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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

FRIEDEL, J. Otočný stůl s pohonem: bakalářská práce. Ostrava: VŠB - 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016, 44 s. Vedoucí práce: 

Konečný, Z. 

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu s pohonem jako doplňkové 

příslušenství k dopravníkům. V úvodu je popsán aktuální využití otočných stolů 

v průmyslu a rozdělení hlavních části otočného stolu. Na základě použití otočného stolu 

byly sepsaný požadavky, dle kterých byly navrženy jednotlivé varianty. Podle zvolených 

kritérií byla vybraná optimální varianta. Ta byla podrobně zpracování a pro jednotlivé 

součásti byly provedeny kontrolní výpočty. Výsledkem bakalářské práce je kompletní 

výkresová dokumentace připravenou pro výrobu otočného stolu. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

FRIEDEL, J. Rotary table with a drive: Bachelor Thesis. Ostrava:VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Robotics, 2016, 44 p. Thesis 

head: Konečný, Z. 

Bachelor thesis deals with the construction a rotary table with drive as an option for 

conveyors. In the introduction describes the current use of rotary tables in the industry and 

the distribution of the main part of the rotary table. Based on the use of rotary table was 

drafted requirements, which were designed according to the individual variants. Depending 

on the selected criteria, was chosen the optimal option. It was a detailed elaboration and for 

the individual components were made control calculations. The result of this work is 

complete drawings ready for production rotary table.
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Seznam použitých značek a symbolů 

FH Tíhová síla hřídele [N] 

FL Třecí síla lahví [N] 

FN Normálová síla [N] 

FNA Tíhová síla náboje prstenců [N] 

FP1 Tíhová síla prvního prstence [N] 

FP2 Tíhová síla druhého prstence [N] 

Ft Dynamická síla [N] 

J1 Kvadratický moment setrvačnosti otočného prstence [Kg ∙ mm2] 

J2 Kvadratický moment setrvačnosti hřídele [Kg ∙ mm2] 

M1 Moment setrvačnosti otočného prstence [N ∙ m] 

M1 Moment setrvačnosti hřídele [N ∙ m] 

ML Moment vyvozený láhvemi [N ∙ m] 

f Koeficient tření mezi sklem a polyetylenovou deskou [ ] 

f1 Účinnost ložiska [ ] 

g Tíhové zrychlení [m ∙ s−2]  

m Hmotnost lahví na stole (včetně náplně) [Kg] 

mH Hmotnost hřídele [Kg] 

mNA Hmotnost náboje prstenců [Kg] 

mP1 Hmotnost prvního prstence [Kg] 

mP2 Hmotnost druhého prstence [Kg] 

r Poloměr osy otáčení [m] 

ε Úhlové zrychlení [rad ∙ s−2] 
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1. Úvod 

Otočné stoly jsou využívány často jako volitelné příslušenství k obráběcím 

strojům, ale také k balicím linkám, kde slouží k odběru zboží, které by se kupilo na 

dopravníku a mohlo se poškodit. Jako poslední časté využití otočných stolů bývá 

u robotizovaných pracovišť, jako například svařovací centrum, kde je stůl rozdělený na 

dvě naprosto stejné poloviny (zpravidla je na každé polovině umístěný přípravek), kde 

na jednu polovinu se umístí součást, popřípadě součásti, kdy po upnutí se otočí stůl 

o 180°, kde ho robot svaří. Mezitím, než robot dokončí svařování, obsluha vezme 

svařenou součást a upevní novou součást, popřípadě součásti.  

 

 

Obr. 1.1. Otočný stůl firmy Htech [1] 

2. Druhy pohonů otočných stolů  

 Pro otočné stoly se využívají dva druhy pohonů: 

a) Přímé 

b) Nepřímé 

Z pravidla byly využívány nepřímé pohony, díky nižší pořizovací ceně, které 

v konečném důsledku zajistilo celkovou nízkou výrobní cenu konečného prvku. Díky 

častějšímu využívání přímých pohonů i mimo speciální aplikace se tento druh stává 

levnější a tudíž lákavější pro výrobce. [3] 
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2.1. Přímé pohony 

„Přímý pohon je realizován takzvaným prstencovým motorem (obr.1.4), který bývá 

též označován jako vysoko momentový. Konstrukčně je tento motor řešen pomocí dvou 

do sebe vnořených prstenců, přičemž na vnějším prstenci jsou zevnitř póly s vinutím 

a na vnitřním dílu jsou z vnějšku připevněny permanentní magnety. Vzduchová mezera 

mezi oběma díly je zajištěna radiálně-axiálním ložiskem. Díky této konstrukci není 

třeba do pohonu integrovat žádný převodový mechanismus, což přispívá k přesnosti, 

vysoké tuhosti, dlouhé životnosti bez nutné údržby, přenos velmi vysokých kroutících 

momentů a v neposlední řadě i ke snížení hlučnosti pohonu.“ [3] 

Mezi nevýhody tohoto motoru patří vyšší pořizovací cena oproti nepřímým 

pohonům a hlavně je potřeba chladit plášť motoru. [3] 

 

 

Obr. 2.1. Přímý pohon v otočném stolu [3] 

2.1. Nepřímé pohony 

„Nepřímý pohon otočného stolu je realizován pomocí elektrického servopohonu 

a převodového ústrojí, které může mít několik podob. Nevýhodou asynchronního 

motoru jsou otáčky výrazně závislé na momentu a vysoký rozběhový proud. Ten je 

možné snížit například přepnutím statorového vinutí do trojúhelníku nebo 

u kroužkového motoru rotorovým spouštěčem.“ [3] 
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Mezi nevýhody nepřímého pohonu otočného stolu patří nutná údržba pohonného 

ústrojí a opakovatelná přesnost ustavení stolu. [3] 

3. Druhy převodovek pro nepřímé pohony 

Protože mají elektrické servopohony velké otáčky, musíme použít převodovku pro 

přenos kroutícího momentu z motoru na samotný stůl. S převodovkou je nutné ale 

počítat s vůlemi, díky tomu nám ovlivňuje přesnost polohování stolu.  

3.1. Šenkový převod 

Mezi nejpoužívanější řešení převodového ústroji otočného stolu je pomocí 

šnekového kola a šneku. To je dáno tím, že šnekový převod dosahuje dobré přesnosti 

polohování, která dosahuje u stolů průměru od 100 do 500 mm přesnosti ± 20 

úhlových vteřin. Mezi nevýhody patří špatná snášenlivost rázu, která může zničit 

převod. [3] 

 

3.2. Převod dvěma pastorky a ozubeným věncem 

„Převodový mechanismus s pastorky a věncem je poháňen dvěma asynchronními 

servomotory, které jsou elektricky spojeny systémem Master/Slave. Tento rídící systém 

zajišťuje vymezení vůle, tzv. předepnutí pastorků při polohování otočného stolu. Při 

nulové zátěži vyvíjejí oba motory stejně velké momenty, které mají opačný směr. Při 

působení vnějšího zatížení bude jeden motor (Slave) závislý na motoru druhém 

(Master). Moment závislého motoru poroste ze záporné hodnoty, takže předpětí klesá 

při určité velikosti zatížení až na nulu, a pak oba motory působí ve stejném smyslu. 

Pastorky mohou být uvnitř věnce, pokud je to z hlediska prostoru konstrukčně možné 

umístit motory vedle sebe, v opačném případě je použit věnec s vnějším ozubením.„ 

[3] 

 

Mezi hlavní výhody tohoto převodu je opakovatelná přesnost, elektrické předpětí 

a snadné řízení. Mezi nevýhody patří nárůst rozměrů otočného stolu. [3] 
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Obr. 3.2. Schéma převodu s dvěma pastorky s vnitřním ozubením [3] 

4. Výrobci a využití v praxi 

Výrobou a prodejem otočných stolů se zabývá cela řada firem jak českých, tak 

zahraničních.  

4.1. Firma Htech 

Firma Htech se zabývá otočnými stoly například pro balící linky nebo stoly pro 

odběr z dopravníku. Příklad jejich práce je možné vidět na obrázku 1.1. [4] 

4.2. Firma Feifer 

Firma Feifer se zabývá balícími stroji pro balící linky a dopravníky. Mezi jejich 

produkty patří otočné manipulační stroje, které jsou buď v provedení s motorem, nebo 

bez něj. [4] [5] 
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Obr. 4.1. Otočný stůl firmy Feifer [5] 

4.3. Firma Blumenbecker Prag s.r.o. 

Firma Blumebecker Prag s.r.o. se zabývá průmyslovou automatizací. Mezi 

jejich výrobky patří robotizované buňky, kde například u svařovací buňky využívají 

otočný stůl. Na jedné straně stolu robot svařuje připravené součásti, mezitím na druhé 

straně připevňuje do přípravku pracovník další součásti ke svaření. [6] 

 

Obr. 4.2. Robotická svařovací buňka včetně otočného stolu [6] 
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5. Požadavkový list 

Nosnost: 10 [Kg] 

Rychlost otáčení: 45 [°/s] 

Přesnost polohování: ±0,5 [°] 

Teplota okolí: přibližně 20 [°] 

Minimalizovat hmotnost 

Minimalizovat energetickou náročnost 

Minimalizovat cenu 

Maximalizovat využití nakupovaných dílů 

6. Popis pracoviště 

Otočný stůl bude sloužit jako část robotizovaného technologického pracoviště, na 

kterém se budou plnit prázdné zavařovací sklenice medem. Prázdné sklenice budou 

dopravovány po pásovém dopravníku, dokud se sklenice nezastaví ve výřezu 

v otočném prstence. Otočný prstenec je spojený s hřídelí, která přenáší krouticí 

moment motoru a posouvá láhve po stole, respektive po polyetylenové desce, která 

snižuje tření mezi sklenicí a stolem. Když přijede prázdná sklenice na otočný stůl, 

otočný prstenec se pootočí o 30°. Sklenice se dostane na první pracoviště, na kterém se 

naplní medem. Plnění trvá přibližně 11 sekund. Po naplnění sklenice se stůl pootočí 

zase o 30°. Až se sklenice naplněná medem se dostane na druhé pracoviště, bude na 

něj položené víčko, které bude jen volně položené na sklenici. Víčko dotáhne robot až 

na třetím pracovišti, kde si robot sklenici přichytí a utáhne víčko, které je na sklenici 

položené. Takto připravená sklenice se nakonec dostane na druhý pásový dopravník, 

který sklenici odebere k další manipulaci, jako je polepení sklenice etiketou a posláno 

k následnému zabalení a k paletizaci balíků.  
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Obr. 6.1. Popis pracoviště otočného stolu 

 

Obr. 6.2. Popis otočného stolu 

1. Pásový dopravník 

- Prázdné sklenice 

1. Pracoviště - Plnění sklenic 

2. pracoviště - Pokládání víček 

na sklenice 

3. pracoviště - Uzavírání 

víček sklenic 

2. pásový dopravník - 

Odběr plných sklenic 
Směr otáčení 

Plastová zábrana 

Plechová deska stolu

 
 Plastová zábrana 

Pohon 

Jeklový rám 

Polyetylenová podložka  Hřídel 
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7. První varianta 

Hlavní konstrukce stolu je ze svařovaného jeklového rámu průřezu 40x40 tloušťky 

stěny 1,2mm. Jeklový rám obsahuje polici, na které je umístěn motor. Na jeklový rám 

je položená nerezová deska, která je vypálena a ohnutá do tvaru šestiúhelníku. 

Nerezová deska je z kartáčované nerezové oceli 1.4301 a je přivařena k jeklovému 

rámu. Deska je statická. Hřídel, která přenáší krouticí moment z pohonu na otočný stůl 

je uložen v jednom axiálním kuličkovém ložisku. Ložiskový domek, ve kterém je 

umístěno ložisko, je přišroubováno k plechové desce stolu. Jako pohon otočného stolu 

je zde zvolen motor firmy Atas, model J86RR412, který se prodává se šnekovou 

převodovkou bez řídící elektroniky. Motor je s hřídelí spojený pomocí spojky Oldham. 

 

Obr. 7.1. První varianta otočného stolu 



 

 

-19- 

 

 

Obr. 7.2. Detail uložení hřídele 

 

Obr. 7.3. Parametry motoru [7] 

Hřídel 

Ložiskový domek  

Axiální kuličkové 

ložisko 
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8. Druhá varianta 

U druhé varianty byl navrhnutý přímý motor od firmy TG, model TGQ2-1200. 

Největší nevýhodou přímých motorů je jejich pořizovací cena. Motor se dodává bez 

vnitřních senzorů a řídící elektroniky. Spojení hřídele s motorem je v tomto případě 

provedena pomocí náboje, který by byl vysoustružený z nerezové oceli 1.4301, který 

přenáší krouticí moment pomocí těsného pera. Ložiskový domek, ve kterém je uložená 

hřídel, je nyní přivařený na vlastní jeklové konstrukci, která je umístěna na polici 

hlavního jeklového rámu. V druhé variantě uložení hřídele zajišťuje zase axiální 

kuličkové ložisko. Otočný prstenec byl odlehčen o kruhové otvory.  

 

Obr. 8.1. Druhá varianta otočného stolu 
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Obr. 8.2. Druhá varianta otočného stolu - bokorys 

 

 

Obr. 8.3. Detail uložení 

  

Jeklový rám ložiskového domku 

Momentový motor 

firmy TQ 

Náboj 

Axiální kuličkové ložisko Ložiskový domek 
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9. Třetí varianta 

U druhé varianty byl zvolený krokový motor firmy EziServo, model EzM-86L-A. 

Jako jediná firma, z výše uváděných variant, dodává motor včetně řídící elektroniky 

a řídícího softwaru. Spojení motoru s hřídelí zde zajišťuje spojka Oldham. Hřídel je 

uložená ve dvou ložiskách. Jako první ložisko je použité kuličkové ložisko 

s kosoúhlým stykem, které zachycuje axiální síly. Druhé ložisko je zvolené jednořadé 

kuličkové ložisko s těsněním, které zachytí případné klopné momenty.  

 

Obr. 9.1. Třetí varianta otočného stolu 
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Obr. 9.2. Třetí varianta otočného stolu - bokorys 

 

Krokový motor 

Držák motoru 

Spojka oldham 

Jednořadé kuličkové 

ložisko 

Kuličkové ložisko 

s kosoúhlým stykem 
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Obr. 9.3. Detail uložení 

10. Výběr optimální varianty 

Pro výběr optimální varianty jsem zvolil kriteriální analýzu. Dle požadavkového listu 

bylo zvolené 6 kritérií, které jsou vypsané v tabulce 10.1. 

Tab. 10.1 Jednotlivé kritéria 

K1 Celková hmotnost 

K2 Cena 

K3 Energetická náročnost 

K4 Způsob řízení motoru 

K5 Použití převodovky 

K6 Výška uložení 

Jednotlivé kritéria byly porovnány dle metody „Porovnání párů“, dle které vyšla váha 

jednotlivých kritérií (viz. tabulka 10.2). 

Tab. 10.2 Metoda porovnání párů 

Porovnání kritérií Váha 

K1 K1 K1 K1 K1 4 

K2 K3 K4 K5 K6   

 
K2 K2 K2 K2 4,50 

 

K3 K4 K5 K6   

  

K3 K3 K3 3,50 

  

K4 K5 K6   

   

K4 K4 1 

   

K5 K6   

    

K5 1 

    

K6 1 

Nakonec se porovnaly jednotlivé kritéria u jednotlivých variant (viz. tabulka 10.4), dle 

které se přidělila hodnota ke každé variantě dle stupnice (viz tab. 10.3). Po udělení bodů 

(viz. tabulka 10.4) jsme vynásobili body váhou jednotlivých kritérií. Po součtu získaných 

bodů, varianta s největším počtem bodů je optimální (viz. tabulka 10.5).  
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Tab. 10.3 Stupnice pro hodnotovou analýzu 

Stupnice pro hodnotovou analýzu 

5 Nejlepší 

4 Lepší 

3 Dobré 

2 Horší 

1 Nejhorší 

 

Tabulka 10.4 Porovnání kritérií u jednotlivých variant 

    Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

K1 Celková hmotnost 1 4 4 

K2 Cena 5 1 3 

K3 Energetická náročnost 3 1 5 

K4 Způsob řízení motoru 2 3 5 

K5 Použití převodovky 1 4 4 

K6 Výška uložení 5 3 1 

Tabulka 10.5: Výsledná tabulka pro určení optimální varianty 

K1 Celková hmotnost 4 16 16 

K2 Cena 22,50 4,50 13,50 

K3 Energetická náročnost 10,50 3,50 17,50 

K4 Způsob řízení motoru 2 3 5 

K5 Použití převodovky 1 4 4 

K6 Výška uložení 5 3 1 

  Celkově 45,00 34 57 

11. Optimální varianta 

Jako optimální varianta vyšla varianta třetí. Výhodou třetí varianty oproti první 

varianty je hlavně nižší celková hmotnost, způsob řízení motoru díky dodávaného 

softwaru od výrobce, a protože není nutnost použít převodovku. Výhodou oproti druhé 

varianty je hlavně nižší cena a menší energetická náročnost otočného stolu. Pro lepší 

posouvání lahví a zajištění, aby se sklenice nepřevrhly, byl přidán ještě jeden otočný 

prstenec.  
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Obr. 11.1. Optimální varianta 

 

Obr. 11.2. Detail uložení optimální varianty 

Kuličkové ložisko 

s kosoúhlým stykem 
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Držák motoru 

Motor firmy 

EziServo 
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12. Výpočty 

 

Obr. 12.2. Působení sil - nárys

 

Obr. 12.2. Působení sil - půdorys 

FL 
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12.1. Určení celkového krouticího momentu 

12.1.1. Normálová síla lahví 

FN = g ∙ m 

FN − normálová síla 

m − hmotnost lahví (včetně naplněných) 

g − tíhové zrychlení 

FN = 9,81 ∙ 10 

FN = 98,1 [N] 

12.1.2. Třecí síla lahví 

FL = FN ∙ f 

FL − třecí síla lahví 

FN − normálová síla 

f − koeficient tření mezi sklem a polyethylenovou deskou 

FL = 98,1 ∙ 0,128 

FL = 12,577 [N] 

12.1.3. Dynamická síla (síla vyvozená tečným zrychlením) 

Ft = m ∙ ε ∙ r 

Ft − dynamická síla  

m − hmotnost lahví (včetně naplněných) 

ε − úhlové zrychlení 

r − poloměr osy rotace 

Ft = 10 ∙ 0,56 ∙ 0,35 

Ft = 1,983 [N] 
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12.1.4. Moment vyvozený lahvemi 

ML = (Ft + FL) ∙ r 

ML − Moment vyvozený lahvemi 

Ft − dynamická síla  

FL − třecí síla lahví 

r − poloměr osy rotace 

ML = (12,577 + 1,983) ∙ 0,35 

ML = 5,0960 [N ∙ m] 

12.1.5. Momenty setrvačnosti rotujících těles 

Pomocí programu Creo 2.0 Parametric jsme zjístili kvadratický moment 

setrvačnosti rotujících těles, konkrétně kvadratický moment setrvačnosti otočného prstence 

(označeno J1) a hřídele (označeno J2).  

12.1.5.1. Moment setrvačnosti otočného prstence 

J1 = 4,775 ∙ 105 Kg ∙ mm2 = 0,4775 Kg ∙ m2 

J1 − Kvadratický moment setrvačnosti otočného prstence 

M1 = J1 ∙ ε 

ε − úhlové zrychlení 

M1 − Moment setrvačnosti otočného prstence 

M1 = 0,4775 ∙ 0,566 

M1 = 0,720 [N ∙ m] 

12.1.5.2. Moment setrvačnosti hřídele 

J2 = 7,602 ∙ 102 Kg ∙ mm2 = 0,0007602 Kg ∙ m2 

J2 − Kvadratický moment setrvačnosti hřídele 

M2 = J2 ∙ ε 

ε − úhlové zrychlení 

M2 − Moment setrvačnosti otočného prstence 

M2 = 0,0007602 ∙ 0,566 

M2 = 0,00043[N ∙ m]  
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12.1.6. Celkový moment  

Celkový kroutící moment určíme součtem všech momentů vypočítaných výše. 

M =  
ML + 2 ∙ M1 + M2

f1
 

M1 − Moment setrvačnosti otočného prstence 

M2 − Moment setrvačnosti otočného prstence 

ML − Moment vyvozený lahvemi 

f1 − účinnost ložiska 

M =  
5,09609 + 2 ∙ 0,270 + 0,00043 

0,98
 

M =  5,75 [N ∙ m] 

12.2. Axiální síla působící na ložisko 

FA = FP1 + FP2 + FH + F𝑁𝐴 

FA − axiální síla 

F𝑁𝐴 −  Tíhová síla náboje prstenců 

FP1 − Tíhová síla prvního prstence 

FP2 − Tíhová síla druhého prstence prstence 

FH − tíhová síla hřídele 

FA = g ∙ (mP1 + mP2 + mH + m𝑁𝐴) 

mP1 − Hmotnost prvního prstence 

mP2 − Hmotnost druhého prstence 

mH − Hmotnsot hřídele 

mNA − Hmotnost náboje prstenců 

g − tíhové zrychlení 
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FA = 9,81 ∙ (6,07 + 6,21 + 0,7 + 1,25) 

FA = 139,596 [N] 

13. Detail konstrukce 

Otočný stůl je složen celkem z 18 částí bez nakupovaných dílů. Hlavní sestava stolu je 

rozdělena do 3 podsestav, které jsou svařené do jedné sestavy. Zbytek součásti je 

připevněno klasickým šroubovým spojem.  

13.1. Rám stolu 

 

Obr. 13.1. Rám stolu 

Rám stolu je svařený z  jeklového profilu 40x40x1,5 mm, který je vyrobený z nerezové 

broušené oceli 1.4301. Jekly jsou dodávané v obvykle v délce 6 m, ze které lze zhotovit 

jeden rám. [8]  

Na jeklové konstrukci je přivařená laserem vypálená police, ke které se přišroubuje 

držák motoru s motorem. Police je vypálená z nerezové broušené oceli tloušťky 1,5 mm, 

která je dodávána v tabulových formátech, obvykle ve formátech 1000x2000, 1250x2500 

a 1500x3000 [9] 
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Tabulka 13.1: Soupis materiálu rámu 

Soupis materiálu - Rám 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Rám Jekl 40x40x1,5 5,79 m 166,2 Kč/bm 

2 Plechová police Tabule tl. 1,5 0,1518 m
2
 0,1518 Kč/m

2
 

13.2. Ložiskový domek 

 

Obr. 13.2. Ložiskový domek včetně rámu 

Ložiskový domek je součásti malého svařovaného jeklového rámu. Ložiskový domek je 

obráběný ze čtyřhranné nerezové tyče materiálu 1.4301 o rozměrech 70x70 mm. Tyč je 

dodávána v obvyklé délce 4 m. [10] 

Svařovaný jeklový rám je celý vyhotovený z jeklu rozměru 40x20x1,5 mm, který je 

vyrobený z nerezové broušené oceli 1.4301. Jekl 40x20x1,5 je obvykle dodáván v tyčích 

o délce 6 m. [11]  

Tabulka 13.2: Soupis materiálu ložiskového domku 
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Soupis materiálu - Ložiskový domek 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Rám domku Jekl 40x20x1,5 1,215 m 132,3 Kč/bm 

2 Ložiskový domek Tyč 70x70 0,035 m 5488,8 Kč/m 

13.3. Deska stolu  

 

Obr. 13.3. Nerezová deska 

Poslední podsestavou je nerezová deska stolu. Deska stolu je vyrobena ze tří 

laserem vypálených plechů, které jsou posléze ohnuté na ohraňovacím lisu.  

Největší část desky je vypálená a ohnutá do tvaru šestihranu. V desce jsou dva 

výřezy, do kterých budou umístěny pásové dopravníky. Protože ve výřezu pro dopravníky 

nemůžeme ohnout všechny strany a uzavřít lem stolu, musíme třetí stranu ohnout zvlášť 

a přivařit k desce stolu. Obvyklé formáty tabulí plechu jsou popsány v kapitole 13.1. 
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Tabulka 13.3: Soupis materiálu nerezové desky 

Soupis materiálu - Deska stolu 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Deska stolu Tabule tl. 1,5 0,6963 m
2
 0,1518 Kč/m

2
 

2 Lem Tabule tl. 1,5 0,0051 m
2
 0,1518 Kč/m

2
 

 

13.4. Držák motoru 

 

  

Obr. 13.4. Držák motoru 

Držák motoru je ohnutý z broušeného nerezového plechu 1.4301, tloušťky 1,5 mm. 

Motor je k držáku přišroubovaný pomocí čtyř šroubů M6x20 s vnitřním šestihranem. 

Celý držák s motorem je posléze přišroubován pomocí čtyř šroubů M6x12 k polici, ve 

které jsou šestihranné nýtovací matice M6.  

  

Šroub M6x20 

s vnitřním šestihranem 

 

Šroub M6x12 

Motor 
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Tabulka 13.4: Soupis materiálu držáku motoru 

Soupis materiálu – Držák motoru 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Držák motoru Tabule tl. 1,5 0,0432 m
2
 0,1518 Kč/m

2
 

13.5. Hřídel 

 

Obr. 13.5. Hřídel 

Hřídel je obráběná z nerezové ocelové tyče 1.4301 o průměru 40 mm, která je 

dodávána v obvyklých délkách 6 a 3m. Hřídel je spojená s motorem pomocí spojky 

Oldham a je uložená ve dvou ložiskách. Přenos krouticího momentu z hřídele na náboj je 

zajištěný pomocí těsného pera 10x8x40. [12] 

Tabulka 13.5: Soupis materiálu hřídele 

Soupis materiálu - Hřídel 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Hřídel Tyč Ø40 0,138 m 901 Kč/bm 
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13.6. Otočné prstence 

 

Obr. 13.6. Otočný prstenec 

Posouvání sklenic po stole zajišťují dva otočné prstence, které jsou, až na středovou 

čtvercovou díru, shodné. Otočné prstence jsou vyrobeny z polyetylenu s ultravysokou 

molekulární hmotností, označující se jako PE500. Tloušťka prstence je 20 mm. 

Prstence budou páleny laserem. Desky se dodávají v obvyklých formátech 2000x1000, 

3000x1250, 4000x2000 a 6000x2000. [13] 

Tabulka 13.6: Soupis materiálu otočných prstencu 

Soupis materiálu – Otočné prstence 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Prstence Tabule tl. 20 PE500 3,822 m
2
 2727Kč/m

2
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13.7. Zábrana 

 

Obr. 13.7.  Zábrana 

Zábrana je vyrobena ze stejného materiálu, jako jsou prstence. Jedná se o materiál 

PE500 tloušťky 20 mm. Zábrana zajistí, aby při posouvání láhvi po stole nám láhve 

nevypadly. Zábrana je přišroubována ke stolu na distančních sloupech. 

Tabulka 13.7: Soupis materiálu Zábrana 

Soupis materiálu - Zábrana 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Kluzná podložka Tabule tl. 20 PE500 0,0335 m
2
 2727 Kč/m

2
 

13.8. Kluzná podložka 

 

Obr. 13.8.  Kluzná podložka 

Kluzná podložka zajišťuje menší třecí odpor sklenic, při jejich manipulaci na stole. 

Kluzná podložka je vyrobena ze materiálu PE500 tloušťky 20 mm, stejně jako otočné 

prstence. Deska je přišroubována k nerezové desce pomocí šroubů M6x12 s vnitřním 

šestihranem. 
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Tabulka 13.8: Soupis materiálu Zábrana 

Soupis materiálu - Kluzná podložka 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Zábrana Tabule tl. 20 PE500 0,0718 m
2
 2727 Kč/m

2
 

 

13.9. Distanční sloupek 

 

Obr. 13.9.  Distanční sloupek 

Distanční sloupek slouží k přišroubování a vyvýšení zábrany. Je vyrobený ze 

šestihranné nerezové tyče 1.4301, o průřezu s=19 mm. Tyče se prodávají v obvyklé 

délce 3 m. Na jedné straně tyče je vysoustružený vnější závit M6, díky kterému 

přišroubujeme distanční sloupek k nerezové desce stolu, kde budou nýtovací matice 

M6. Na druhé straně je vyvrtaná díra se závitem M6, díky které můžeme přišroubovat 

zábranu. Distančních sloupků pro stůl je celkem potřeba 6. [14] 

Tabulka 13.9: Soupis materiálu distační sloupek 

Soupis materiálu - Distanční sloupek 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Distanční sloupek Tyč HR6 s=19  0,36 m 469 Kč/bm 
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13.10. Kryt ložiska 

 

Obr. 13.10. Kryt ložiska 

Aby se nečistoty nedostaly do ložiska a ložisko bylo na svém místě, je k ložiskovému 

domku přišroubovaný kryt ložiska. V průchozí díře, kterou prochází hřídel je ještě 

přilepený kartáček, který nám dotěsní mezeru mezi dírou a hřídeli. Kryt ložiska je 

obráběný ze čtyřhranné nerezové tyče materiálu 1.4301 o rozměrech 70x70 mm. 

Tabulka 13.10: Soupis materiálu kryt ložiska 

Soupis materiálu – Kryt ložiska 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Kryt ložiska Tyč 70x70 0,01 m 5488,8 Kč/bm 

13.11. Vymezovací kroužek 

 

Obr. 13.11. Vymezovací kroužek 
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Vymezovací kroužek je vložený mezi ložiska, který slouží k vymezení vůle mezi 

jednořadým kuličkovým ložiskem s kosoúhlým stykem a jednořadým kuličkovým 

ložiskem. Vymezovací kroužek je obráběný z kruhové nerezové tyče průměrů 18 mm. 

Tyče jsou dodávaný v obvyklých délkách 3, 4 a 6 metrů. [15] 

Tabulka 13.11: Soupis materiálu vymezovací kroužek 

Soupis materiálu – vymezovací kroužek 

  
Součást Polotovar Množství 

Pořizovací cena 

materiálu 

1 Vymezovací kroužek Tyč Ø25 0,003 m 350 Kč/bm 

13.12. Náboj prstenců 

 

Obr. 13.12. Náboj prstenců 

 Kroutící moment na prstence je přenášen pomocí náboje, který je vyrobený z oceli 

1.4301 o rozměrech 70x70 mm. Náboj se nasune na hřídel a kroutící moment z hřídele 

na náboj je přenášený pomocí těsného pera. 
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14. Výrobní náklady 

Výrobní cenu ovlivňují použité materiály, použitá technologie výroby a množství 

použitých součástek. Pro větší přehlednost je výrobní cena otočného stolu rozdělena do tří 

skupin. 

14.1. Náklady materiálu 

V nákladech na materiál je zahrnuto kompletní množství použitého materiálu, který 

se dále budeme zpracovávat. Mezi tyto materiály patří například jekly, tabule plechu, různé 

profily jak čtvercového nebo obdélníkového, tak i kruhové průřezu. 

Cena kovového materiálu, jako jsou jekly, tyče nebo plechové tabule jsou získané 

z internetového obchodu http://www.nerezmaterial.cz/, kde jsou tyto materiály dostupné 

a je zde uvedena cena. E-shop je přehledný, a má velké množství položek k prodeji. 

Cena Polyetylenové desky PE500 je zjištěna z firmy Titan Multiplast, které mají 

také svoje webové stránky http://www.titan-multiplast.cz/. Na těchto webových stránkách 

ale není uvedena cena jednotlivých materiálů, proto bylo nutné kontaktovat firmu 

telefonicky. 

Tabulka 14.1: Náklady - materiál 

Materiál Množství Náklady za jednotku Nákladycelkem 

Jekl 40x40x1,5 5,79 m 166,2 Kč/bm 973 

Jekl 40x20x1,5 1,215 m 132,3 Kč/bm 161 

Tabule tl. 1,5 1.4301* 0,8935 m
2
 782 Kč/m

2
 699 

Tabule tl. 20 PE500* 4,712 m
2
 2727 Kč/m

2
 12849,624 

Tyč 70x70 0,110 m 5488,8 Kč/bm 603,68 

Tyč Ø25 0,003 350 Kč/bm 1,05 

Tyč Ø40 0,138 m 901 Kč/bm 124,338 

Suma     15411,692 

*V množství použitého materiálu je započítáno 30% materiálu jako odpad. 

14.2. Náklady - součástky 

V nákladech nakupovaných součásti jsou uvedeny všechny komponenty, které se 

nebudou vyrábět. Mezi tyto součásti patří normalizované díly, jako jsou šroubky, 

podložky, matice popřípadě maticové nýty. Dále zde patří ložiska, nebo hřídelová spojka 

Oldham nebo krokový motor firmy EziServo.  Ceny všech dílů jsou uvedeny na internetu 

v různých eshopech, kromě spojky Oldham a Motoru firmy EziServo.  

http://www.nerezmaterial.cz/
http://www.titan-multiplast.cz/
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Tabulka 14.2: Náklady – součástek 

Součástka Počet kusů Náklady za kus Náklady celkem 

Ložisko 63003 -2RSR 1 327 327 

Ložisko 7204B 1 351 351 

Pojistný kroužek DIN 471 - 12 1 23,61 23,61 

Pružná podložka DIN 7980 4 0,1 0,4 

Šroub ISO 4017 M5x10 6 0,6 3,6 

Šroub ISO 4017 M6x12 4 0,81 3,24 

Šroub ISO 4017 M6x25 6 1,09 6,54 

Matice ISO 4032 4 0,37 1,48 

Podložka ISO 7089 velikos 5 6 0,08 0,48 

Podložka ISO 7089 velikos 6 20 0,22 4,4 

Těsné pero 1 8,23 8,23 

Šestihranný maticová nýt M6 16 1,26 20,16 

Spojka Oldham OX33G 1 905 905 

Motor EZM-86L 1 19519 19519 

Stavitelná noha 4 67 268 

Suma     21442,14 

 

Poslední kategorií je cena za odvedenou práci. V tabulce je soupis všech 

potřebných druhů práce a přibližný čas na vykonání.  

Tabulka 14.3: Cena práce 

Práce Počet hodin Náklady za hodinu Náklady celkem 

Pálení - leser 1,5 450 675 

Řezání - pásová pila 0,75 150 112,5 

Ohýbání 1 300 300 

Vrtání 0,75 350 262,5 

Soustružení 1,5 350 525 

Frézování 1,5 350 525 

Broušení 0,5 320 160 

Svařování 1,5 250 375 

Montáž 3 350 1050 

Suma 12   3985 

14.3. Celkové výrobní náklady 

Tabulka 14.4: Celkové výrobní náklady 

Celkové výrobní náklady 

Materiál 15411,692 

Součásti 21442,14 

Práce 3985 

Suma 40838,832 
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15. Závěr 

Dle zadání bakalářské práce byl proveden průzkum v oblasti otočných stolů, jejich 

využití a druhy pohonů, které se používají.  Na základě informací z rešerší a zvolení 

konkrétního využití otočného stolu byl zhotoven požadavkový list. Dle požadavkového 

listu byly vypracovány tři varianty řešení pro otočný stůl. Každá varianta se lišila zejména 

typem použitého motoru a uložení hřídele. Na základě požadavkového listu byly vybrány 

kritéria pro kriteriální analýzu, díky které byla vybrána optimální varianta otočného stolu.  

Jako optimální varianta vyšla varianta třetí, ve které je použitý krokový motor firmy 

EziServo a hřídel je uložená ve dvou ložiskách. Jedním z nich je jednořadé kuličkové 

ložisko s kosoúhlým stykem, které nám zachycuje axiální působení sil, které doplňuje 

jednořadé kuličkové ložisko pro zachycení případných radiálních sil. Základní částí 

otočného stolu je svařovaný jeklový rám s policí, na kterém je přivařena ohýbaná nerezová 

deska. Deska je vypálena pomocí laseru a ohnutá pomocí ohraňovacího lisu. Nerezová 

deska je statická a neotáčí se. Posouvání sklenic po stole nám zajišťují dva otočné prstence, 

na které je přenášen krouticí moment pomocí hřídele. Vrchní otočný prstence je 

přišroubován k hřídeli pomocí čtyř šroubů, spodní otočný prstenec pomocí šesti šroubů. 

Hřídel s motorem jsou potom spojeny pomocí spojky firmy Oldham. Motor je umístěn na 

polici jeklového rámu. Na nerezové desce stolu je přišroubovaná plastová podložka pro 

snazší smýkání sklenic po stole. K okraji stolu je přišroubováno šest distančních kroužků, 

ke kterým se přišroubuje plastová zábrana. Kluzná podložka, plastová zábrana i otočné 

prstence jsou vypáleny pomocí laseru.  

Na závěr byl sepsán kompletní seznam všech použitých materiálu, součástek 

a potřebné práce ke zhotoveni otočného stolu, včetně množství materiálu, součástek 

a počtu hodin k vyrobení jednotlivých součástek a kompletaci stolu. K jednotlivým 

položkám byla zjištěna cena, díky čemuž byla spočítána výrobní náklady otočného stolu. 

Výsledkem této práce je kompletní výkresová dokumentace ke zhotovení otočného 

stolu. 
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