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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

HRACHOVEC, T. Konstrukční řešení modulu mobilního robotu pro přepravu 

technologických palet: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta strojní, Katedra Robotiky, 2015, 52s., Vedoucí práce: 

Ing. Krys, V., Ph.D 

 

Práce se zabývá konstrukčním řešením modulu mobilního robotu pro přepravu 

technologických palet. V úvodu je provedena analýza dostupných technologických 

palet, a moţnosti jejich přepravy. Na základě provedené analýzy byl zhotoven 

poţadavkový list a vytvořeny moţnosti řešení. Pomocí hodnotové analýzy byla 

vybrána optimální varianta. Varianta byla zpracována do podrobného 3D modelu a 

doplněna výpočty a výkresovou dokumentací. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

HRACHOVEC, T. The Mechanical Design of a Mobile Robot Module for 

Transportation of Technological Pallets. Ostrava: VŠB - Technical University of 

Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2015, 52p., 

Head of thesis:  Ing. Krys, V., Ph.D 

 

The thesis deals with the mechanical design of a mobile robot module for 

transportation of technological pallets. The introduction is an analysis of 

technological pallets and their possibility of transportation. On the basis of this 

analysis a request list was compiled, created variants of solutions. An optimal 

variant was selected by value analysis. The variant was elaborated in detail 3D 

model and completed with calculations and drawings. 
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Použité značení 

F  Zatíţení hřídele       [N] 

M  Kroutící moment       [Nm] 

Mk  Statický kroutící moment      [Nm] 

Mt  Moment tření        [Nm] 

P  Potřebný výkon motoru      [W] 

Ra  Reakce v loţisku A       [N] 

Rb  Reakce v loţisku B       [N] 

Re  Mez v kluzu v tahu       [MPa] 

d1  Průměr hřídele pod vačkou      [mm] 

d2  Průměr hřídele ve spojce      [mm] 

f  Koeficient tření 

g  Gravitační konstanta                 [m·s-2] 

k  Koeficient bezpečnosti 

l  Rameno třecího momentu      [mm] 

l'  Přímá délka  boku pera      [mm] 

m  Celková hmotnost ke zvednutí     [kg] 

mh  Hmotnost horního dílu modulu     [kg] 

mob Hmotnost objektu manipulace      [kg] 

mt  Hmotnost palety       [kg] 

p2  Tlak na bok zubu       [MPa] 

pD  Dovolený tlak na bok pera      [MPa] 

r  Rameno působení celkové zvedané hmotnosti   [mm] 

t  Doba zvedání        [s] 

t1  Výška pera nad hřídeli      [mm] 

x1  Vzdálenost při vyšetřování ohybového momentu   [mm] 

ηm  Účinnost motoru 

ηpř  Účinnost převodu 

σo  Napětí v ohybu       [MPa] 

σred Redukované napětí       [MPa] 

τk  Napětí v krutu        [MPa] 

ϕ   Úhlová dráha        [°] 

𝜔   Úhlová rychlost                [rad·s-1] 
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0. Úvod 

 

Pro zvýšení obratu výroby a zvýšení kvality výrobků se zavádějí do výroby 

průmyslové roboty. Výrobky se ale často nedají vyrobit nebo smontovat na jednom 

technologickém pracovišti, a proto se mezi nimi musí přemisťovat.  

 

Pro zvýšení efektivity výrobního procesu je výhodné výrobky přepravovat na 

technologický paletách. Největší předností těchto palet je to, ţe umoţňují zkrátit 

celkovou dobu výrobního procesu a to tím, ţe odbourávají nutnost opakovaného 

upínání a uvolňování výrobku na jednotlivých technologických pracovištích. 

Technologické palety jsou v součastné době přepravovány pomocí lineárních 

dopravníkových systémů. 

 

Zadáním této bakalářské práce je navrţení modulu pro mobilní roboty, na němţ by 

byly technologické palety přepravovány z jednoho pracoviště k dalšímu. Vyuţití 

mobilních robotů by mělo být výhodnější neţ pouţití doposud běţných lineárních 

dopravníků, neboť by mělo umoţnit upřednostnit výrobu potřebných výrobků bez 

ohledu na jejich umístění na lineárním dopravníku a odbourat čekání na dokončení 

výrobního procesu těch výrobků, jejichţ výroba započala dříve. 
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1. Rešerše 

1.1. Současné trendy  

1.1.1. Technologické palety 

Důleţitou sloţkou dopravních systémů jsou technologické palety, na kterých se 

pomocí dopravníků transportují jednotlivé díly výrobků v rámci určité výrobní etapy. 

Tyto palety se pohybují na povrchu dopravníku. Největší výhodou tohoto způsobu 

výroby je odbourání nehospodárného upevňování obrobků na stůl obráběcího 

zařízení při vypnutém zařízení a maximální vyuţití stroje, který můţe pracovat bez 

zbytečných prostojů. Při tomto způsobu musí paleta zajistit přesné a tuhé upnutí 

obráběné součásti a zároveň musí také umoţnit manipulaci v prostoru stroje. 

Z uvedených důvodů jsou na palety kladeny vysoké technické poţadavky, zejména 

na tuhost, přesnost a jejich konstrukční provedení.[10] 

1.1.2. Palety nabízené firmou Bosch Rexroth: 

Nosnost palet je daná kombinací pouţitých nosných podloţek, kluzných vedeních 

a nosných médií dopravníku. Udané hodnoty v tabulce jsou pro pásové dopravníky 

s plastovým vedením a standardní nosné podloţky palet z polyamidu (PA). [1] 

1.1.2.1. Technologická paleta WT 2/E 

Celá paleta je vyrobená z plastového materiálu Polyamid PA6. [1] 

 

Tab. 1 Základní údaje o paletě WT 2/E [1] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] Nosnost [kg] 

240 x 240 1,6 10,4 

 

 

Obr. 1 Technologická paleta WT 2/E [1] 
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1.1.2.2. Technologická paleta WT 2 

Rám palety a podloţky jsou vyrobeny z Polyamidu PA a nesoucí deska z oceli 

(4,8 mm). [1] 

 

Tab. 2 Základní údaje o paletě WT 2 [1] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] Nosnost [kg] 

160 x 160 1,6 14,4 

240 x 160 2,2 21,8 13,8 

240 x 240 3,1 20,9 

320 x 160 2,8 29,2 13,2 

320 x 240 3,9 28,1 20,1 

320 x 320 4,9 27,1 

400 x 240 4,7 35,3 19,3 

400 x 320 6 34 26 

400 x 400 7,4 32,6 

480 x 320 7,2 40,8 24,8 

480 x 400 8,7 39,3 31,3 

480 x 480 10,2 37,8 

640 x 400 11,4 52,6 28,6 

640 x 480 13,4 40,6 34,6 

640 x 640 17,5 46,5 

 

 

Obr. 2 Technologická paleta WT 2 [1] 
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Palety mohou být v nestandardních rozměrech v rozmezí od 160 mm x 160 mm 

do 1040 mm x 800 mm, s ocelovou deskou (4,8 mm) nebo hliníkovou (8 mm a 

12,7 mm). [1] 

1.1.2.3. Rámová technologická paleta WT 2/F 

Jedná se pouze o rám, který je vyroben z hliníku. 

 

Tab. 3 Základní údaje o paletě WT 2/F [1] 

Rozměry [mm] Hmotnost [kg] Nosnost [kg] 

400 x 400 6,6 33,4 

480 x 400 7,1 40,9 32,9 

480 x 480 7,7 40,3 

640 x 400 8,9 55,1 31,1 

640 x 480 9,4 54,6 38,6 

640 x 640 11,2 52,8 

800 x 400 10,2 69,8 29,8 

800 x 480 10,8 79,2 37,2 

800 x 640 12,5 67,5 51,5 

800 x 800 13,9 66,1 

1040 x 640 15 89 49 

1040 x 800 16 88 64 
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Obr. 3 Rámová technologická paleta WT 2/F [1] 

1.1.3. Palety nabízené firmou Afag 

 

Rámy pro palety od firmy Afag jsou vyrobeny z polyamidu PA 12, který má vysokou 

odolnost proti opotřebení. Desku pro nesení obrobku je moţné zvolit buď z oceli, 

nebo hliníku. Palety jsou vyráběny ve třinácti standardních velikostech. [2] 

 

Tab. 4 Základní údaje o paletách Afag [2] 

Šířka Výška 

Hmotnost [g] Celková 

maximální váha 

[kg] 

Hliníkový 

deska 

Ocelová 

deska 

160 
160 976 1613 11 

200 1024 1928 14 

200 

160 1024 1928 14 

200 1302 2202 14 

250 1519 2778 17 

250 

200 1519 2778 17 

250 1771 3349 17 

320 2114 4138 20 

320 

250 2114 4138 20 

320 2524 5119 20 

400 2998 6246 20 

400 
320 2998 6246 20 

400 3560 7624 20 
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Hodnoty jsou udány pro transport na lineárních dopravníkových systémech 

s maximální rychlostí 9 m/min. [2] 

1.1.4. Palety nabízené firmou Stein 

 

Obr. 4 Technologická paleta Stein 300 [15] 

 

Firma nabízí palety a samostatné nosné rámy Stein 300 v rozměrech od 160 mm 

do 400 mm a s nosností do 20 kg. [15] 

1.1.5. Umísťovací jednotky 

Pro optimální průběh technologické operace je zapotřebí zajistit jednak přesné 

upnutí obrobku na paletě, ale rovněţ přesnou polohu technologické palety na 

technologickém pracovišti. K vytýčení pozice palety na pracovišti slouţí umisťovací 

jednotky. 

1.1.5.1. PE 2 umisťovací jednotka 

Tab. 5 Základní údaje o umisťovací jednotce PE 2 [1] 

Pouţitelné Nosnost [kg] 

Zdvih nad 

dopravník 

[mm] 

Přesnost 

[mm] 

Umoţňující 

vertikální 

pracovní síla 

[N] 

WT 2 do 400 

x 400 mm 
30 2,5 ±0,1 300 
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Obr. 5 PE 2 umisťovací jednotka [1] 

1.1.5.2. PE 2/X umisťovací jednotka 

Tab. 6 Základní údaje o umisťovací jednotce PE 2/X [1] 

Pouţitelné Nosnost [kg] 

Zdvih nad 

dopravník 

[mm] 

Přesnost 

[mm] 

Umoţňující 

vertikální 

pracovní síla 

[N] 

WT 2 100 9 ±0,1 3500 

 

 

Obr. 6 PE 2/X umisťovací jednotka [1] 
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1.1.5.3. HP 2/L zvedací umisťovací jednotka 

Tab. 7 Základní údaje o umisťovací jednotce HP 2/L [1] 

Pouţitelné Nosnost [kg] 

Zdvih nad 

dopravník 

[mm] 

Přesnost 

[mm] 

Umoţňující 

vertikální 

pracovní síla 

[N] 

WT 2, WT 

2/E, WT 2/F 
40 240 ±0,1 400 

 

 

Obr. 7 HP 2/L zvedací umisťovací jednotka [1] 

1.1.6. Rotační jednotky 

Funkcí rotačních jednotek je natočení technologické palety ve správném směru, 

coţ zajistí, ţe místo prováděné operace na obrobku bude pro rameno robotu 

dostupné. 
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Obr. 8 HD 2 lift rotační jednotka [1] 

 

Všechny uvedené umisťovací a rotační jednotky vyţadují připojení 

k pneumatickému rozvodu o tlaku 4 aţ 6 barů, neboť jsou vybaveny 

pneumatickými motory, které zajišťují jejich zdvih. 

1.2. Transport palet 

1.2.1. Lineální dopravníky 

Pro přepravu technologických palet je moţné vyuţít lineální dopravníky. Mohou to 

být dopravníky pásové, ploché řetězové, s ozubenými řemeny a dopravníky 

s akumulačními řetězy. [1],[5] 

 

Pásový dopravník a dopravník s ozubeným řemenem jsou vhodné pro přepravu 

malých a středně velkých technologických palet v čistém a suchém prostředí. Pás 

je vhodné pouţít na dlouhých částech dopravníku, ozubený řemen je vhodnější pro 

krátké dráhy nebo k řízení sousedních modulů bez jejich vlastního pohonu. [1],[5] 

 

Plochý řetězový dopravník se vyuţívá primárně k přepravě velkých 

technologických palet s nízkou nebo střední produkcí emisí. Pro velké a těţké 

technologické palety je vhodný také dopravník s akumulačním řetězem, jeho 

funkční spolehlivost není ovlivněna produkcí emisí. [1],[5] 
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Obr. 9 GLIDE-LINE pásový dopravník [5] 

1.2.2. Mobilní roboty pro transport 

Základní funkcí mobilních robotických systémů je schopnost jejich lokalizace. Ta je 

tedy nutnou podmínkou k zajištění autonomního chování mobilních robotů. Mobilní 

systémy se dají rozdělit podle míry jejich autonomie na: 

 

 Teleoperované - to jsou roboty, které jsou řízeny příkazy udělovanými 

přímo lidským operátorem. Jediná úloha těchto robotů je správně 

interpretovat povely obdrţené od operátora, popřípadě zasílat zpět údaje 

ze senzorů řídícímu operátorovi. [8] 

 Zcela autonomní - tito roboti pracují zcela samostatně, bez zásahu lidského 

operátora, jen s vyuţitím řídících programů a získaných údajů o okolním 

prostředí ze senzorů. [8] 

 semiautonomní - vyuţívají kombinaci teleoperovaných a zcela autonomních 

systémů. Tyto roboty jsou řízeny lidskými operátory, ale při řešení běţných 

operací, nebo výpadku signálu od řídícího operátora, mohou tito roboti 

přejít do autonomního reţimu. [8] 

 

Lokalizační techniky je moţné rozdělit na absolutní a relativní lokalizaci. Absolutní 

lokalizace má za úkol určit absolutní polohu, kde se robot nachází. Určení polohy 

je provedeno jednorázovým měřením, nezáleţí při něm na předchozích polohách 

robotu. Toto určení je moţné provést pomocí orientačních bodů, nebo kontinuální 

lokalizací. Hojně vyuţívanou lokalizací v průmyslových halách je sledování 

liniových prvků. Ty mohou být realizovány magnetickými prvky, indukčními prvky, 
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nebo pouze barevnými vodícími čárami. Relativní lokalizace mobilních robotů 

určuje jejich polohu skládáním jednotlivých naměřených pohybů od posledního 

známého místa. Díky malým nepřesnostem u jednotlivých měření dochází ke 

vzniku chyby při určení polohy. Nepřetrţitým měřením se chyba načítá a vznikají 

tak stále větší nepřesnosti v určení polohy robotu.[8] 

 

Následující mobilní roboty po úpravě (přidáním modulu) mohou být vyuţity 

k přepravě technologických palet. 

1.2.2.1. Mobile robots PowerBot 

Tab. 8 Základní údaje o robotu PowerBot [3] 

Rychlost [m/s] Nosnost [kg] Rozměry [mm] 
Pracovní doba 

[hod] 

1,6 100 
832 x 626 x 

484 
4,5 

 

 

Obr. 10 Mobile robots PowerBot [3] 

 

1.2.2.2. Neobotix Mobile robot MP-400 

Tab. 9 Základní údaje o robotu MP-400 [4] 

Rychlost [m/s] Nosnost [kg] Rozměry [mm] 
Pracovní doba 

[hod] 

1,5 100 
590 x 559 x 

411 
10 



22 
 

 

Obr. 11 Neobotix Mobile robot MP-400 [4] 

1.2.2.3. Neobotix Mobile robot MP-500 

Tab. 10 Základní údaje o robotu MP-500 [4] 

Rychlost [m/s] Nosnost [kg] Rozměry [mm] 
Pracovní doba 

[hod] 

1,5 50 
814 x 592 x 

361 
10 

 

 

Obr. 12 Neobotix Mobile robot MP-500 [4] 

 

1.2.2.4. Neobotix Mobile robot MP-700 

Tab. 11 Základní údaje o robotu MP-700 [4] 

Rychlost [m/s] Nosnost [kg] Rozměry [mm] 
Pracovní doba 

[hod] 

1 150 786 x 717 411 10 
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Obr. 13 Neobotix Mobile robot MP-700 [4] 

 

1.3. DC motory 

Stejnosměrné motory jsou často pouţívané pro jejich snadné řízení, bezpečné 

napájení a vysokou účinnost a vysoký rozběhový kroutící moment. Díky jejich 

stejnosměrnému napájení jsou jedinou moţností pro mobilní roboty napájené z 

baterií. Stejnosměrné motory mohou být rozděleny na kartáčové a 

bezkartáčové.[9] 

1.3.1. Kartáčové stejnosměrné motory. 

Rotor je vnitřní částí elektrického motoru konající rotační pohyb vlivem 

elektromagnetických jevů, které jsou způsobeny buzením motoru. Rotory se 

vyrábějí z elektrotechnických navzájem izolovaných plechů, v jejichţ dráţkách se 

nachází vinutí kotvy. Rotor je uloţen na společné hřídeli s komutátorem, k jehoţ 

jednotlivým lamelám jsou připojeny vývody cívek z kotevního vedení. [11],[12] 

 

Stator je vnější, nepohyblivá část elektrického motoru. Bývá vyroben u malých 

motorů z permanentních magnetů, nebo u větších motorů z elektromagnetů. 

Elektromagnet je napájen ze stejného zdroje jako vinutí kotvy. Podle způsobu 

zapojení do obvodu rozlišujeme paralelní a sériové zapojení. Motory se sériově 

zapojeným statorem mají vysoký rozběhový moment, ale s rostoucím zatíţením 

otáčky motoru prudce klesají. U paralelně zapojeného statoru je rozběhový 

moment menší, ale se zvyšujícím se zatíţením otáčky motoru klesají jen pomalu. 

[11],[12] 

 

Komutátor je zařízení, které zajišťuje napájení vinutí kotvy. Elektrický proud je 

přiváděn na uhlíkové komutátorové kartáče, které jsou pruţinami přitlačovány na 

komutátor.[11],[12] 
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Obr. 14 Schéma kartáčového stejnosměrného motoru [17] 

1.3.2. Bezkartáčové stejnosměrné motory. 

Stator u bezkartáčových motorů je tvořen cívkami, které se stávají po přivedení 

proudu elektromagnetem. Pro řízení postupu, které cívky a kdy mají být napájeny, 

jsou zapotřebí senzory (nejčastějí Hallovy sondy) a řídící jednotky.  Rotor je vnější 

částí bezkartáčového elektrického motoru, která je tvořena permanentními 

magnety. Rotor se otáčí kolem statoru vlivem magnetických sil. U popisovaného 

typu bezkartáčového stejnosměrného motoru je rotor vnější částí motoru. Uvedené 

provedení má ve srovnání s další moţnou variantou rotoru jako vnitřní části motoru 

výhodu ve vyšší účinnosti motoru.[13] 

 

Obr. 15 Bezkartáčový stejnosměrný motor s vnějším rotorem [18] 

 

1.3.3. Poskytovatelé motorů 

1.3.3.1. Firma Atas 

Firma vyrábí stejnosměrné kartáčové motory do výkonu 1 100 W a bezkartáčové 

do 500 W. 
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Obr. 16 Motor Atas P2PT [19] 

1.3.3.2. Firma Portescap 

Firma nabízí motory, převodovky, kódovací zařízení a řídící jednotky. 

 

Obr. 17 Motor Portescap 22ECS60 ULTRA EC [20] 

1.3.3.3. Firma Maxon motor 

Maxon motor nabízí stejnosměrné motory v provedení jak s kartáči tak 

i bezkartáčové. Dále nabízejí převodovky, řídící jednotky a senzory. 

   

Obr. 18 Motor Maxon motor Flat  [16]         Obr. 19 Převodovka Maxon motor [16] 
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1.3.3.4. Firma Pravalux 

Parvalux nabízí motory, převodovky a komplety motorů s převodovkami v pravém 

úhlu nebo v řadě. V jejich sortimentu nejsou vlastní řídící jednotky. 

 

 

Obr. 20 Motor Parvalux s převodovkou [21] 

1.4. Identifikační systémy 

Identifikační systémy a systémy ukládání dat jsou vyuţívány pro kontrolování 

mnoha výrobních a dopravních systémů montáţní techniky. Údaje související s 

objektem jsou základem pro cílenou kontrolu výrobních kroků, ale také pro řízení 

celého procesu. [1] 

 

Pro identifikační systémy se vyuţívají dva základní principy pro práci s daty: 

 Centrální úloţiště dat - zaloţené na centrálním sbírání všech údajů 

souvisejících s paletami. Je vyţadována spolehlivá identifikace 

technologických palet na technologickém pracovišti tak, ţe příslušná data 

lze vyvolat z centrálního úloţiště dat. 

 Decentralizované úloţiště dat - zaloţené na mobilním tag systému. Údaje 

související s technologickou paletou jsou odesílány přímo s technologickou 

paletou. Potřebné jsou čtecí a zapisovací hlavy, které mohou číst a 

modifikovat informace potřebné na provozních pracovištích. [1] 

Pro identifikaci a ukládání dat se vyuţívá technologie RFID (radiofrekvenční 

identifikace). RFID tagy se dělí na tagy: 

 pouze ke čtení (read only) 

 jeden zápis, mnoho čtení (WORM) 

 čtení a zápis (read/write) [6], [7] 
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Dalším rozdělením je rádiová frekvence: 

 nízko frekvenční LF (125 kHz nebo 134 kHz) 

 vysoko frekvenční HF (13,56 MHz) 

 ultra frekvenční UHF (pro Evropu 856 MHz) [6], [7] 

 

Posledním dělením je dělení na aktivní a pasivní tagy. Pasivní tagy nemají vlastní 

zdroj napětí a energii k odeslání dat získávají z radiového signálu čtečky. Pasivní 

tagy jsou schopné vysílat signál jen na malé vzdálenosti. Aktivní tagy jsou 

vybaveny vlastním zdrojem napětí (baterií) a díky tomu mohou vysílat signál aţ na 

několik stovek metrů. [6], [7] 

 

   Obr. 21 Bosch Rexroth mobilní tag ID40 [1]   Obr. 22 Bosch Rexroth čtecí a  

        zapisovací hlava [1] 
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2. Požadavkový list 

 

Poţadavkový list slouţí ke specifikaci parametrů poţadovaného řešení. Vychází 

především ze zadání úkolu a jeho konfrontaci se zjištěnými skutečnostmi na 

základě provedené rešerše. Posuzovanými poţadavky v tomto případě jsou:  

 

1. Minimální moţná hmotnost modulu. 

2. Malé vnější rozměry modulu. 

3. Určeno pro paletu WT 2 Bosch rexroth 480 x 480 x 28. 

4. Nosnost 30 kg. 

5. Napájení modulu napětím 24 V ‒ 48 V. 

6. Fixace palety během přepravy. 
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3. Koncepty 

3.1. Koncept 1 

 

Obr. 23  Koncept 1 

 

Tento koncept je zaloţen na dvou ozubených řemenech, které zajišťují 

předávání palety z dopravníku na modul a obráceně. Ozubené řemeny 

umoţňují pohyb jen s paletami o menší hmotnosti a to z důvodu tření mezi 

pásem a třecí podporou. Výhodou pouţití řemenů je, ţe umoţňují velkou 

rychlost přepravy, aţ do 10 m/s. Přemístění technologické palety z dopravníku 

na tento modul probíhá tak, ţe robot s modulem přijede na odběrné místo a 

paleta přejede na modul. 
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3.2. Koncept 2 

 

Obr. 24 Koncept 2 

 

Koncept vychází z válečkového dopravníku. Hlavní výhodou vyuţití poháněných 

válečků je, ţe umoţňují přepravu velkých hmotností. Jsou-li pouţité plastové 

válečky, zvládá jednotlivý váleček přepravu 40 kg, při pouţití ocelových válečků je 

moţné zatíţení na jednotlivý váleček aţ 350 kg. Na rozdíl od vyuţití řemenů ve 

výše uvedeném konceptu 1 umoţňují řetězem poháněné válečky pouze rychlost 

0,5 m/s. Přemístění palety z dopravníkového systému na modul zde probíhá 

stejným způsobem, jako v konceptu 1. 

3.3. Koncept 3 

 

Obr. 24 Koncept 3 

 

Tento koncept na rozdíl od předchozích dvou nevyuţívá přesouvání technologické 

palety z dopravníku na modul a naopak, ale paleta je pokládána a zdvíhána z 

dopravníku tím, ţe mobilní robot zajede pod dopravník a horní část modulu se 

zvedne nebo klesne. Pro vyuţití tohoto způsobu je zapotřebí zajistit, aby se mobilní 
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robot s modulem dostal na místo pod dopravník, kde bude probíhat nakládání 

palety. Toho lze dosáhnout úpravou dopravníku, při které se ponechá dostatečný 

prostor pro robot, ještě před spojením jednotlivých vodících rámů řemenu k sobě, 

tak jak naznačuje obrázek č. 25. 

 

Obr. 25 Odběrné místo technologické palety 

 

Obr. 26 Zadokovaný robot odebírající technologickou paletu  
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4. Varianty 

 

Všechny varianty jsou zaloţeny na třetím konceptu pro vyuţití technologické palety 

Bosch Rexroth WT 2 o rozměrech 480 mm x 480 mm. Zdvih vrchní části modulu je 

určen na 15 mm (5 mm je určeno na mezeru pod dopravníkem, aby robot 

s modulem byl schopen se dostat na místo pod technologickou paletu, 5 mm slouţí 

k zafixování palety na modulu a 5 mm je zdvih nad dopravníkem pro umoţnění 

odjetí robotu s naloţenou paletou). Palety jsou k modulu zafixované pomocí dvou 

U profilů, do kterých paleta při zdvihu zapadne. 

 

Obr. 27 Zafixování palety 

4.1. Varianta 1 

 

Obr. 28 Varianta 1 
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Tato varianta vyuţívá ke zdvihu horní částí modulu nůţkového mechanismu, který 

je tvořen hliníkovým jeklem. Zvedání nůţkového mechanismu je zajištěno 

pohybovým šroubem, který je uloţen na spodním dílu modulu. K pohybové matici 

je svěrným pouzdrem přichycen úchyt, který je spojen s čepem, na kterém jsou 

plastové rolny. Přitahováním tohoto čepu k motoru dochází ke zvedání nůţkového 

mechanismu. Horní část modulu je tvořena hliníkovými L profily, na které jsou 

připevněny fixační U profily. 

4.2. Varianta 2 

 

 

Obr. 29 Varianta 2 

 

U této varianty je ke zdvihu vyuţito vačkového mechanismu. Varianta je tvořena 

dvěma díly. Spodním dílem, coţ je hliníkový plech, na němţ je uloţený celý 

zvedací mechanismus, který je sloţen ze dvou vaček uloţených na dvou hřídelích. 

V polovině je motor a hřídel, na které jsou dvě ozubené řemenice slouţící k 

pohánění hřídelí s vačkou. Horní díl modulu tvoří hliníkový plech, na kterém jsou 

přimontovány fixační U profily pro paletu. K hornímu plechu jsou ještě připevněny 

čtyři vodící tyče, které brání pohybu horního dílu do stran. 
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Obr. 30 Zvedací mechansmus druhé varianty 

4.3. Varianta 3 

 

Obr. 31 Varianta 3 

 

Varianta je opět tvořena spodním a horním plechem jako u předchozí varianty. 

Zdvih horního plechu je zajištěn hřebenovým mechanismem. Pro větší stabilitu 

jsou pouţity dva hřebeny. Jeden hřeben je umístěn v přední částí horního plechu a 

druhý je na opačné straně. Pro zdvih je tedy zapotřebí dvou motorů s ozubenými 

koly, které zajišťují potřebný zdvih. Hřeben je upnut pouze k vrchnímu dílu, a aby 

nedocházelo k jeho ohybu od působení sil v ozubeném převodu, je přitlačován 
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plastovým válečkem. K zabránění posunutí vrchního dílu do dostran je vyuţito čtyř 

lineárních vedení. 

 

 

Obr. 32 Řez třetí varianty  
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5. Výběr optimální varianty 

 

Výběr optimální varianty se provádí na základě hodnotové analýzy. 

 

Tab. 12 Jednotlivá kritéria 

Označení kritéria Kritérium 

K1 Hmotnost modulu [kg] 

K2 
Výška celého modulu 

[mm] 

K3 
Počet pohonných 

jednotek [ks] 

K4 
Počet komponent bez 

spojovacího materiálu [ks] 

K5 
Posunutí těţiště v ose z 

[mm] 

 

Tab. 13 Jednotlivé hodnoty kritérií kaţdé varianty 

Kritérium Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 4,8 6,57 6,9 

K2 218 85 90 

K3 1 1 2 

K4 71 58 50 

K5 117,8 23,3 27,7 

 

K vyhodnocení se jednotlivé kritéria ohodnotí body. 

 

Tab. 14 Bodová stupnice hodnocení 

Úroveň kritéria Body 

Nevyhovující 1 

Nízká 2 

Průměrná 3 

Dobrá 4 

Vysoká 5 
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Tab. 15 Významnost kritérií 

Významnost Body 

Nejniţší 1 

Nejvyšší 5 

 

Při hodnocení jednotlivých variant jsem přiřadil nejvyšší počet bodů variantě, která 

měla nejlepší dané kritérium, tzn. tato varianta získala 5 bodů. Body u dalších dvou 

variant jsem vypočítal poměrem. 

 

Tab. 16 Hodnocení jednotlivých kritérií pro kaţdou variantu 

Označení kritéria Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 5 3,64 3,48 

K2 1,95 5 4,72 

K3 5 5 2,5 

K4 3,52 4,31 5 

K5 0,99 5 4,21 

 

Určení významnosti kritérií jsem provedl metodou porovnávání párů v trojúhelníku. 

Významnější kritérium je vyznačeno tučným písmem. 

 

Tab. 17 Metoda porovnávání párů v trojúhelníku 

Párové páry kritérií Počet voleb Pořadí 

K1 K1 K1 K1 
4 1 

K2 K3 K4 K5 

K2 K2 K2 
2 2 

K3 K4 K5 

K3 K3 
1,5 3 

K4 K5 

K4 0,5 4 

K5 2 2 
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Váha významnosti udává, jak významná jsou jednotlivá kritéria. Váha kritéria se 

vypočítá jako součet počtů voleb pro jednotlivá kritéria dělená počtem 

vypracovaných porovnávání párů. Kdyţ se nějaká dvě kritéria shodují, počítá se u 

obou kritérií volba jako poloviční. 

 

Tab. 18 Váhy významnosti 

Kritérium Váha významnosti q 

K1 4 

K2 2 

K3 1,5 

K4 0,5 

K5 2 

 

 

Tab. 19 Hodnocení varianty 1 

Kritérium Bodová hodnota Váha významnosti 
Váţený index 

kritéria 

K1 5 4 20 

K2 1,95 2 3,9 

K3 5 1,5 7,5 

K4 3,52 0,5 1,76 

K5 0,99 2 1,98 

Celkový součet indexů 35,14 
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Tab. 20 Hodnocení varianty 2 

Kritérium Bodová hodnota Váha významnosti 
Váţený index 

kritéria 

K1 3,64 4 14,56 

K2 5 2 10 

K3 5 1,5 7,5 

K4 4,31 0,5 2,16 

K5 5 2 10 

Celkový součet indexů 44,22 

 

 

Tab. 21 Hodnocení varianty 3 

Kritérium Bodová hodnota Váha významnosti 
Váţený index 

kritéria 

K1 3,48 4 13,92 

K2 4,72 2 9,44 

K3 2,5 1,5 3,75 

K4 5 0,5 2,5 

K5 4,21 2 8,42 

Celkový součet indexů 38,03 

 

 

Tab. 22 Vyhodnocení variant 

Varianta Součet váţených indexů Pořadí 

Varianta 1 49,5 3. 

Varianta 2 55 1. 

Varianta 3 59 2. 

 

Na základě provedené hodnotové analýzy zvítězila varianta číslo 2, to je  varianta 

vyuţívající ke zdvihu horního dílu modulu dva ozubené řemeny přenášející kroutící 

moment z hnací hřídele na hnané hřídele, na kterých je uloţena vačka.  
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6. Rozpracování vybrané varianty 

 

V původní variantě bylo počítáno se dvěma vačkami poháněnými ozubeným 

řemenem. Po návrhu vedoucího práce pro zjednodušení modulu byl zvedací 

mechanismus modulu předělán, na vyuţití pouze jedné vačky uprostřed modulu. 

 

Obr. 33 Zvedací mechanismus upravené varianty 

 

Byla provedena i změna fixace palety na modulu, která je nyní zajištěna pomocí 

čepů, které se zasouvají do děr v paletě, které v ní byly vyvrtány. Fixace je 

provedena pouze ve vodorovné poloze, s posunutím ve vertikálním směru se 

neuvaţuje z důvodu provozování robotu s manipulátorem jen ve vodorovné rovině. 

 

Obr. 34 Čep fixující paletu 
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6.1. Popis modulu 

 

Obr. 34 Vyfrézování spodního plechu 

 

Celý modul je tvořen dvěma díly. Základem spodního dílu je hliníkový plech 

o tloušťce 5 mm. Pro sníţení jeho hmotnosti bylo provedeno vyfrézování ţeber na 

spodní straně (Obr. 34). Tento plech je přišroubován k rámu mobilního robotu 

dvanácti šrouby M6. 

 

Obr. 35 Řez modulu procházející osou motoru 

 

Na horní straně plechu jsou přišroubována čtyři lineární loţiska FAG-12-KS, 

zajišťující stabilitu horního dílu. V polovině plechu je umístěna příruba, ke které je 

přišroubována převodovka s motorem. K plechu je přišroubován také loţiskový 

domek, v němţ je pomocí dvou jednořadých kuličkových loţisek uchycena hřídel, 

na které je vačka zvedající horní díl. 
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Obr. 35 Pohled na horní plech ze spodu 

 

Horní díl je opět tvořen hliníkovým plechem o tloušťce 5 mm s vyfrézovanými ţebry 

na spodní straně. Ke spodní straně uprostřed plechu je přišroubována bronzová 

destička, aby sníţila tření mezi vačkou a horním dílem. Ke spodní části plechu jsou 

ještě přišroubovány čtyři vodící tyče a k horní straně čtyři fixační čepy jistící 

technologickou paletu před jejím posunutím na modulu. 

 

Obr. 37 Řez modulu procházející rovinou vodících tyčí 
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6.2. Určení celkové hmotnosti, kterou musí modul zvednout. 

Tab. 23 Výpočet hmotnosti zvedání 

mh = 2,5 kg 

mob = 37,8 kg 

mp = 10,2 kg 

m = mh + mc + mp                   (1) 

m = 2,5 + 37,8 + 10,2 
m = 50,5 kg 

 

6.3. Výpočet potřebného kroutící momentu. 

 

Obr. 38 Největší odměřené rameno, na kterém se zvedá horní díl modulu 

 

Obr. 39 Odměřené rameno třecího momentu 
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Tab. 24 Výpočet kroutícího momentu 

m = 50,5 kg 

g = 9,81 m · s-1 

r = 17,5 mm 

𝑀𝑘 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑟                         (2) 

𝑀𝑘 = 50,5 ∙ 9,81 ∙ 0,0175 
Mk = 8,67 Nm 

m = 50,5 kg 

g = 9,81 m · s-1 

f = 0,13 [14] 

l = 30 mm 

𝑀𝑡 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑙                          (3) 

𝑀𝑡 = 50,5 ∙ 9,81 ∙ 0,13 ∙ 0,03 
Mt = 1,93 Nm 

Mk = 8,67 Nm 

Mt = 1,93 Nm 

k = 1,2 

𝑀 = (𝑀𝑘 + 𝑀𝑡) ∙ 𝑘                      (4) 

𝑀 = (8,67 + 1,93) ∙ 1,2 
M = 12,72 Nm 

 

Kroutící moment Mk, který je roven největšímu kroutícímu momentu způsoben 

váhou horního dílu, objektu manipulace a technologické palety ve statické poloze 

na rameni "r", jsem sečetl se třecím momentem Mt mezi ocelovou vačkou a 

bronzovou třecí podloţkou na rameni "l" a následně vynásobil koeficientem 

bezpečnosti pro zahrnutí zrychlení, kterým se horní díl bude zvedat. 

 

Na základě vypočteného kroutícího momentu 12,72 [Nm] jsem zvolil spojku 

oldham s typem náboje OX41G a středem spojky acatel se jmenovitým kroutícím 

momentem 17 Nm. 

6.4. Potřebný výkon motoru 

Poţadovaný výkon motoru jsem spočítal z průměrné úhlové rychlosti a kroutícího 

momentu. 

Tab. 25 Výpočet minimálního výkonu motoru 

ϕ = 81,65° 

t = 1 s 

𝜔 =
𝜋∙𝜑

180 ∙𝑡
                  (5) 

𝜔 =
𝜋 ∙ 81,65

180 ∙ 1
 

𝜔 = 1,43 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

𝜔 = 1,43 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

ηpř =0,72 [16] 

ηm = 0,8 [16] 

M = 12,72 Nm 

𝑃 =
𝜔∙𝑀

𝜂𝑝ř∙𝜂𝑚
               (6) 

𝑃 =
1,43 ∙ 12,72

0,72 ∙ 0,8
 

P = 31,58 W 
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Na základě vypočteného kroutícího momentu a úhlové rychlosti jsem zvolil převodovku 

GP- 42 C a motor EC-max 30 od firmy Maxon motor. 

Tab. 26 Údaje o převodovce 

     

Obr. 40 Převodovka GP-42 

C [16] 

Tab. 27 Údaje o motoru 

 

Obr. 41 Motor EC-max 30 [16] 

6.5. Ohybový moment 

Vyšetřování hřídele na ohybový moment jsem provedl z levé strany. 

Tab. 28 Výpočet maximálního ohybového momentu 

m = 50,5 kg 

g = 9,81 m · s-1 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔                  (7) 

𝐹 = 50,5 ∙ 9,81 
F = 495,41 N 

F = 495,41 N 

𝑅𝑎 =  
𝐹

2
                          (8) 

𝑅𝑎 =
495,41

2
 

Ra = 247,71 N 

F = 495,41 N 

𝑅𝑏 =  
𝐹

2
                          (9) 

𝑅𝑏 =
495,41

2
 

Rb = 247,71 N 

Ra = 247,71 

x1 = 15,5 mm 

𝑀𝑜 = 𝑅𝑎 ∙ 𝑥1           (10) 

𝑀𝑜 = 247,71 ∙ 0,0155 
Mo = 3,84 Nm 

 

Síla F působí uprostřed mezi loţiskem A a loţiskem B. Nemusel jsem tedy počítat 

reakce v loţiscích pomocí momentové rovnováhy, stačilo sílu F vydělit dvěma. 

Parametr Hodnota 

Převod 43:1 

Kroutící moment 3 - 15 Nm 

Účinnost 72 % 

Hmotnost 460 g 

Parametr Hodnota 

Výkon 60 W 

Napětí 12 V 

Otáčky 6590 min-1 

Hmotnost 300 g 
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Obr. 42 Průběh ohybového a kroutícího momentu na hřídeli 

6.6. Statická bezpečnost hřídele 

Určení statické bezpečnosti v místě s největším ohybovým momentem a 

přenášeným kroutícím momentem jsem provedl podle Guesta. 

 

Tab. 29 Kontrola statické bezpečnosti hřídele pod vačkou 

d1 = 12 mm 

t = 2,4 mm 

Mo = 3,84 Nm 

𝜎𝑜 =
32∙𝑀𝑜

𝜋∙ 𝑑−𝑡 3                 (11) 

𝜎𝑜 =
32 ∙ 3,84

𝜋 ∙  0,012 − 0,0024 3
 

σo = 44 MPa 

d1 = 12 mm 

t = 2,4 mm 

M  = 12,72 Nm 

𝜏𝑘 =
16∙𝑀

𝜋∙(𝑑−𝑡)3                    (12) 

𝜏𝑘 =
16 ∙ 12,72

𝜋 ∙ (0,012 − 0,0024)3
 

τk = 73 MPa 

σo = 44 MPa 

τk = 73 MPa 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  𝜎𝑜
2 + 4 ∙ 𝜏𝑘

2    (13) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 =  442 + 4 ∙ 732 
σred = 152,5 MPa 

σred = 152,5 MPa 

Re 11 700 = 370 MPa [14] 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑟𝑒𝑑
                        (14) 

𝑘 =
370

152,5
 

k = 2,43 
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Určení statické bezpečnosti na průměru d2 jsem provedl podle maximálního 

dovoleného napětí v krutu a napětí  v krutu na průměru d2. 

 

Tab. 30 Kontrola statické bezpečnosti hřídele jdoucí do spojky 

d2 = 12 mm 

M = 12,72 Nm 

𝜏𝑘 =
16∙𝑀

𝜋∙𝑑2
3                   (15) 

𝜏𝑘 =
16 ∙ 12,72

𝜋 ∙ 0,0123
 

τk = 37,5 MPa 

τk = 37,5 MPa [14] 

τDOV 11 700 = 75 MPa [14] 

𝑘 =
𝜏𝐷𝑂𝑉

𝜏𝑘
                          (16) 

𝑘 =
75

37,5
 

k = 2 

 

Koeficienty bezpečnosti jsou větší neţ minimální hodnoty doporučených hodnot 

koeficientů bezpečnosti (1,5) [14], navrţená hřídel tedy vyhovuje. 

6.7. Těsné pero 

Kontrolu těsného pera jsem provedl na základě tlaku na bok těsného pera, který 

nemůţe být větší neţ dovolený maximální tlak. 

 

Obr. 43 Síly působící na těsné pero [22] 
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Tab. 31 Kontrola těsného pera na otlačení 

M = 12,72 Nm 

d1 = 12 mm 

t1 = 1,6 mm 

𝐹2 =
𝑀

𝑑2
2

+
𝑡1
2

                (17) 

𝐹2 =
12,72

0,012

2
+

0,0016

2

 
F2 = 1870,6 N 

F2 = 1870,6 N 

t1 = 1,6 mm 

l' = 12 mm 

𝑝2 =
𝐹2

𝑠
                          (18) 

𝑝2 =
𝐹2

𝑡1 ∙ 𝑙′
 

𝑝2 =
1870,6

0,0016 ∙ 0,012
 

p2 = 97,4 MPa 

p2 = 97,4 MPa 

pD 11 600 = 100 MPa [14] 

𝑝2 ≤ 𝑝𝐷  

97,4 ≤ 100 
 

 

Tlak na bok zubu je menší, neţ dovolený tlak v ohybu na těsné pero z materiálu 

11 600. Těsné pero tedy vyhovuje. 
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7. Závěr 

 

V práci je popsán konstrukční návrh modulu pro přepravu technologických palet. 

Na začátku práce byla provedena rešerše pouţívaných technologický palet 

vyuţívaných pro montáţní operace a lineárních dopravníkových systémů. 

 

Na základě provedené rešerše a zadání bakalářské práce byl sestaven 

poţadavkový list určující poţadované vlastnosti modulu. Podle vypracované 

rešerše a poţadavkového listu byly navrţeny tři koncepty moţného řešení. 

Následně byly vypracovány tři varianty řešení, které se lišily rozdílným zvedacím 

mechanismem.  Varianty byly porovnány kriteriální analýzou a na základě 

provedené analýzy byla vybrána optimální varianta. Jako optimální varianta byla 

zvolena varianta vyuţívající pro zdvih horního dílu modulu vaček. 

 

Původní návrh, kde byly vyuţívány čtyři vačky poháněné přes ozubené řemeny, 

byl předělán jen na vyuţívání jedné vačky. Na základě vypočtených parametrů byl 

zvolen motor a převodovka. 

 

U výsledné varianty byla navýšená nosnost z původních 30 [kg] na 48 [kg], aby se 

vyuţil celkový potenciál palety. Tímto bylo způsobené malé zvětšení výšky 

celkového modulu z 85 [mm] na 88 [mm]. Hmotnost celého modulu činí 7,3 [kg]. 

 

V dalším řešení by bylo vhodné provést optimalizaci tvaru vačky a frézového 

vybrání plechů. 
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