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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

HRBÁČ, D. Konstrukční řešení lineárního pojezdu průmyslového robotu IRB 140: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

robotiky, 2017, 60 s. Vedoucí práce: Mostýn, V. 

 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením lineárního pojezdu průmyslového 

robotu IRB 140. V úvodu jsou uvedeny varianty lineárních pojezdů a způsob jejich pohonu. 

Byly vybrány tři varianty, které se liší způsobem pohybu. Na základě hodnotové analýzy je 

vybrána nejlepší varianta. Tato varianta byla detailně rozpracována v PTC Creo Parametric. 

Jednotlivé komponenty, jako např. motor, řemen, atd. byly výpočtem vhodně navrženy a 

zkontrolovány. Celé řešení je doloženo výkresovou dokumentací v rozsahu určeném 

vedoucím práce. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

HRBÁČ, D. Design of the Industrial Robot IRB 140 Linear Unit: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Robotics, 2017, 60 p. Thesis Head: Mostýn, V. 

 

This thesis deals with the construction design of the industrial robot IRB 140 linear unit. 

In the beginning of the thesis you are given variants of linear units and ways of their 

movement. Three variants, which differ in the way of movement, were selected. On the basis 

of the value analysis I chose the best variant. This linear unit was in detail developed in PTC 

Creo Parametric. The particular components, for example: the engine, the belt, etc., were 

suitably designed by calculations. The final solution is documented by drawing 

documentation in the range given by the head of the bachelor thesis.
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Seznam použitých značek 
 

C Dynamická únosnost lož. domku N 

F1 Síla potřebná na posunutí řemene N 

F2 Síla zatěžující bok pera N 

FB Brzdná síla N 

FD Síla vyvinutá deskou na vozíky N 

FDOV Dovolená obvodová síla N 

Fel Síla potřebná k aretaci N 

FHN Hnací síla N 

FM Síla od momentu robotu N 

FP Předepínací síla řemene N 

FPM Předběžná hnací síla N 

FŘEM Síla dimenzování řemene N 

FS Osová síla ve šroubu N 

FSTR Výsledná síla, působící na jednu stranu vedení N 

Ft Třecí síla aretace N 

FT Třecí síla N 

FU Dílčí hnací síla N 

FVOZ Síla působící na 1 vozík N 

FY Síla, kterou působí robot při nouzovém stopu N 

FZ Síla u aretace N 

JB Moment setrvačnosti brzdy kg∙m2 

JM+P Moment setrvačnosti motoru a převodovky                  kg∙m2 

JRED Redukovaný moment setrvačnosti kg∙m2 

JŘEMENICE Moment setrvačnosti řemenice kg∙m2 

JS Moment setrvačnosti spojky kg∙m2 

L10 Životnost lož. domku hod 

MA Moment k bodu A Nm 

MB Moment k bodu B Nm 

Md Dynamický moment Nm 

MMOT Krouticí moment motoru Nm 

MPM Předběžný krouticí moment Nm 

Mt Třecí moment Nm 
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MVÝST Výstupní krouticí moment z převodovky Nm 

Ph Stoupání závitu m 

PPM 
 

Předběžný výkon motoru W 

RAY Reakce y v bodě A N 

RBX Reakce x v bodě B N 

RBY Reakce y v bodě B N 

Re Mez kluzu MPa 

S1 Faktor zatížení - 

S2 Faktor záběru zubů - 

S3 Převodový faktor - 

S4 Faktor ohybu - 

S5 Faktor zvláštního provozu - 

S7 Faktor šířky řemene - 

SG Výsledný faktor - 

a Zrychlení, se kterým se pohybuje pojezd m∙s-2 

aBRZ Zpomalení způsobené brzděním m∙s-2 

b Šířka pera m 

d2 Střední průměr závitu m 

d3' Výpočtový malý průměr šroubu m 

dH Průměr hřídele m 

dŘEMENICE Průměr řemenice m 

f Součinitel tření vedení - 

fOCEL Součinitel tření oceli - 

fz Součinitel tření závitu na matici - 

g Tíhové zrychlení m∙s-2 

i Převodový poměr - 

ks Statická bezpečnost - 

l Délka pera m 

l' Výpočtová délka pera m 

lDESKA Délka desky pod robotem m 

lDŘEM Délka mezery bez řemene m 

lOV Osová vzdálenost řemenic m 

lŘEM Délka řemene m 

m25 Hmotnost řemene šířky 25 mm kg 
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m85 Hmotnost řemene šířky 85 mm kg 

mcelk Hmotnost přesouvajících se objektů kg 

mDESKA Hmotnost desky pod robotem kg 

mOM Hmotnost objektu manipulace kg 

mR Hmotnost robotu kg 

mŘEM Hmotnost řemene kg 

mŘEMENICE Hmotnost řemenice kg 

msous Hmotnost pohybujících se částí kg 

mVOZ Hmotnost vozíku kg 

n Otáčky ot/min 

pD2 Dovolený tlak Pa 

rŘEMENICE Poloměr řemenice m 

s Celková dráha pojezdu m 

sr Dráha rozběhu m 

su Dráha ustáleného pohybu m 

t Čas pro přesun pojezdu s 

t1 Hloubka drážky v náboji mm 

tb Čas brzdění vedení s 

tBRZ Reakční čas brzdy s 

tDESKA Tloušťka desky pod robotem m 

tr Čas rozjezdu vedení s 

tu Čas ustáleného pohybu s 

v Rychlost pojezdu m∙s-1 

α Úhel sražení čepu ° 

αS Úhel mezi závity ° 

β Koef. symbolizující neznámý krut - 

ΔlŘEM Prodloužení řemene mm 

ε Úhlové zrychlení rad∙s-2 

εP Poměrné délkové prodloužení - 

η Účinnost převodovky - 

ρOCEL Hustota oceli kg∙m-3 

ϕ' Redukovaný třecí úhel závitu - 

ψ Úhel stoupání závitu ° 
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0 Úvod 
 

Robot je samostatné zařízení vykonávající úkoly předepsaným způsobem. Slovo robot 

spatřilo světlo světa roku 1920 v díle Karla Čapka R.U.R.. Nemůžeme ovšem mluvit o 

robotu tak, jak ho známe dnes. Lišily se v mnoha věcech. Přece ale najdeme pojítko 

k modernímu ekvivalentu, a to pomoci při práci, resp. při výrobě. 

 

V moderní a vyspělé době můžeme říci, že robot je manipulační zařízení. Jejich 

klasifikace se dělí podle mnoha kritérií. Pro nás zásadní rozdělení je podle vykonávaných 

činností a oblasti nasazení. Rozdělujeme je na průmyslové a servisní roboty. Průmyslovými 

roboty chápeme zařízení sloužící k činnostem spojených s výrobou v různých odvětvích. 

Servisní roboty používáme při obslužných činnostech – např.: v domácnosti, zdravotnictví 

nebo službách (stavebnictví, hlídání objektů, aj.) 

 

V dnešní době se boom robotů rozšířil tak markantně, že mezinárodní korporace mají 

celé linky, které zefektivňují celý proces výroby. Používají se k celé řadě procesů, jako jsou 

např.: svařování, lakování, montáž, balení výrobků, paletizace a mnoho jiného. S takto 

spojeným rozvojem souvisí i touha ekonomicky růst a možností, jak neutrácet za mnoho 

robotů je lineární pojezd, který umožňuje zvětšit pracovní prostor a s tím spojenou větší 

obslužnost. 

 

V této práci se zabývám konstrukčním řešením lineárního pojezdu robotu IRB 140. 

Pojezd má sloužit na katedře Robotiky pro výukové účely. Pohyb robotu se bude 

uskutečňovat pouze v koncové poloze, proto je součástí i aretace v koncových polohách.   
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1 Rešerše 
 

1.1 Průmyslový robot 
 

Rozdělení průmyslových robotů je na základě vykonávaných úkolů. Rozlišujeme tyto 

typy: 

 Šestiosé roboty – v dnešní době nejčastěji používané a to hlavně díky možnosti 

vykonávat pohyb ve všech směrech. 

 Paletizační roboty – při jejich práci není nutné reorientovat objekt manipulace. 

Výhodou je vysoká rychlost a dosah. 

 Paralelní roboty (tricept) – roboty dokáží pracovat velmi vysokými rychlostmi, 

ovšem na úkor pracovní oblasti. Hlavní využití je v potravinářství a farmacii. 

 Roboty na pojezdu – dokáží pracovat na velkém prostoru, díky pojezdu. Vhodné na 

obsluhu obráběcích center. 

 Lakovací roboty – podobné šestiosým, liší se pouze tím, že v zápěstí je požadována 

vysoká hybnost. 

 Scara roboty – v minulosti hojně využívány při rychlých aplikacích, avšak dnes 

vytlačovány šestiosými roboty. 

 Kooperující roboty – robot, který dokáže spolupracovat s člověkem, aniž by ohrozil 

jeho bezpečnost. [15] 

 

Obrázek 1.1: Tricept ABB IRB 360 [7] Obrázek 1.2: Kolaborativní robot YuMi [8] 
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1.2 Lineární vedení 
 

Lineární vedení je součást mnoha strojů. Zajišťuje regulovaný pohyb v jedné ose. 

Většinou se jedná o přímku, ale třeba i oblouk. Skládá se z vozíku, který má v sobě ukrytou 

technologii, sloužící k pohybu po kolejnici, což je druhá část. Jako pohonná jednotka se 

používá elektromotor. Typickou aplikaci lineárního vedení můžeme hledat u jeřábu. Tam 

dochází k přemisťování břemene z jednoho místa na druhé a jeřáb se pohybuje po 

kolejnicích – lineární vedení. Existuje mnoho typů, které můžeme primárně rozdělit podle 

dvou kritérií, a to vedení z hlediska technologie pohybu a způsobu pohonu. [33] 

 

Vedení z hlediska technologie pohybu 

 

V této části popíšu typy lineárních vedení z hlediska jejich technologie. Typy zde 

popsané jsou v praxi nejčastější. Výrobci je nabízí v různých modifikacích, ovšem při 

zachování stejné technologie. Podobně jako u automobilů i zde se dá dokoupit příplatková 

výbava, tudíž existují různé stěrače, přídavné maznice a další komponenty sloužící 

k bezproblémového chodu. Záleží na přání zákazníka. [9] 

 

Vedení pomocí kluzných pouzder: 

 

Tento typ patří k principiálně nejjednodušším na trhu. Jedná se o pouzdro, ve kterém je 

umístěna vložka, nevyžadující mazání, odolná vůči opotřebení a zaručující tuhost i 

v extrémních případech. Materiál vložky na bázi polymerů nahrazuje kuličková ložiska díky 

samomaznosti. Výhodou je také možnost vyměnit pouze vnitřní vložku nebo v případě 

potřeby zvolit jiný typ pouzdra, díky rozměrové zaměnitelnosti. Tvar vnitřní vložky zajišťuje 

rozložení napětí na větší ploše, to má za následek velkou únosnost. Nevýhodou pouzdra je 

malá odolnost vůči jemným nečistotám, které mohou vniknout dovnitř vložky a způsobit 

porušení povrchu. [16] 

Obrázek 1.3: Kluzné pouzdro Igus [16] 
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Vedení pomocí vozíků s kuličkami: 

 

Funguje na podobné bázi jako 

ložiska. Rozdíl můžeme najít v typu 

pouzdra. Jedná se o vozík, který zakrývá 

oběžné dráhy kuliček. Horní část slouží 

pro upevnění stroje nebo desky stroje. 

Kolejnice mají speciální tvar, tak aby se 

mohly kuličky válet efektivně po dráze a 

zaručovaly hladký chod. Proti vypadnutí 

jsou chráněny ochrannou lištou. Čarový 

styk kuliček a kolejnice zajišťuje nízké tření. Mezi výhody patří bezvůlové provedení, 

vysoká přesnost, vysoké zatížení ve všech směrech, pro některé modifikace i klidnější chod, 

menší hlučnost a optimalizace pro vyšší rychlosti. Používají se nejčastěji u obráběcích 

center, NC strojů, brusek, automatizační techniky, měřící techniky a dalších odvětvích. [9] 

 

Vedení pomocí vozíků s válečky: 

 

Princip funkce je stejný jako u vozíků s kuličkami. Akorát se jako valivé elementy 

používají válečky. Oproti kuličkám mají válečky výhodu v přímkovém dotyku s kolejnicí. 

Dotýkají se větší plochou, tím pádem je jejich únosnost a tuhost vyšší než u stejné velikosti 

kuličkového vozíku. Mezi typické použití patří stroje s vysokou přesností, stroje pro 

vysokou zátěž, vysokovýkonné obráběcí centra, transportní technika, aj.. [10] 

 

 

 

Obrázek 1.4: Vozík Hiwin s kuličkami [9] 

Obrázek 1.5: Vozík THK s válečky [10] 
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Vedení pomocí vozíků s rolnami: 

 

U tohoto typu existuje mnoho modifikací. Jedná se například o vozík, v jehož spodní 

části jsou umístěné rolny, pohybující se po kolejnici nebo rolny s otvorem pro čep, na který 

lze umístit příslušné zařízení, ta pak jezdí po kolejnici. Výhodou je nekrytovaný 

mechanismus, z toho vyplývá snadnější údržba z hlediska čištění, ale i mazání a snadná 

montáž. Vedení odolává jemným nečistotám, avšak při větších znečištěních může dojít 

k situaci, kdy vozík úplně vykolejí. Jelikož rolny by při pohybu poškodily hliníkové 

kolejnice, používá se vodících lišt z oceli, umístěných po bocích kolejnic. To zabraňuje 

rychlému opotřebení a větší životnosti. Vedení nachází využití u těžkých strojů s rázy jako 

například brusky, aj.. [11] [17] 

 

Magnetická levitace: 

 

Tento neobvyklý způsob zde uvádím jako kuriozitu. Jeho využitelnost však bude 

postupem času růst vzhledem k vývoji techniky. Princip fungování spočívá ve vznášení 

jednoho předmětu nad druhým neboli pohybu na polštáři magnetického pole. Předměty na 

sebe působí buď přitažlivou, nebo odpudivou silou. V současnosti nenajdeme velké využití. 

Nejznámější příklad je japonský rychlovlak Maglev dosahující rychlosti 550 km/h. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1.6: Vedení pomocí vozíků s rolnami [11] 
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Vedení z hlediska typu pohonu 

 

Vedení pomocí ozubeného řemene: 

 

Vedení pomocí ozubeného 

řemene je bezpochyby nejlevnější 

a nejsnazší variantou z nabízených 

typů. K pohonu potřebujeme 

řemen a řemenice určené k pohybu 

řemene. Spojení s přepravovaným 

mechanismem zajišťuje upínací 

destička, vyráběna v mnoha 

provedeních a typech, podle volby řemene. Doporučený maximální rozsah je 10 metrů. Větší 

rozsah není možný z důvodu prohýbání řemene. To způsobuje nižší účinnost. Vytahování 

řemene vede k jeho častější výměně. [2] [12] 

 

Vedení pomocí pohybového šroubu: 

 

Tato varianta je technologicky 

drahá, zato přesnější než vedení 

pomocí řemene. Přesnost může být až 

0,001 mm. Posuv zajišťuje rotační 

pohyb šroubu a matice spojená 

s vozíkem. Maximální rozsah je 5 

metrů. Jedná se však o hraniční 

hodnotu. Z důvodu prohnutí šroubu 

pod vlastní zátěží není vhodná 

aplikace na delší vzdálenost. Výhodou je bezúdržbovost, vysoká přesnost a účinnost. [2] 

[13] 

 

Vedení pomocí ozubeného hřebene: 

 

Jedná se o poslední způsob, konstrukčně nejnáročnější. Motor s ozubeným kolem musí 

být umístěn na jedné desce s vozíkem. Motor otáčí ozubené kolo, a to se posouvá po hřebenu 

umístěném vedle kolejnice. Výhodou jsou teoreticky neomezený pracovní rozsah a velká 

Obrázek 1.7: Vedení pomocí ozubeného řemene [12] 

Obrázek 1.8: Vedení pomocí pohybového šroubu [13] 
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nosnost. Při velkých zatíženích nedochází k prokluzu. Nevýhodou je nutnost umístit motor 

poblíž vedení (nejčastěji na vozík) a s tím spojená vyšší tíha působící na vedení. Další 

problém nastává s napájecími kabely, aby nepřekážely v pracovním prostoru. Řešení je nosič 

kabelů, který ovšem prodražuje zařízení. [2] [14]  

 

Obrázek 1.9: Vedení pomocí ozubeného hřebene [14] 

 

 

2 Požadavkový list 
 

Na základě analýzy typů lineárních vedení na současném trhu a aplikace použití byly 

zpracovány tyto požadavky. 

 

Požadavek Hodnota 

Max. klopný moment od robotu zatěžující vedení 1500 Nm 

Max. síla od robotu zatěžující vedení 2250 N 

Délka pojezdu robotu 2 m 

Nosnost vedení 165 kg 

Rychlost přesunu 0,5 m/s 

Celkový čas přesunu max. 5 s 

Pohon vedení Elektromotor 

Pohon vozíků Ozubený řemen 

Speciální požadavek Aretace polohy 

Tabulka 2.1: Požadavkový list 
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3 Varianty řešení 
 

Na základě požadavkového listu a stability robotu na vedení, jsem se rozhodl vytvořit 

varianty s různými typy vozíků. Pojezd budou tvořit 2 kolejnice, na každé kolejnici 2 vozíky. 

Osová vzdálenost mezi kolejnicemi je 600 mm a osová vzdálenost mezi vozíky na jedné 

kolejnici také 600 mm. Pro výpočet daného typu vozíku bylo zapotřebí vybrat vhodnou 

desku, na kterou se namontuje robot. Byla zvolena deska tloušťky 16 mm. Důvodem je 

použití desky stejné tloušťky na robotu IRB 140 na katedře Robotiky a zjednodušený 

kontrolní výpočet v MITCalcu. 

 

 

Obrázek 3.1: Zjednodušený výpočet tloušťky desky v MITCalcu 

 

Na zatížení desky se podílí maximální síla, kterou robot vykoná, tudíž 2250 N [6]. 

Poloměr rozložení zátěže byl zvolen experimentálně, na základě rozměrů IRB 140 [6]. 

Průhyb desky musí být menší než přesnost robotu, aby nedošlo ke ztrátovým vlastnostem. 

Deska vyhovuje, jelikož maximální průhyb je -0,12 mm. Přesnost robotu je 0,35 mm [6]. 

 

 

Obrázek 3.2: Schéma působení sil na vedení 
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Síla, kterou působí deska s robotem na vozíky: 

 

𝑚𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 = 𝑙𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 ∙ 𝑙𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 ∙ 𝑡𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 ∙ 𝜌𝑂𝐶𝐸𝐿  (1) 

𝑚𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 = 0,6 ∙ 0,6 ∙ 0,016 ∙ 7850  

𝒎𝑫𝑬𝑺𝑲𝑨 = 𝟒𝟓, 𝟐𝟐 𝒌𝒈  

  

𝐹𝐷 = 𝑚𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 ∙ 𝑔 (2) 

𝐹𝐷 = 45,22 ∙ 9,81  

𝑭𝑫 = 𝟒𝟒𝟑, 𝟔𝟏 𝑵  

 

Nejdříve vypočteme sílu, působící na jednu stranu vedení. 

 

𝐹𝑆𝑇𝑅 = (
𝐹𝑌

2
+ 𝐹𝑀 +

𝐹𝐷

2
) 

(3) 

𝐹𝑆𝑇𝑅 = (
2250

2
+ 2500 +

443,61

2
) 

 

𝑭𝑺𝑻𝑹 = 𝟑𝟖𝟒𝟔, 𝟖𝟏 𝑵 

 

 

Poněvadž vedení se skládá ze 4 vozíků (2 na každé straně) hodnotu vydělím dvěma a 

dostanu přípustnou sílu na vozík. 

 

𝐹𝑉𝑂𝑍 =
𝐹𝑆𝑇𝑅

2
 

(4) 

𝐹𝑉𝑂𝑍 =
3846,81

2
 

 

𝑭𝑽𝑶𝒁 = 𝟏𝟗𝟐𝟑, 𝟒𝟏 𝑵 

 

 

 Na základě této hodnoty vybírám z katalogů výrobců přípustné vozíky. 

 

3.1 Varianta A - Vedení pomocí vozíků s kluznými pouzdry 
 

Toto vedení dodává firma Igus. Jedná se o 4 vozíky typu drylin W. Jejich specifikace je 

uvedena v tabulce 3.1. Mezi výhody patří samomaznost, tudíž odpadává starost s případným 

mazáním, nižší hlučnost oproti vozíkům s valivými elementy, odolnost vůči korozi, jelikož 

kovové části jsou z hliníku nebo nerezu a kluzné části ze speciálních hmot z plastu. Dále se 
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dají tyto pouzdra vyměnit v případě potřeby. Vozíky jsou ze slitiny hliníku, takže vynikají 

také nízkou hmotností. 

 

Mezi hlavní nevýhody patří dlouhý vozík, z čehož vyplývá delší zástavba, nízká 

únosnost oproti konkurenci a široké kolejnice, které také, podobně jako vozíky, rozšiřují 

zástavbu. 

 

Cena toho řešení byla stanovena odhadem, podle ceny jednotlivých komponent a ceny 

1 metru kolejnice na webu Marcateo. Celková cena pak vyšla 15 200 Kč. [21] 

 

 

Obrázek 3.3: Konstrukce vedení pomocí vozíků s kluznými pouzdry 

 

 

Obrázek 3.4: Detail vozíku s kluznými pouzdry 
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Veličina Hodnota 

Typ vozíku WW-10-40-10 

Hmotnost vozíku [kg] 0,29 

Délka vozíku [mm] 100 

Šířka vozíku [mm] 73 

Výška vozíku [mm] 24 

Připojovací rozměr M6 

Statická únosnost [N] 4800 

Momentové zatížení [Nm] 170 

Tabulka 3.1: Parametry vozíků s kluznými pouzdry [34] 

 

3.2 Varianta B - Vedení pomocí vozíků s kuličkami 
 

Varianta B je od firmy Hiwin. Jedná se o 4 vozíky, uvnitř kterých obíhají kuličky po 

drahách. Mezi přednosti tohoto vedení patří vysoká únosnost, vysoká tuhost, možnost 

připojení různých doplňků, ať se jedná o mazací hlavice, které slouží pro bezúdržbovost, 

různé odměřovací zařízení pro zjištění polohy, tak různé typy těsnění, chránící před 

vniknutím nečistot dovnitř vozíku, což značně zkracuje životnost. 

 

Nevýhodou tohoto řešení je poměrně nešikovné umístění připojovacích otvorů. 

V porovnání s vozíky s válečky zaostávají v mnoha ohledech. Např. poloviční životnost, 

nižší únosnost a nižší tuhost. Oproti variantě A je největší rozdíl v nutnosti vyměnit celý 

vozík po konci životnosti. 

 

Cena této varianty byla stanovena na základě nabídky firmy Hiwin. Celková cena je 

12 885,04 Kč. V ceně je započítáno i těsnění a olejový adaptér. 
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Obrázek 3.5: Konstrukce vedení pomocí vozíků s kuličkami 

 

 

Obrázek 3.6: Detail vozíku s kuličkami 

 

 

Veličina Hodnota 

Typ vozíku EGW 20CC 

Hmotnost vozíku [kg] 0,31 

Délka vozíku [mm] 69,1 

Šířka vozíku [mm] 59 

Výška vozíku [mm] 22 

Připojovací rozměr M6 

Statická únosnost [N] 21130 

Momentové zatížení [Nm] 160 

Tabulka 3.2: Parametry vozíku s kuličkami [9] 
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3.3 Varianta C - Vedení pomocí vozíků s rolnami 
 

Tyto vozíky dodává firma Matis s.r.o.. Předností této varianty je jednoduchá konstrukce. 

Díky rolnám, které nejsou v žádném krytu, se vedení snadno udržuje a čistí. Připojovací 

otvory jsou dobře rozmístěné a navíc umožňují použít šrouby s větším průměrem metrického 

závitu než předchozí dvě varianty. 

 

Nevýhodou varianty jsou kratší intervaly údržby, kdy se musí dobře mazat ložiska rolen. 

Malá škála nabízených produktů není také vhodná pro aplikace, vyžadující větší únosnosti. 

 

Poptávkou byla zjištěna cena celého vedení, která činí 17 690,96 Kč. 

 

Obrázek 3.7: Konstrukce vedení pomocí vozíků s rolnami 

 

 

Obrázek 3.8: Detail vozíku s rolnami 
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Veličina Hodnota 

Typ vozíku ELFL32 

Hmotnost vozíku [kg] 0,4 

Délka vozíku [mm] 90 

Šířka vozíku [mm] 80 

Výška vozíku [mm] 30 

Připojovací rozměry M8 

Statická únosnost [N] 4210 

Momentové zatížení [Nm] 132 

Tabulka 3.3: Parametry vozíku s rolnami [17] 

 

 

4 Kriteriální analýza 
 

Pomocí kriteriální analýzy je vybráno optimální řešení. Pro výběr optimální varianty 

byly zvoleny tyto kritéria: 

 

K1 – HMOTNOST VOZÍKU - aby vozík byl co nejlehčí 

K2 – PŘÍPUSTNÉ ZATÍŽENÍ - rezerva, kterou je možno zatížit vozík do maximální 

únosnosti 

K3 – DÉLKA VOZÍKU – čím kratší vozík, tím je menší zástavba a je nutno méně 

materiálu na rám pojezdu 

K4 – ROZMĚRY KOLEJNIC – pro širší kolejnice je nutno použít širší profil, na které 

bude kolejnice přišroubována  

K5 – ÚDRŽBA- doba, potřebná pro bezúdržbový provoz 

K6 – CENA – je požadováno nejlevnější řešení 
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Určení váhy kritéria: 

 

Mezi jednotlivá kritéria bylo rozděleno 100 bodů. Nejdůležitějším kritériem jsem si určil 

cenu, aby bylo vedení co nejlevnější. 

 

Kritérium Body 

K1-Hmotnost vozíku 10 

K2-Přípustné zatížení 20 

K3-Délka vozíku 20 

K4-Rozměry kolejnic 10 

K5-Údržba 15 

K6-Cena 25 

Součet bodů 100 

Tabulka 4.1: Rozdělení bodů pro příslušná kritéria 

 

Rozdělení úrovní: 

 

Volil jsem následující úrovně, pomocí kterých jsem bodoval jednotlivé kritéria. 

Rozdělení bodů jednotlivých úrovní probíhalo objektivně. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4.2: Rozdělení úrovní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 
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Přidělení bodů jednotlivým variantám: 

 

A. Vedení pomocí vozíků s kluznými pouzdry 

B. Vedení pomocí vozíků s kuličkami 

C. Vedení pomocí vozíků s rolnami 

 

 Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 5 5 5 

K2 4 6 4 

K3 3 5 3 

K4 4 5 4 

K5 6 4 3 

K6 4 5 3 

Suma 26 30 22 

Tabulka 4.3: Přidělení bodů jednotlivým kritériím 

 

Určení váhy kritérií: 

 

Výpočet pro kritérium K1 varianty B:  

 

a = váha kritéria – a = 10 bodů; b = úroveň kritéria – b = 5 

𝑥 =  
𝑎 ∙ 𝑏

100
=

10 ∙ 5

100
= 0,5 % 

 

(5) 
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 Varianta A Varianta B Varianta C 

K1 0,5 0,5 0,5 

K2 0,8 1,2 0,8 

K3 0,6 1 0,6 

K4 0,4 0,5 0,4 

K5 0,9 0,6 0,45 

K6 1 1,25 0,75 

Suma 4,2 5,05 3,5 

Tabulka 4.4: Procentuální vyjádření bodů jednotlivých kritérií 

 

Nejoptimálnější variantou podle kriteriální analýzy je varianta B. Tato varianta bude 

dále rozpracována. 

 

 

5 Předběžný návrh motoru a ozubeného řemene 
 

Předběžný návrh motoru slouží k dimenzování řemene. Řemen musí být volen tak, aby 

při nouzovém zastavení motoru nedošlo k jeho protržení. 

 

Prvním krokem je zjištění předběžné celkové hmotnosti, která se bude posouvat. 

Důležitým faktorem je také zrychlení. Zrychlení je zvoleno s ohledem na požadavek 

celkového přesunu za dobu 5 s. Volím tedy zrychlení 𝑎 = 15 𝑚 ∙ 𝑠−2. Následně ověřím, 

zdali celkový čas přesunu bude skutečně 5 s. 

 

𝑡 =
𝑣

𝑎
 

(6) 

  

𝑠𝑟 =
1

2
∙ 𝑎 ∙ 𝑡2 

(7) 

𝑠𝑟 =
1

2
∙ 𝑎 ∙ (

𝑣

𝑎
)

2

 
 



29 

 

𝑠𝑟 =
1

2
∙ 15 ∙ (

0,5

15
)

2

 
 

𝒔𝒓 = 𝟖, 𝟑 ∙ 𝟏𝟎−𝟑 𝒎 

 

 

Pro výpočet dráhy, kdy pojezd pojede rovnoměrným pohybem, použiji následující 

vzorec: 

 

𝑠𝑢 = 𝑠 − 2 ∙ 𝑠𝑟 (8) 

𝑠𝑢 = 2 − 2 ∙ 8,3 ∙ 10−3  

𝒔𝒖 = 𝟏, 𝟗𝟖 𝒎  

  

V následující tabulce je přehledně srovnání časů rozběhu, ustáleného pohybu a brzdění. 

 

Rozběh (9) Ustálený pohyb (10) Brždění (11) 

𝑡𝑟 = √
2 ∙ 𝑠𝑟

𝑎
 

𝑡𝑢 =
𝑠𝑢

𝑣
 

𝑡𝑏 = √
2 ∙ 𝑠𝑟

𝑎
 

𝑡1𝑟 = √
2 ∙ 8,3 ∙ 10−3

15
 

𝑡1𝑢 =
1,98

0,5
 

𝑡1𝑏 = √
2 ∙ 8,3 ∙ 10−3

15
 

𝒕𝒓 = 𝟎, 𝟎𝟑 𝒔 𝒕𝒖 = 𝟑, 𝟗𝟔 𝒔 𝒕𝒃 = 𝟎, 𝟎𝟑 𝒔 

Tabulka 5.1: Rozdělení jednotlivých fází pohybu 

 

Celkový čas je pak součtem všech dílčích časů: 

𝑡 = 𝑡𝑟 + 𝑡𝑢 + 𝑡𝑏  (12) 

𝑡 = 0,03 + 3,96 + 0,03  

𝒕 = 𝟒, 𝟎𝟐 𝒔  

 

Výsledkem je čas 4,02 s, což odpovídá požadavku z požadavkového listu. 

 

Určení hmotnosti pohybujících se hmot: 

 

Do této hmotnosti patří hmotnost robotu, hmotnost objektu manipulace, hmotnost 

desky pod robotem a hmotnost čtyř vozíků. 
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𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 = (𝑚𝑅 + 𝑚𝐷𝐸𝑆𝐾𝐴 + 𝑚𝑂𝑀 + 4 ∙ 𝑚𝑉𝑂𝑍) (13) 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 = (98 + 45,22 + 6 + 4 ∙ 0,32)  

𝒎𝒄𝒆𝒍𝒌 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟓 𝒌𝒈  

  

Toto je předběžná hmotnost, na kterou je třeba dimenzovat řemen. 

 

Výpočet hnací síly: 

 

Hnací síla, potřebná k uvedení celé soustavy do pohybu se skládá ze síly působící od 

zrychlení a třecí síly. 

 

𝐹𝑃𝑀 = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑎 + 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 (14) 

𝐹𝑃𝑀 = 150,5 ∙ 15 + 150,5 ∙ 9,81 ∙ 0,004  

𝑭𝑷𝑴 = 𝟐𝟐𝟔𝟑, 𝟒 𝑵  

  

Koeficient tření 𝑓 je převzat z katalogu lineárního vedení Hiwin. [9] 

 

Zjednodušený výpočet motoru: 

 

𝑃𝑃𝑀 = 𝐹𝑃𝑀 ∙ 𝑣 (15) 

𝑃𝑃𝑀 = 2263,4 ∙ 0,5  

𝑷𝑷𝑴 = 𝟏𝟏𝟑𝟏, 𝟕 𝑾  

 

Zjednodušený výpočet mi pomůže se orientovat v katalozích výrobců a vybrat co 

nejvhodnější motor. Na jeho základě vybírám motor výkonově podobný mé vypočítané 

hodnotě.  

 

5.1 Dimenzování řemene 
 

Jak jsem uvedl dříve, řemen musí vydržet i nouzové zastavení motoru. To zajišťuje 

příslušná brzda. Nyní, když znám předběžný výkon motoru, můžu z katalogu výrobce vybrat 

vhodný motor a k němu i vhodnou brzdu. Motor použiji z katalogu Lenze. Z důvodu vysoké 

přesnosti motoru, volím asynchronní servomotor. Servomotory se vyznačují tím, že je u nich 

možnost sledovat natočení hřídele. Nejblíže se vypočítané hodnotě blíží typ MCA14L20. 
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Reakční čas brzdy k příslušnému motoru je 𝑡𝐵𝑅𝑍 = 0,013 𝑠. Tato hodnota je však extrémně 

nízká oproti jiným modelům. Pro předběžný návrh řemene použiji tedy 𝑡𝐵𝑅𝑍 = 0,015 𝑠. [22] 

 

Výpočet zpomalení při nouzovém zastavení: 

 

𝑎𝐵𝑅𝑍 =
𝑣

𝑡𝐵𝑅𝑍
 

(16) 

𝑎𝐵𝑅𝑍 =
0,5

0,015
 

 

𝒂𝑩𝑹𝒁 = 𝟑𝟑, 𝟑𝟑 𝒎 ∙ 𝒔−𝟐  

  

Předvolba řemene: 

 

U případu pojezdu lineárních jednotek nastává situace, kdy není možno počítat 

řemenový převod podle klasického výpočtu pomocí diagramu P-n. Je zapotřebí spočítat 

maximální obvodovou sílu. Řemen byl dimenzován pomocí katalogu WALTHER 

FLENDER. Jedná se o výbornou pomůcku při řešení této problematiky. [5] 

 

𝐹Ř𝐸𝑀 = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑎𝐵𝑅𝑍 (17) 

𝐹Ř𝐸𝑀 = 150,5 ∙ 33,33  

𝑭Ř𝑬𝑴 = 𝟓𝟎𝟏𝟔, 𝟏𝟕 𝑵  

 

Pro tuto hodnotu síly vyberu z grafu na obrázku 5.1 řemen HTD-LL-8M-85 s ocelovým 

kordem. Řemenici volím se 48 zuby. 

 

Obrázek 5.1: Diagram pro dimenzování ozubeného řemene [5] 
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Obrázek 5.2: Přípustné obvodové síly pro jednotlivé typy řemenů [5] 

 

Nyní, když mám vybraný řemen i řemenici, musím k výpočtu hnací síly přičíst i 

hmotnost řemene a řemenic. 

 

Hmotnost řemenic uvádí na svých stránkách firma PROBELT - prodejce řemenů 

WALTHER FLENDER. K určení hmotnosti řemene je nutné znát osovou vzdálenost 

řemenic. Tato vzdálenost je patrná ze sestavného výkresu 00_linearni_vedení_list_1 

umístěného v příloze - 𝑙𝑂𝑉 = 3,055 𝑚 . Následně můžu spočítat délku řemene a z ní 

hmotnost. Vzdálenost 𝑙𝐷Ř𝐸𝑀  odpovídá mezeře, která je mezi upínacími deskami řemene. 

[23] 

 

𝑙Ř𝐸𝑀 = 2 ∙ 𝑙𝑂𝑉 + 𝑑Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸 − 𝑙𝐷Ř𝐸𝑀  (18) 

𝑙Ř𝐸𝑀 = 2 ∙ 3,055 + 0,12086 − 0,518  

𝒍Ř𝑬𝑴 = 𝟓, 𝟕𝟏 𝒎  

 

 

Obrázek 5.3: Hmotnostní tabulka jednotlivých typů řemenů [5] 

 

Hodnoty z obrázku 5.3 odpovídají šířce řemene 25 mm. 
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Výpočet hmotnosti 1 m řemene šířky 85 mm: 

 

𝑚85 =
𝑚25

25
∙ 85 

(19) 

𝑚85 =
163

25
∙ 85 

 

𝒎𝟖𝟓 = 𝟓𝟓𝟒, 𝟐 𝒈 = 𝟎, 𝟓𝟓 𝒌𝒈  

  

Výpočet hmotnosti řemene: 

 

𝑚Ř𝐸𝑀 = 𝑙Ř𝐸𝑀 ∙ 𝑚85 (20) 

𝑚Ř𝐸𝑀 = 5,71 ∙ 0.55  

𝒎Ř𝑬𝑴 = 𝟑, 𝟏𝟒 𝒌𝒈  

  

Hmotnost soustavy s řemenem a řemenicí: 

 

𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 + 𝑚Ř𝐸𝑀 + 2 ∙ 𝑚Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸  (21) 

𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 = 150,5 + 3,14 + 2 ∙ 7,6  

𝒎𝒔𝒐𝒖𝒔 = 𝟏𝟔𝟖, 𝟖𝟒 𝒌𝒈  

  

Po výpočtu hmotnosti soustavy vypočítám brzdnou sílu celé soustavy.  

 

𝐹𝐵 = 𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 ∙ 𝑎𝐵𝑅𝑍 (22) 

𝐹𝐵 = 168,84 ∙ 33,33  

𝑭𝑩 = 𝟓𝟔𝟐𝟕, 𝟒𝟒 𝑵  

  

Výpočet třecí síly: 

 

𝐹𝑇 = 𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 (23) 

𝐹𝑇 = 168,84 ∙ 9,81 ∙ 0,004  

𝑭𝑻 = 𝟔, 𝟔𝟑 𝑵  
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Výpočet dílčí hnací síly: 

 

𝐹𝑈 = 𝐹𝐵 + 𝐹𝑇 (24) 

𝐹𝑈 = 5627,44 + 6,63  

𝑭𝑼 = 𝟓𝟔𝟑𝟒, 𝟎𝟕 𝑵  

 

 

 

Stanovení výpočtových faktorů: 

 

Výpočet následujících faktorů, stejně jako koeficienty jsou převzaty z katalogu 

WALTHER FLENDER. [5] 

Faktor zatížení S1: 

 

Obrázek 5.4: Hodnoty faktoru zatížení [5] 

 

Stroj bude v provozu maximálně 8 h/den. Možné jsou malé zátěžové špičky. Volím 𝑆1 =

1,2. 

 

Faktor záběru zubů S2: 

 

Obrázek 5.5: Hodnoty faktoru záběru zubů [5] 

 

Převodový poměr mezi oběma řemenicemi je 𝑖 = 1. V záběru bude tedy polovina zubů 

řemenice → 24 zubů. Volím 𝑆2 = 1. 
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Převodový faktor S3: 

 

Obrázek 5.6: Hodnoty převodového faktoru [5] 

 

Tento součinitel se mého případu netýká, volím proto 𝑆3 = 0. [5] 

 

 

Faktor ohybu S4: 

 

Při protiohybu hřbetními napínacími kladkami - 𝑆4 = 0,2. [5] 

 

Můj způsob napínání je řešen pomocí šroubového napínáku. Hodnota 𝑆4 = 0. 

 

 

Faktor zvláštního provozu S5: 

 

Pro nepřetržitý nebo pouze příležitostný provoz - 𝑆5 = 0,2. [5] 

 

Zařízení nebude provozováno nepřetržitě, ale také ne příležitostně. Můžu zanedbat tento 

faktor. 

 

𝑆𝐺 = 𝑆2 ∙ (𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆4 − 𝑆5) (25) 

𝑆𝐺 = 1 ∙ (1,2 + 0 + 0 − 0)  

𝑺𝑮 = 𝟏, 𝟐  

  

Výpočet hnací síly: 

 

𝐹𝐻𝑁 = 𝐹𝑈 ∙ 𝑆𝐺  (26) 

𝐹𝐻𝑁 = 5634,07 ∙ 1,2  

𝑭𝑯𝑵 = 𝟔𝟕𝟔𝟎, 𝟖𝟖 𝑵  
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Výpočet dovolené síly: 

 

Vychází z maximální přípustné obvodové síly daného řemene. Hodnota 𝐹𝑈𝐷𝑂𝑉  je určena 

z obrázku 5.2. Pro ozubené řemeny s ocelovým kordem se musí ještě vynásobit koeficientem 

1,35. [5] 

 

𝐹𝐷𝑂𝑉 = 1,35 ∙ 𝐹𝑈𝐷𝑂𝑉  (27) 

𝐹𝐷𝑂𝑉 = 1,35 ∙ 1070  

𝑭𝑫𝑶𝑽 = 𝟏𝟒𝟒𝟒, 𝟓 𝑵  

  

Výpočet faktoru šířky řemene: 

 

𝑆7 =
𝐹𝐻𝑁

𝐹𝐷𝑂𝑉
 

(28) 

𝑆7 =
6760,88

1444,5
 

 

𝑺𝟕 = 𝟒, 𝟔𝟖 

 

 

Z obrázku 5.2 vyplývá, že nejbližší vyšší faktor je 4,98, který odpovídá mému 

zvolenému řemenu. 

 

 

5.2 Volba motoru 
 

Pro výběr motoru je nutno spočítat krouticí moment. Jedná se o prvotní návrh, tudíž je 

možné, že postup se bude opakovat.  

 

Výpočet potřebných otáček motoru: 

 

Abych věděl, jakou převodovku podle převodového poměru vybrat, je třeba spočítat 

potřebné otáčky motoru, aby rychlost pojezdu byla 𝑣 = 0,5 𝑚 ∙ 𝑠−1. 

𝑛 =
60 ∙ 0,5

𝜋 ∙ 𝑑Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸

 
(29) 

𝑛 =
60 ∙ 0,5

𝜋 ∙ 0,12086
 

 

𝒏 = 𝟕𝟗 𝒐𝒕/𝒎𝒊𝒏  
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Předběžný výpočet krouticího momentu: 

 

𝑀𝑃𝑀 =
𝑃𝑃𝑀

𝑣
𝑟Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸

 
(30) 

𝑀𝑃𝑀 =
1131,7

0,5
0,12086

2

 
 

𝑴𝑷𝑴 = 𝟏𝟑𝟔, 𝟕𝟖 𝑵𝒎  

  

Z otáček a předběžného momentu jsem vybral z katalogu Lenze motor MCA 14L20 

s integrovanou převodovkou g500-B450. Výrobce už nabízí tyto komponenty dohromady, 

což je z hlediska výpočtu jednodušší. Zároveň k tomu motoru volím i pružnou spojku pro 

vyrovnání nesouososti. Spojka prodává firma Haberkorn. [22] [24] 

 

Výpočet redukovaného momentu setrvačnosti: 

 

𝐽𝑅𝐸𝐷 = 𝐽𝑀+𝑃 + 2 ∙ 𝐽Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸 + 𝐽𝑆 + 𝐽𝐵 + (𝑚𝐶𝐸𝐿𝐾 + 𝑚Ř𝐸𝑀) ∙ 𝑟Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸
2  (31) 

𝐽𝑅𝐸𝐷 = 0,002 + 2 ∙ 0,0138 + 2 ∙ 3,095 ∙ 10−6 + 0,00095 + (150,5 + 3,14)

∙ 0,060432 

 

𝑱𝑹𝑬𝑫 = 𝟎, 𝟓𝟗 𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝟐  

 

Jednotlivé momenty setrvačnosti vyplývají z obrázků 5.7; 5.8; 5.9 a 5.10. 

 

 

Obrázek 5.7: Parametry motoru a převodovky [22] 
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Obrázek 5.8: Moment setrvačnosti řemenice 

 

 

Obrázek 5.9: Parametry spojky [24] 

 

 

Obrázek 5.10: Parametry brzdy [22] 
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Výpočet úhlového zrychlení: 

 

𝜀 =
𝑎

𝑟Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸

 
(32) 

𝜀 =
15

0,06043
 

 

𝜺 = 𝟐𝟒𝟖, 𝟐𝟐 𝒓𝒂𝒅 ∙ 𝒔−𝟐  

  

Výstupní moment motoru: 

 

𝑀𝑉Ý𝑆𝑇 = 𝑀𝑑 + 𝑀𝑡 = 𝐽𝑅𝐸𝐷 ∙ 𝜀 + 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 ∙ 𝑟Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸  (33) 

𝑀𝑉Ý𝑆𝑇 = 0,59 ∙ 248,22 + 150,5 ∙ 9,81 ∙ 0,004 ∙ 0,06043  

𝑴𝑽Ý𝑺𝑻 = 𝟏𝟒𝟔, 𝟖𝟏 𝑵𝒎  

  

Výstupní moment motoru mi určil, jaký je potřebný moment pro uvedení celé soustavy 

do pohybu se zrychlením 15 𝑚 ∙ 𝑠−2. 

 

Moment motoru: 

 

Zda-li jsem zvolil správný motor, zjistím v následujícím kroku. Do výpočtu vstupuje 

účinnost převodovky. Její hodnotu beru z katalogu. 

 

𝑀𝑀𝑂𝑇 =
𝑀𝑉Ý𝑆𝑇

𝑖 ∙ 𝜂
 

(34) 

𝑀𝑀𝑂𝑇 =
146,81

27,945 ∙ 0,95
 

 

𝑴𝑴𝑶𝑻 = 𝟓, 𝟓𝟑 𝑵𝒎  
 

 

  

Výsledek říká, že vybraný motor stačí na mou aplikaci. Jelikož mi vyšla hodnota 5,53 

Nm. Moment motoru je 6,7 Nm. [22] 

 

 

Obrázek 5.11: Parametry samotného motoru [22] 
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Jako pohonnou jednotku volím tedy motor 14L20 firmy LENZE s převodovkou g500-

B450. Na stránkách výrobce se nabízí mnoho modifikací, jak s připojením převodovky 

k motoru nebo různých snímačů polohy. Motor je opatřen magnetickou brzdou. [22] 

 

5.3 Volba aktuátoru 
 

Aretace polohy, jak je speciální požadavek, se bude dít v koncových polohách. Aktuátor 

je upevněn na pojezdové desce. Princip je ve vtlačování čepu do otvoru v rámu. Z důvodu 

použití servomotoru, který dokáže zastavit přesně, pouze s malou nepřesností, byla po 

konzultaci s vedoucím zvolena nepřesnost 1 mm. O tuto vzdálenost se musí napnout řemen, 

aby došlo k přesné aretaci. Tato hodnota je zvolena z diagramu v katalogu WALTHER 

FLENDER. Při síle 7196 N se řemen prodlouží o 0,21%. Silové schéma je na obrázku 5.12. 

[5] 

 

 

Obrázek 5.12: Schéma silových poměrů při aretaci 

 

Výpočet potřebné síly pro prodloužení řemene o 1 mm: 

 

𝜀𝑃 =
∆𝑙Ř𝐸𝑀

𝑙Ř𝐸𝑀

 
(35) 

𝜀𝑃 =
1

5710
 

 

𝜀𝑃 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟖  
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Této hodnotě odpovídá dle katalogu síla 6,168 N. Tato síla je zároveň silou F1 na obrázku 

5.12.  

Výpočet zasouvací síly: 

 

𝐹𝑒𝑙 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑍 = 𝐹1 ∙ sin 𝛼 + 𝐹1 ∙ cos 𝛼 ∙ 𝑓𝑂𝐶𝐸𝐿  (36) 

𝐹𝑒𝑙 = 6,168 ∙ sin 15 + 6,618 ∙ cos 15 ∙ 0,1  

𝑭𝒆𝒍 = 𝟐, 𝟏𝟗 𝑵  
 

 

  

Součinitel tření 𝑓𝑂𝐶𝐸𝐿 = 0,1. [4] 

Aktuátor musí působit minimální silou 2,19 N, vezmeme-li v úvahu nepřesnost 1 mm. 

 

 

6 Konstrukce 
 

6.1 Rám 
 

Jedná se o svařovaný rám, z jeklů od firmy Ferona. Výška rámu činí 478 mm. Důvodem 

je požadavek na výšku desky robotu 520 mm od podlahy. Rozměry jeklů „hlavního rámu“ 

jsou z profilu 80x50x3 mm. Horní jekly rámu, na které se montují kolejnice vedení jsou 

tloušťky 4 mm a jsou v nich vyvrtány závity pro snazší montáž, než kdyby se musely 

kolejnice sešroubovat skrz celý jekl.  Čela tvoří držáky, na jedné straně pro motor a na druhé 

pro napínání řemene. [30] 

  

Rám není výškově stavitelný, může se tedy stát, že po svaření nebude stát stabilně na 

zemi. Při svařování a dělení materiálu je vyžadována vysoká přesnost. Dalším požadavkem 

je svařovaní pomocí úpínek, které eliminují případné odchylky. Po svaření je vhodné opatřit 

konstrukci příčnými a podélnými vzpěrami, zajišťující tuhost konstrukce.  
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Obrázek 6.1: Rám lineárního pojezdu 

 

6.2 Uložení motoru 
 

Uložení motor s převodovkou, spojka a hřídel je vyobrazeno na obrázku 6.2.  

  

 

Obrázek 6.2: Uložení motoru (1-motor, 2-spojka, 3-ložiskový domek UCPH 206, 4-ložiskový domek 

UCPH 206 CC, 5-řemenice) 

 

Jako motor s převodovkou byl použit zmiňovaný pohon firmy Lenze MCA 14L20 a 

g500-B450. Propojení s hřídelí, pohánějící řemenici je řešeno pružnou spojkou TRASCO 

ES. Důvodem k tomuto kroku byla nesouosost, která se vyskytuje mezi hřídelí převodovky 
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a hřídelí řemenice i po podepření podložkou. Ložiskové domky, zachytávající sílu jsem 

zvolil od firmy SNR. Jedná se o jediné domky, které jsem na trhu našel, jejichž výška, k ose 

ložiska je celé číslo. Dalším kladem je i použití domku s krytem hřídele, bránícím vnitknutím 

nečistot, jak je patrné z obrázku 6.3. [22] [24] [25] 

 

 

Obrázek 6.3: Detail zakrytovaného ložiskového domku UCPH 206 CC 

 

Průměr ložiska jsem zvolil 30 mm. Důvodem je průměr výstupní hřídele motoru, jež má 

stejný rozměr. 

 

Motor s převodovkou MCA 14L20 g500-B450 

Výstupní otáčky motoru [ot/min] 72 

Výstupní krouticí moment [Nm] 178 

Maximální krouticí moment [Nm] 450 

Převodový poměr [-] 27,945 

Účinnost převodovky [%] 95 

Hmotnost [kg] 26 

Cena celého zařízení [Kč] 50087 

Tabulka 6.1: Parametry motoru [22] 
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Spojka TRASCO ES 42 

Velikost spojky 42 

Průměr otvoru [mm] 30 

Hmotnost spojky [kg] 4,2 

Maximální přípustné otáčky [ot/min] 6000 

Maximální přenášený krouticí moment [Nm] 261 

Cena [Kč] 3933,8 

Tabulka 6.2: Parametry spojky [24] 

 

Ložiskový domek UCPH 206 a 206 CC 

Průměr hřídele [mm] 30 

Dynamická únosnost [N] 19500 

Statická únosnost [N] 11200 

Hmotnost [kg] 1,7 

Cena[Kč] UCPH 206 565,95 

 UCPH 206 CC 1199,37 

Tabulka 6.3: Parametry ložiskových domků [25] 

 

V tabulce 6.4 je cenová kalkulace celého ústrojí ozubeného řemene. Ceny poskytla firma 

Haberkorn. [26] 

Řemen 85 LL-8M-680  

Cena [Kč] 13583,34 

Řemenice HTD 8M-8-48  

Cena [Kč] 1700,68* 

Upínací deska  

Cena [Kč] 1038,96* 

Tabulka 6.4: Cena řemenového převodu (*-cena za 2 kusy) 

 

6.3 Aretace 
 

Po výpočtu výsledné síly z rovnice 36 jsem vybral aktuátor od firmy Hiwin LAS3-2. 

Aktuátor bude přichycen k desce robotu pomocí 2 vylisovaných plechů. V případě 

nepřesnosti při výrobě nebo smontování, zajišťují souosost 2 kulové klouby firmy THK. Čep 

aretace je uložen v kluzných pouzdrech SKF PCM 161825 E. Díky čemuž dochází k nižšímu 

tření a vyšší účinnosti aktuátoru. Kluzné pouzdro je také umístěno v díře profilu, ve kterém 
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se robot aretuje. Je zde umístěn typ PCMF 161812 E. Profil aretace slouží především jako 

přesné uložení. Může se s ním mírně posouvat do všech směrů. [27] [28] [29] 

 

 

Obrázek 6.4: Pohled na aretační ústrojí (1-lineární aktuátor, 2-kulové klouby, 3-čep aretace) 

 

 

Obrázek 6.5: Detail uložení čepu aretace (4-kluzné pouzdro PCM 161825 E, 5-kluzné pouzdro PCMF 

161812 E)  

 

Aktuátor LAS3-2 

Max. tlačná síla [N] 600 

Max. tažná síla [N] 600 

Max. držící síla [N] 300 

Délka výsuvu [mm] 50 

Max. rychlost výsuvu [m/s] 25 

Hmotnost [kg] 1,7 

Tabulka 6.5: Parametry aktuátoru [27] 
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Kulový čep RBI 5D 

Max. tažná síla [N] 5690 

Max. tlačná síla [N] 11400 

Délka [mm] 46 

Průměr [mm] 17 

Tabulka 6.6: Parametry kulového čepu [28] 

 

Kluzné pouzdro PCM 161825 E 

Vnější průměr [mm] 18 

Vnitřní průměr [mm] 16 

Délka [mm] 25 

Materiál vnitřního kroužku PTFE 

Cena [Kč] 42,12 

PCMF 161812 E 

Vnější průměr [mm] 18 

Vnitřní průměr [mm] 16 

Délka [mm] 25 

Materiál vnitřního kroužku PTFE 

Cena [Kč] 22,5 

Tabulka 6.7: Parametry kluzných pouzder [29] [31] [32] 

 

 

6.4 Napínání 
 

Řemen se napíná pomocí šroubu, který se musí otáčet proti směru hodinových ručiček. 

Inspirace na tento způsob napínání mi vnuklo napínání řetězu motorové pily. Na jedné straně 

je šroub zašroubován v matici, na té druhé uložen v kluzném přírubovém pouzdře, aby se 

omezil vliv tření. Jde o pouzdro PCMF 161812 E. Ložiskové domky UCPH 206 CC jsou 

přimontovány k vedení, sloužící právě k napínání. Jedná se o jednodušší způsob, než použít 

napínací kladku, zabírající více místa. [29] 
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Obrázek 6.6: Napínací mechanismus (1-ložiskový domek, 2-svařenec napínání, 3-šroub napínání) 

 

6.5 Celková konstrukce 
 

Konstrukci dokládají výkresy, obsaženy jako příloha. Obrázek 6.7 ukazuje celkovou 

konstrukci. 

 

Obrázek 6.7: Konstrukce lineárního pojezdu 

 

 

7 Kontrolní výpočty 
 

Dokončením modelu, jsem zjistil všechny potřebné údaje, sloužící ke kontrole zařízení. 

V následujících krocích zkontroluji řemen a motor, zda-li vyhovují i nyní, po doplnění všech 
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součástí. Zjistil jsem hmotnosti jednotlivých komponentů, umístěných na desce v programu 

PTC Creo. Ta činí 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 = 159,61 𝑘𝑔 bez spojovacího materiálu. Pro kontrolu použiji tedy 

zvýšenou hodnotu 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 = 165 𝑘𝑔. 

 

7.1 Kontrola řemene 
 

Přepočet otáček motoru: 

 

𝑣 =
𝜋 ∙ 𝑑Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸 ∙ 𝑛

60
 

(37) 

𝑣 =
𝜋 ∙ 0,12086 ∙ 72

60
 

 

𝒗 = 𝟎, 𝟒𝟔 𝒎 ∙ 𝒔−𝟏  

 

Výpočet zpomalení při nouzovém zastavení: 

 

𝑎𝐵𝑅𝑍 =
𝑣

𝑡𝐵𝑅𝑍
 

(38) 

𝑎𝐵𝑅𝑍 =
0,46

0,018
 

 

𝒂𝑩𝑹𝒁 = 𝟐𝟓, 𝟓𝟔 𝒎 ∙ 𝒔−𝟐  

  

Síla řemene: 

𝐹Ř𝐸𝑀 = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑎𝐵𝑅𝑍 (39) 

𝐹Ř𝐸𝑀 = 165 ∙ 25,56  

𝑭Ř𝑬𝑴 = 𝟒𝟐𝟏𝟕, 𝟒 𝑵  

 

Hmotnost soustavy s řemenem a řemenicí: 

 

𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 + 𝑚Ř𝐸𝑀 + 2 ∙ 𝑚Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸  (40) 

𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 = 165 + 3,14 + 2 ∙ 7,6  

𝒎𝒔𝒐𝒖𝒔 = 𝟏𝟖𝟑, 𝟑𝟒 𝒌𝒈  

  

Po výpočtu hmotnosti soustavy vypočítám brzdnou sílu celé soustavy.  
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𝐹𝐵 = 𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 ∙ 𝑎𝐵𝑅𝑍 (41) 

𝐹𝐵 = 183,34 ∙ 25,56  

𝑭𝑩 = 𝟒𝟔𝟖𝟔, 𝟏𝟕 𝑵  

 

Výpočet třecí síly: 

𝐹𝑇 = 𝑚𝑠𝑜𝑢𝑠 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓 (42) 

𝐹𝑇 = 183,34 ∙ 9,81 ∙ 0,004  

𝑭𝑻 = 𝟕, 𝟏𝟗 𝑵  

  

Výpočet dílčí hnací síly: 

 

𝐹𝑈 = 𝐹𝐵 + 𝐹𝑇 (43) 

𝐹𝑈 = 4686,17 + 7,19  

𝑭𝑼 = 𝟒𝟔𝟗𝟑, 𝟑𝟔 𝑵  

  

Výpočet hnací síly: 

 

𝐹𝐻𝑁 = 𝐹𝑈 ∙ 𝑆𝐺  (44) 

𝐹𝐻𝑁 = 4693,36 ∙ 1,2  

𝑭𝑯𝑵 = 𝟓𝟔𝟑𝟐, 𝟎𝟑 𝑵  

  

Výpočet dovolené síly: 

 

𝐹𝐷𝑂𝑉 = 1,35 ∙ 𝐹𝑈𝐷𝑂𝑉  (45) 

𝐹𝐷𝑂𝑉 = 1,35 ∙ 1070  

𝑭𝑫𝑶𝑽 = 𝟏𝟒𝟒𝟒, 𝟓 𝑵  

  

Výpočet faktoru šířky řemene: 

 

𝑆7 =
𝐹𝐻𝑁

𝐹𝐷𝑂𝑉
 

(46) 

𝑆7 =
5632,03

1444,5
 

 

𝑺𝟕 = 𝟑, 𝟗  
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Řemen v kontrolním výpočtu vyhověl (součinitel 𝑆7 ≤ 4,98), není zapotřebí dávat ani 

řemen o menší šířce. [5] 

 

7.2 Kontrola motoru 
 

Výpočet redukovaného momentu setrvačnosti: 

 

𝐽𝑅𝐸𝐷 = 𝐽𝑀+𝑃 + 2 ∙ 𝐽Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸 + 𝐽𝑆 + 𝐽𝐵 + (𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 + 𝑚Ř𝐸𝑀) ∙ 𝑟Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸
2  (47) 

𝐽𝑅𝐸𝐷 = 0,002 + 2 ∙ 0,0138 + 2 ∙ 3,095 ∙ 10−6 + 0,00095 + (165 + 3,14)

∙ 0,060432 

 

𝑱𝑹𝑬𝑫 = 𝟎, 𝟔𝟒 𝒌𝒈 ∙ 𝒎𝟐  

 

Výstupní moment motoru: 

 

𝑀𝑉Ý𝑆𝑇 = 𝑀𝑑 + 𝑀𝑡 = 𝐽𝑅𝐸𝐷 ∙ 𝜀 + 𝑚𝐶𝐸𝐿𝐾 ∙ 𝑔 ∙ 𝑡 ∙ 𝑟Ř𝐸𝑀𝐸𝑁𝐼𝐶𝐸  (48) 

𝑀𝑉Ý𝑆𝑇 = 0,64 ∙ 248,22 + 165 ∙ 9,81 ∙ 0,004 ∙ 0,06043  

𝑴𝑽Ý𝑺𝑻 = 𝟏𝟓𝟗, 𝟐𝟓 𝑵𝒎  

  

Moment motoru: 

 

𝑀𝑀𝑂𝑇 =
𝑀𝑉Ý𝑆𝑇

𝑖 ∙ 𝜂
 

(49) 

𝑀𝑀𝑂𝑇 =
159,25

27,945 ∙ 0,95
 

 

𝑴𝑴𝑶𝑻 = 𝟔 𝑵𝒎  
 

 

  

Kontrolní výpočet vyšel také u motoru. Vypočtená hodnota je menší, než moment 

motoru, který udává výrobce (𝑀 = 6,7 𝑁𝑚). [22]  



51 

 

8 Kontrolní výpočty jednotlivých komponentů 
 

8.1 Výpočet napínací síly řemene 

 

Předepínací síla je důležitou vlastností řemenových převodů. Zajišťuje přesnost 

polohování. Předepínací síla by měla být větší než maximální přípustná obvodová síla. 

V mém případě je maximální obvodová síla 𝐹𝐻𝑁 = 5632,03 𝑁. Výpočet předepínací síly je 

určen z katalogu. [5] 

𝐹𝑃 = 1,1 ∙ 𝐹𝐻𝑁 (50) 

𝐹𝑃 = 1,1 ∙ 5632,03  

𝑭𝑷 = 𝟔𝟏𝟗𝟓, 𝟐𝟑 𝑵  
 

 

  

Napnutí řemene je třeba kontrolovat tenzometrem, např. tenzometrem Gates-Sonic 

505C. [5] 

 

8.2 Výpočet šroubu napínání 
 

Šroub napínání řemene musí být dimenzován sílu předepnutí řemene. Ovšem při mém 

typu řešení napínání bude tato síla působit dvakrát. Ve spodní a v horní větvi řemene, jak je 

znázorněno na obrázku 8.1. 

 

 

Obrázek 8.1: Schéma působení sil napnutého řemene 

 

Síla Fs, zatěžující šroub při napnutí se dá uvažovat jako osová síla ve šroubu, tím pádem 

následující výpočet ji budu používat. 
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𝐹𝑆 = 2 ∙ 𝐹𝑃 (51) 

𝐹𝑆 = 2 ∙ 6195,23  

𝑭𝑺 = 𝟏𝟐𝟑𝟗𝟎, 𝟒𝟔 𝑵  
 

 

 

Malý průměr šroubu ∅ d3 zjistím z prostého tlakového namáhání. Součinitelé β, ks a 

hodnota Re byly převzaty ze skript. [1] 

 

𝛽 ∙
𝐹𝑆

𝜋 ∙ 𝑑3
′

4

≤
𝑅𝑒

𝑘𝑠
 

(52) 

𝑑3
′ ≥ √

𝛽 ∙ 𝑘𝑠 ∙ 𝐹𝑆

𝜋 ∙ 𝑅𝑒
 

 

𝑑3
′ ≥ √

1,3 ∙ 3 ∙ 12390,46

𝜋 ∙ 333
 

 

𝒅𝟑
′ ≥ 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟖 𝒎  

 

 

 

Výpočet samosvornosti: 

 

Dalším krokem při návrhu šroubu je zjistit samosvornost. Při aplikaci, kdy dochází v ose 

šroubu k silovému účinku, se může začít šroub samovolně povolovat. Je potřeba zamezit 

této situaci použitím samosvorného šroubu. Použiji standartní šroub M16x2. [3] 

 

Úhel stoupání: 

 

𝜓 = tan−1
𝑃ℎ

𝜋 ∙ 𝑑2
 

(53) 

𝜓 = tan−1
2

𝜋 ∙ 14,701
 

 

𝝍 = 𝟐, 𝟒𝟖°  
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Redukovaný třecí úhel: 

 

𝜑′ = tan−1
𝑓𝑧

cos
𝛼𝑆

2

 
(54) 

𝜑′ = tan−1
0,15

cos
60
2

 
 

𝝋′ = 𝟗, 𝟖𝟑°  
 

 

 

Hodnota součinitele 𝑓𝑧 = 0,15. [1] 

 

Podmínka samosvornosti: 

𝜓 ≤ 𝜑′ (55) 

2,48 ≤ 9,83  

𝑷𝒐𝒅𝒎í𝒏𝒌𝒂 𝒔𝒑𝒍𝒏ě𝒏𝒂  
 

 

 

Tento výpočet ověřuje, že daný šroub může být použit, jelikož je samosvorný. 

 

8.3 Výpočet životnosti ložiskových domků 
 

Ložiska v domcích jsou namáhány silou od předepnutí řemene. Obrázek 8.2 znázorňuje 

schéma rozložení sil na jednotlivé ložiska. Síla se nenachází v ose souměrnosti, je potřeba 

spočítat reakce RAY a RBY a ložiska zkontrolovat na větší z nich. 

 

Obrázek 8.2: Schéma působení sil na hřídel uloženou v ložiskových domcích 
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∑ 𝑀𝐴 → 2 ∙ 𝐹𝑃 ∙ 92 = 𝑅𝐵𝑌 ∙ 175 
(56) 

𝑅𝐵𝑌 =
2 ∙ 𝐹𝑃 ∙ 92

175
 

 

𝑅𝐵𝑌 =
2 ∙ 6195,23 ∙ 92

175
 

 

 

 

𝑹𝑩𝒀 = 𝟔𝟓𝟏𝟑, 𝟖𝟒 𝑵  

 

∑ 𝑀𝐵 → 2 ∙ 𝐹𝑃 ∙ 83 = 𝑅𝐴𝑌 ∙ 175 
(57) 

𝑅𝐴𝑌 =
2 ∙ 𝐹𝑃 ∙ 83

175
 

 

𝑅𝐴𝑌 =
2 ∙ 6195,23 ∙ 83

175
 

 

 

 

𝑹𝑨𝒀 = 𝟓𝟖𝟕𝟔, 𝟔𝟐 𝑵  

 

Výsledkem je větší síla RBY. Kontrolovat budu právě toto ložisko. 

 

𝐿10 = (
𝐶

𝑅𝐵𝑌
)

3

∙
106

60 ∙ 𝑛
 

(58) 

𝐿10 = (
19500

6513,84
)

3

∙
106

60 ∙ 72
 

 

𝑳𝟏𝟎 = 𝟔𝟐𝟏𝟎, 𝟐𝟓 𝒉𝒐𝒅  
 

 

  

Nejkritičtěji namáhané ložiska vydrží 6210,25 hod. 

 

8.4 Kontrola těsného pera 
 

V tomto případě slouží pero pro přenos krouticího momentu ze spojky na hřídel řemenice a 

z hřídele na řemenici. Pro část hřídele ve spojce jsem vybral pero 8x7x45 (ČSN 02 2562) a 

v řemenicích 8x7x50 (ČSN 02 2562).  Kontrolováno bude tedy kratší pero. [3] 

𝐹2

𝑙′ ∙ 𝑡1
≤ 𝑝𝐷2  

(59) 

𝑙′ ≥
𝐹2

𝑝𝐷2 ∙ 𝑡1
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𝐹2 =
1000 ∙ 𝑀𝑉Ý𝑆𝑇

𝑑𝐻

2 +
𝑡1

2

 
(60) 

𝐹2 =
1000 ∙ 159,25

30
2 +

2,9
2

 
 

𝑭𝟐 = 𝟗𝟔𝟖𝟎, 𝟖𝟓 𝑵 

 

 

 

𝑙′ ≥
9680,85

125 ∙ 2,9
 

(60) 

𝒍′ ≥ 𝟐𝟔, 𝟕𝟏 𝒎𝒎  

 

 

𝑙 = 𝑙′ + 𝑏 (61) 

𝑙 = 26,71 + 8  

𝒍 = 𝟑𝟒, 𝟕𝟏 𝒎𝒎  

 

Dané pero pevnostně vyhovuje.  
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9 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout lineární pojezd pro robota IRB 140 s aretací. 

Na základě rešerše byl zpracován požadavkový list. Dalším krokem bylo vypracování 3 

variant. Tyto varianty byly konstrukčně stejné, lišily se pouze v technologiích vozíku. 

Kriteriální analýzou byla vybrána nejvhodnější varianta, a to vedení pomocí vozíků 

s kluznými pouzdry.  

 

Navržená varianta je poháněna ozubeným řemenem, z důvodu jeho elasticity. Řemen 

byl určen předběžným návrhem pomocí parametrů motorů. Během procesu návrhu se 

výpočty opakovaly neustále dokola, než vzešla optimální varianta pro danou aplikaci.  

 

Dalším krokem bylo navržení vhodného motoru. Je zvolen asynchronní servomotor, 

z důvodu možnosti řízení natočení hřídele, a s tím spojenou přesnost polohy, potřebou pro 

aretaci mechanismu. Motor byl po dokončení modelu zkontrolován, zda-li není 

poddimenzovaný, ale ukázalo se, že je dimenzován dostatečně. 

 

Aretace je uskutečňována pomocí lineárního aktuátoru. Na aktuátor je přes kulový kloub 

připojen čep pro aretaci. Uložen je v kluzných pouzdrech pro hladší průběh aretace a menší 

zatěžování aktuátoru. 

 

Návrhem je i napínání řemene, které se uskutečňuje pomocí otáčení šroubu. Závěrem 

byly zkontrolovány součásti, jako šroub napínání, ložiskový domek a pera pro přenos 

krouticího momentu. 

 

Další kroky by měly směřovat k dimenzování rámu, jelikož nebyl nijak strukturálně 

kontrolován.  Provést by se měly také nezbytné pevnostní výpočty.  
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