 0,11 m∙s

-1           
(4) 

Obvodová síla: 

   
 

 
  

   

    
  0,9 N          (5) 

Tahová složka odstředivé síly: 

Hmotnost 1m řetězu m1 = 0,75 kg∙m
-1 

[1] 

        
              = 0,01 N         (6) 

Tahová složka tíhové síly: 

   
      

 

   
     

           

         
      = 46,7 N       (7) 

A = 40.t= 40 . 12,7=508 mm          (8) 
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h = 0,01 ∙ A = 5,08 m =0,00508 m        (9) 

Výsledný tah v řetězu: 

F11 = F0 + Fc + Fm = 0,9+0,01+46,7 = 47,6 N       (10) 

Podle ČSN 02 3311 Fpt =  18 200 N [15] 

Statická bezpečnost: 

   
   

   
               (11) 

   
     

    
        

373    VYHOVUJE 

Dynamická bezpečnost: 

   
   

     
              (12) 

Kde Y- činitel rázů [-] volím 2 [2] 

   
     

      
       

191    VYHOVUJE 

Kontrola měrného tlaku v kloubech řetězu:  

volím   = 1 

kde   – činitel tření [-] 

volím p = 31 MPa 

kde p – směrný tlak v kloubu [MPa] 

Dovolený měrný tlak: 

             = 31 MPa         (13) 

Měrný tlak: 

    
   

 
  

     

  
 = 0,95  MPa          (14) 

kde S – plocha kloubu [mm
2
] Podle ČSN 02 3311 S=50mm

2  [15] 

                 (15) 
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Stanovení počtu článku a délky řetězu: 

Počet článku řetězu: 

     
 

 
 

     

 
 (

     

   
)
 

  
 

 
   

   

    
 (

     

 
)  (

     

   
)
 

  
    

   
 = 103,8   (16) 

Volím X = 100  

 Kde  rozteč t= 12,7 mm podle ČSN 02 3311 [15] 

Délka řetezu: 

      = 100 ∙ 12,7 = 1270 mm         (17) 

Výpočet skutečné osové vzdálenosti převodu : 

     
 

 
 [          √(         )    (     ) ]    (18) 

     
    

 
 *            √(           )         (     ) + =  

     = 477,15 mm 

Hodnota součinitele F podle [2]  : 

  
    

     
  

      

     
  3,78         (19) 

Specifikace řetězu: 

 Řetěz 100 článků 08B – 1  ČSN 02 3311  

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Ozubení řetězového kola podle ČSN 02 3311[2] 
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Návrh hnací řetězky: 

Poloměr dna zubní mezery: 

Podle ČSN 02 3311 d1 = 8,51 mm 

                            4,3 mm       (20) 

                      √  
 

                  √    
 

 = 4,44 mm   (21) 

Volím rf = 4,4 mm 

Poloměr boku zubu: 

               (   )            (    ) = 15,318 mm    (22) 

                ( 
     )             (       ) = 23,8 mm   (23) 

Volím ra = 20 mm 

Úhel otevření zubové mezery: 

          
   

 
     

  

  
 = 113         (24) 

          
   

 
     

  

  
 = 133        (25) 

Volím   = 120  

Průměr hlavové kružnice: 

                             = 57,255 mm      (26) 

                                     =60,365 mm    (27) 

Volím    = 58 mm 

Průměr patní kružnice: 

                   = 44,2 mm        (28) 

Největší průměr věnce: 

                 = 8,89 mm         (29) 

                   = 35,22 mm       (30) 
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Šířka zubu: 

Podle ČSN 02 3311 b1 = 7,75 mm 

                     = 7,2 mm        (31) 

Hodnota zaoblení zubu: 

                     = 1,1 mm        (32) 
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Převod 2 

Tabulka 1 hodnoty druhého řetězového převodu 

z3 Počet zubů 13 [-] 

z2 Počet zubů 20 [-] 

i3,2 Převodový poměr 1,53 [-] 

D3 Průměr řetězky 3 53 [mm] 

D2 Průměr řetězky 2 81,2 [mm] 

F12 Výsledný tah v řetězu 86,6 [N] 

X Počet článků 94 [-] 

L Délka řetězu 1193,8 [m] 

Ask Skutečná osová vzdálenost 491,9 [m] 

Specifikace řetězu: 

ŘETĚZ 94 ČLÁNKŮ 08B – 1 ČSN 02 3311 

5.2.  Návrh momentů na převodových hřídelích 

Výsledná tečná síla: 

FT = FTV + FTL+ Fa = 282,5 + 47 + 160 = 489,5 N       (33) 

Celková hmotnost konstrukce: 

mc = mkonstrukce + mvýplně = 200 + 3000 =3200 kg       (34) 

Pohybová rovnice: 

Fa = mc 
.
 a = 3200

.
0,05 = 160 N         (35) 

volím dle experimentu a = 0,05m.s
-2

 

Normálná síla: 

FN = mc 
.
 g = 3200

.
9,81 = 31 392 N         (36) 
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Tření valivé 

FTV = 
       

 
 = 

             

    
               (37) 

kde   se nazývá součinitel valivého tření [mm] 

 

Obr.20 součinitel valivého tření [10] 

FTL = 
   

          
 = 

    

        
 = 47 N         (38) 

µ=součinitel tření, volím podle [12] Součinitel tření=0,0015 typ ložiska kuličkové 

MTL=µ .0,5. dčepu. FN=0,0015.0,5.0,002.31392=0,47 Nm      (39) 

Výpočet roztečného průměru na řetězovém kole umístěné v podvozku 

Podle ČSN 02 3311 t = 15,875 mm pro Řetěz 10B [15]. 

    
 

   
    

  

  
      

   
    

  

 =121,6 mm        (40) 

T1 = 
  

 
 
  

 
 

   

 
 
      

 
                (41) 

T2 =      
 

       
        

 

         
               (42) 

T3 = T2.
 

    
 

 

        
      

 

    
 

 

         
              (43) 

T4 = T3.
 

    
 

 

        
      

 

    
 

 

         
              (44) 

FČ- síla vynaložená člověkem na rozpohybování sestavy, určuji FČ=50N  

T4 = FČ.L →L=
  

  
 

   

  
                (45) 
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5.3. Návrh svěrného spoje 

Svěrný spoj použiji ke spojení hřídele v podvozku. Hřídel se skládá z pěti kusů 

z důvodu montáže.  

    
    

     
 

        

          
 2128,8 N        (46) 

kde i – počet šroubů [-] 

k – bezpečnost [-] 

                                        (47) 

                (48) 

        Vyhovuje 

Třecí moment MT vyšel větší než krouticí moment na hřídeli, spojení vyhovuje. 

 

Obr. 21 Svěrný spoj 

Výpočet otáček na jednotlivých hřídelích 

Otáčky na vstupním hřídeli volím:  

n3 = 40 min
-1 

Výpočet otáček na předlohovém hřídeli: 

n2 =  n3      = 40 . 2,77 = 110 min
-1        

(49) 

Výpočet otáček na výstupním hřídeli: 

n1 =  n2      = 110 . 1,53= 170 min
-1

       (50) 
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5.4. Reakce v ložisku 

 

Obr. 22 Schéma sil působící na předlohovou hřídel 

                                (51) 

                    (     )               (52) 

                                      

   
              (     )

  
 
              (     )

  
        

Volím ložisko 61802 

C = 1560 N [13] 

kde C je dynamická unosnost ložiska [N] 

      

    (
 

  
)
 
 (

    

    
)
 
                      (53) 

Kde p – exponent rovnice trvanlivosti pro ložiska s bodovým stykem[-] 

     
   

     
     

   

      
                          (54) 

                                               (55) 

       
   

     
       

   

      
                        (56) 
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Kontrola hřídelí na krut 

Materiál hřídelí volen 11 500 τ D=100 MPa [1] 

Kde τ D – dovolené napětí v krutu [MPa] 

τ 1= 
  

  
 = 

  

    
    

  

 
     

    
     

  

                (57) 

τ 2= 
  

  
 = 

  

    
    

  

 
     

    
     

  

               (58) 

τ 3= 
  

  
 = 

  

    
    

  

 
     

    
     

  

                (59) 

τ D≥ τ 1, τ 2, τ 3 

vyhovuje 
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6. Závěr 

Účelem této práce bylo navrhnout pojízdný regálový systém podle zadaných parametrů.  

Sestava je tvořena dvěma samostatnými regály, které jsou uloženy na svařeném 

podvozku. Podvozek se pohybuje pomocí ocelových koleček, které se pohybují na kolejnici. 

Kolejnice jsou zabudované v podlaze. Tvar kolejí umožňuje uložit napnutý řetěz, kterým se 

pohybuje řetězka a tedy i celý podvozek. Pojízdný systém je ovládán pomocí kliky. Klika 

pohání dvoustupňový řetězový převod 

Součásti této práce je výkresová dokumentace obsahující vybrané komponenty, 

sestavný výkres daného systému a video pohybujícího systému. 

Při vytváření práce jsem se zdokonalil v modelování v programu Autodesk inventor 

2014 a při vytváření výkresové dokumentace. Při modelování jsem několikrát navštívil 

výrobu a následnou montáž. Mohl jsem tedy sledovat proces výroby jako z pohledu 

konstruktéra tak i technologa a montážníka. 
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