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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

GATTNAR, K. Konstrukční řešení otočného stolu s válečky: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017, 55 s. 

Vedoucí práce: Široký, P. 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením otočného stolu s válečky, který bude 

sloužit pro transport přepravek s ovocem. První část práce je věnována rešerši zaměřené 

na zhodnocení současného způsobu řešení přepravy. Následuje sestrojení čtyř variant 

řešení, ze kterých byla vybrána nejvhodnější varianta. Poté byl detailně vyhotoven 3D 

model celého stolu, byly provedeny všechny výpočty pro návrh pohonů a zpracována 

výrobní dokumentace. V příloze se nachází kompletní výkresová dokumentace 

vybraného řešení. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

GATTNAR, K. The Structural Desing of hte Rotary Table With Rollers: Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Robotics, 2017, 55 p. Thesis Head: Široký, P. 

The bachelor thesis is focused on the construction solution of rotary table with rollers 

that will be used for transport of crates of fruit. The first part of the thesis is dedicated to 

the research which concerns with the analysis of actual ways of solution of transport. 

Further, the four variants of solution are constructed, from which the most appropriate 

one has been chosen. It has been drawn the 3D model of the whole table in detail later, 

the complete calculations for proposal of drive has been performed and the production 

documentation has been elaborated. The complete drawing documentation of the chosen 

solution is situated in the attachment of the thesis. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značka Jednotky Význam 

a m/s2 Zrychlení objektu manipulace 

b mm Šířka pera 

d mm Průměr hřídele 

g m/s2 Tíhové zrychlení 

i – Počet válečků 

k – Koeficient nerovnovážného rozmístění zatížení  

l mm Délka navrženého pera 

l´ mm Délka otlačené části pera 

lmin mm Minimální délka pera 

mom kg Hmotnost objektu manipulace 

mot kg Hmotnost horní otočné části 

mrv kg Hmotnost válečku - rotující části 

mrvm kg Hmotnost motorového válečku - rotující části 

p – Počet pojezdových kol 

pD2 MPa Dovolený tlak [34] 

t mm Rozteč válečků 

t1 mm Část pera opírající se o náboj 

tc s Celkový čas pro pohyb 

troz s Čas rozjezdu a brzdění 

u – Počet motorových válečků 

y – Počet poháněných válečků 

z – Počet hnaných válečků mimo motorových válečků 

Gb N Tíhová síla na poháněných válečcích 

i – Počet válečků 
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IT kgm2 Moment setrvačnosti všech rotujících částí 

Iv kgm2 Moment setrvačnosti válečku 

Lp mm Délka přepravky 

Md1 Nm Dynamický moment potřebný k urychlení břemene 

Md2 Nm Moment potřebný k urychlení hmotnosti hnaných válečků 

Md3 Nm Moment potřebný k urychlení motorových válečků 

Mmax Nm Maximální rozjezdový moment 

Mroz Nm Maximální rozběhový moment motoru 

Mst Nm Moment od valivého odporu na jeden váleček 

MstZ Nm Moment od valivého odporu na všechny válečky 

MTc Nm Celkový moment potřebný pro rotaci. 

MTr Nm Moment od zrychlení rotujících částí. 

MTv Nm Moment odporu vyvolaný valivým třením. 

Np N Zátěž jednoho pojezdového kola 

Qv N Tíha na jednom válečku 

Rp m Poloměr pojezdového kola 

RT. m Poloměr od středu rotace k pojezdovému kolu 

Rv m Poloměr válečku 

µ – Smykové tření mezi ocelí a PE [21] 

ɛTr rad/s2 Úhlové zrychlení při rotaci točny. 

εv rad/s2 Úhlové zrychlení válečku 

ηlož – Účinnost valivých ložisek ve válečku. Zvoleno 0,95 

ξ0 m Rameno valivého odporu mezi polymerem a ocelí [22] 

ξv m Rameno valivého odporu ocelí a PE [22] 

τDs Mpa Dovolené napětí na střih  

φ rad Celková úhlová dráha 

ωust rad/s Ustálená úhlová rychlost. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí otočného stolu s válečky, který bude 

přepravovat přepravky s ovocem a zeleninou. Tyto točny slouží pro změnu směru toku 

kusového materiálu v logistických centrech nebo výrobních halách.  

V úvodní teoretické části bude zhodnocena nynější nabídka otočných stolů a možnosti 

přepravy ovoce a zeleniny. Na základě rešerše budou navrženy varianty řešení a detailně 

vypracována nejlepší varianta, která bude vycházet z vícekriteriální analýzy. K této 

variantě bude vypracován detailní model včetně výrobní dokumentace. 

Cílem této práce je vypracovat konstrukci otočného stolu s válečky navrhnout pohony 

pro válečky a pro rotaci točny. Pohony budou navrženy včetně senzorů, aby bylo možné 

přesné polohování jak rotace stolu, tak pohybu objektu manipulace po dopravníku.  
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1 Rešerše 

1.1 Bedny na přepravu ovoce. 

1.1.1 Plastové přepravky 

Přepravky z plastového materiálu jsou vhodné pro přepravu ovoce a zeleniny z mnoha 

důvodů. Mezi první z nich můžeme zařadit jejich nízkou hmotnost, která je důležitá při 

ruční manipulaci, ale i při manipulaci různými manipulátory a dopravníky, jelikož 

nemusíme zvedat zátěž navíc. K dalším přednostem patří nízké pořizovací náklady a 

možné opakované použití těchto přepravek. Mezi možné nevýhody může patřit například 

omezená nosnost, která je pro ovoce a zeleninu adekvátní a pokud nebudou tyto bedny 

používány k jiným účelům, měla by být dostačující. Přepravky jsou nejčastěji vyrobeny 

z polyetylenu a tento materiál jim zajišťuje stálost a odolnost vůči olejům, pryskyřicím 

a zásadám. Jejich tvar je většinou obdélníkový nebo čtvercový. Stěny a dno jsou 

s perforacemi, kvůli zajištění prodyšnosti a přístupu vzduchu při přepravě. Tyto přepravky 

jsou také často navrhovány tak, aby bylo možno je skládat na sebe. Jejich velikost je 

přizpůsobována velikosti palety, aby byla zaplněna bez větších volných prostorů. Existuje 

mnoho typů a velikostí přepravek, zde bude uvedena jedna jako zástupce všech a její 

vlastnosti viz Tab. 1.1. [7][8] 

Bedna na ovoce a zeleninu rozměr 600x400x240 mm [7] 

Tab. 1.1 – Vlastnosti vybrané přepravky [7] 

Vnější rozměry: 600x400x240 mm 

Vnitřní rozměry:  565x365x225 mm 

Nosnost: 20 kg 

Stohovací nosnost: 400 kg 

Hmotnost: 2 kg 

Další vlastnosti: Atest pro styk s potravinami 
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Obr. 1.1 – Přepravka na ovoce a zeleninu plastová [7] 

1.1.2 Dřevěné přepravky 

Již nejsou tak často používané, jako plastové. Nejsou tak univerzální a některé jejich 

problémy můžou vznikat z přírodního původu materiálu. Dřevo stále pracuje a i po 

vyschnutí stále reaguje na vlhkost a vodu, pokud jsou vystaveny již nekvalitnímu ovoci 

nebo vodě, dřevo může chytat plíseň a začít tlít, čímž se sníží jejich pevnost a postupnou 

degradací budou nepoužitelné.  Existují jak přepravky na jedno použití tak i na více 

použití. U bedýnek na více použití může být jejich problémem cena. Z hlediska tvaru a 

velikostí jsou velmi podobné bednám plastovým. Nejčastěji najdeme bedny čtvercové a 

obdélníkové podstavy. Bedny jsou většinou broušeny z důvodu lepší manipulace a lepší 

odolnosti vůči vnějším vlivům. Jsou vyráběny z různorodého dřeva, nejčastěji však ze 

dřeva smrkového a borového. [9] [10] [11] 

Dřevěna přepravka 400x260x180 mm[9] 

 

Tab. 1.2 – Vlastnosti dřevěné přepravky [9] 

Vnější rozměry: 400x260x180 mm 

Materiál: Smrkové dřevo 

Úprava materiálu: Broušeno 

Nosnost: 40 kg 

Hmotnost 1,1 kg 
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Obr. 1.2 – Dřevěná přepravka [9] 

 

1.2 Otočné stoly (Točny) 

Otočné stoly jsou segmenty dopravníků sloužící pro změnu směru toku kusového 

materiálu v rozsahu 0-360°. Fungují jako křižovatka pro transport zboží do různých směrů. 

Otočné stoly můžou být v kombinaci s různými typy dopravníkových tratí. Existují pro 

tratě válečkové, řetězové či pásové. Stoly se skládají ze spodní statické části a horní 

dynamické části. Spodní a horní část jsou spojeny otočně. Pohon pro otáčení je zajištěn 

motorem, který může být umístěn jak v části spodní tak v horní. [12][13][14][15][16] 

1.2.1 Přehled stávajících modelů. 

Točna válečkový dopravník VST 7365 [12] 

Popis: 

Tato točna umožňuje změnu směru toku, rozdělovat tok do jiných směrů nebo ho 

naopak slučovat. Je přizpůsobená pro umístění do systému přímých válečkových 

dopravníkových tratí. Manipulační jednotkou pro tento typ dopravníků bývá zpravidla 

europaleta. Točna má dvě základní funkční části. První, horní část tvoří válečkový 

dopravník standartního provedení. Druhá spodní část je tvořena samotnou točnou. Ta se 

skládá z rámu točny, otáčecího mechanismu, pohonu a podpěrného límce pro odvalování 

podpěrných kladek na koncích rámu dopravníku. Na rám je přišroubován kuličkový věnec. 
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Pohon zajišťuje elekropřevodovka a převod ozubenými koly. Při otáčení o +- 90° je přívod 

elektroinstalace pomocí kalového ukladače. Pro rotaci o 360° je realizován pomocí 

kroužkového sběrače. Kotvení pomocí přivaření nebo kotvami do betonové podlahy. 

 Technické údaje: 

 

Obr. 1.3 – Točna VST 7365 [12] 

Tab. 1.3 – Technické údaje točny VST 7365 [12] 

Výrobce: DNS spol. s r.o. transportní a manipulační 

zařízení 

Nosnost: 1000 - 2000 kg 

Délka: 1800 - 3960 mm 

Výška: Min. 450 mm 

Výškové nastavení: +- 50 mm 

Šířka:  1100 mm 

Hmotnost: Od 420 kg 

Rychlost otáčení: 3 ot/min 

Rychlost válečkového dopravníku: 5-15 m/min 

Úhel otáčení: 45° - 360° 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

16 

Točna výrobce Alvey group [13] 

Točna vychází z konstrukce standartního válečkového dopravníku palet. Horní část, je 

spojena se spodní statickou částí pomocí kuličkové otoče. Otáčení je hnáno elektrickým 

motorem.  

Technické údaje: 

Tab. 1.4 – Parametry točny Alvey group [13] 

Typ válečků:  Interroll ∅ 88,9 x 2,9 – 5/8″ - B15 

Rozestup válečků: 127 mm 

Pohon válečků: každé 2 válečky spojeny řetězovou S 5/8″. 

Dopravníková šířka: 1 100 mm 

Celkový průměr: 2 028 mm 

Úhel otočení: až 360° 

Maximální zátěž:  1500 kg 

Pohon:  SEW elektromotor – vnější válečky jsou nehnané 

Dopravní rychlost 13 m/min (plné palety); 20 m/min (prázdné palety) 

 

Přídavné zařízení – bezpečnostní kryty: 

Díky bezpečnostním krytům je točna plně CE bezpečná a nevyžaduje žádné oplocení. 

Bezpečnostní kryty jsou montovány na statickou část dopravníku. Mezi krytem a 

pohyblivou částí je minimální mezera zabraňující zranění. 
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Obr. 1.4 – Točna Alvey group [13] 

Točna s poháněnou nástavbou na palety 109 [14] 

Oblast použití: 

Přeprava a otáčení těžkého zboží na paletách, v kartonech a v ocelových boxech, 

mezioperační doprava, výrobní, expediční a montážní linky nebo distribuční centra 

Popis: 

Nosná konstrukce je vyrobena ze svařovaných profilů, na otočném talíři je umístěna 

válečková nástavba, vedení palet zajišťují vodící kroužky na válečku nebo boční vedení. 

Příslušenství:  

senzory, teplotní čidla, motory s brzdou, odkapová vanička pod elekropřevodovku, 

dodatečné krytí elekropřevodovky a ložiskových těles, koncový doraz, kotvení do podlahy. 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

18 

Tab. 1.5 – Parametrytočny Strand [14] 

Vstupní/výstupnívýška:  min. 400 mm  ± 50 

Úhel otočení:  Standardně +- 90° stupňů 

Čas otočení o 90°:  cca 10 sec 

Systém pohonu:  Šneková převodovka pro otáčení a šneková převodovka 

pro pohon nástavby. 

Dopravní rychlost 0,2 m/s 

Nástavbaválečková Průměr válečků standardně 89 mm 

Rozteč válečků: Standardně 150 mm. 

Nosnost: Až 1200 kg 

Objekt manipulace: Paleta  1200x1200 mm 

Stojany: Patky průměr 80 mm, s výškovou stavitelností max. ± 50 

mm a možností kotvení do podlahy. 

 

 

Obr. 1.5 – Točna Strand [14] 
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2 Požadavkový list 

Na základě podkladů získaných při vypracování rešerše, byly stanoveny následující 

požadavky pro točnu a objekt manipulace. 

– Objekt manipulace: Plastová přepravka na ovoce a zeleninu 

– Maximální rozměry: 600x400x250 mm 

– Maximální hmotnost: 30 kg 

– Materiál přepravky: Polyetylén 

– Rozsah otáčení: -90°/+90° 

– Rychlost otáčení: 30°/sekundu 

– Typ pohonu: elektrický 
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3 Varianty řešení 

3.1 Varianta č. 1 

Tato varianta se skládá ze spodní části a horní otočné části. Spodní část se skládá 

z výpalku plechu, na který je umístěn na nohách z L profilů. Na plechu je umístěný 

ložiskový domek s ložiskem, ve kterém je hřídel, která propojuje motor s horní částí. 

Motor je v této variantě napřímo spojený s hřídelí skrz spojku. Na horní otočné desce jsou 

umístěné válečky, které jsou poháněny samostatným motorem. 

Tab. 3.1 – Rozpiska součástí k Obr. 3.1 

Pozice Název součásti 

1. Horní otočná deska 

2. Dopravníkový váleček 

3. Motor pro pohon válečků 

4. Spodní pevný plech 

5. Noha z L profilu 

6. Motor pro rotaci horní desky 

7. Ložiskový domek 

 

Obr. 3.1 – Model varianty č. 1 
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3.2 Varianta č. 2 

Druhá varianta se od té první liší tím, že motor není spojen s hřídeli přímo, ale je zde 

vložen převod. Tento převod je realizovaný pomocí dvojice ozubených kol. Kolo nasazené 

na motor je menší a kolo nasazená ne hřídel je větší, to znamená, že tento převod je do 

pomala. Zbylé prvky jsou stejné jako ve variantě č. 1. 

 

 

Obr. 3.2 – Model varianty č. 2 

Tab. 3.2 – Rozpiska součástí k Obr. 3.2 

Pozice Název součásti 

1. Horní otočná deska 

2. Dopravníkový váleček 

3. Motor pro pohon válečků 

4. Ložiskový domek  

5. Spodní pevný plech  

6. Noha z L profilu  

7. Ozubené soukolí 

8. Motor pro rotaci horní desky 
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3.3 Varianta č. 3 

Třetí varianta je odvozena od druhé, ale místo převodu ozubenými koly, je zde 

řemenový převod pomocí klínového řemenu. Řemenice na motoru je menší než ta na 

hnané hřídeli, to znamená, že daný převod je do pomala. Zbytek konstrukce je stejný jako 

ve variantě první. 

Tab. 3.3 – Rozpiska součástí k Obr. 3.3 

Pozice Název součásti 

1. Horní otočná deska 

2. Dopravníkový váleček 

3. Motor pro pohon válečků 

4. Ložiskový domek  

5. Spodní pevný plech  

6. Noha z L profilu  

7. Převod klínovým řemenem 

8. Motor pro rotaci horní desky 

 

Obr. 3.3 – Model varianty č. 3 
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3.4 Varianta č. 4 

Čtvrtá varianta konstrukčně vychází z první varianty řešení. Motor je napřímo 

propojen s hřídelí pomocí spojky. Proti první variantě jsou zde doplněny pojezdová kola, 

která mají za úkol, rozdělit zatížení ložiska mezi sebe a tím dosáhnout stabilnějšího chodu 

a snížení namáhání středového ložiska. 

 

 

Obr. 3.4 – Model varianty č. 4 

Tab. 3.4 – Rozpiska součástí k Obr. 3.3 

Pozice Název součásti 

1. Horní otočná deska 

2. Dopravníkový váleček 

3. Motor pro pohon válečků 

4. Ložiskový domek  

5. Spodní pevný plech  

6. Noha z L profilu  

7. Motor pro rotaci horní desky 

8. Pojezdová kola 
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4 Vícekriteriální analýza 

Úkolem vícekriteriální analýzy variant je rozhodnout, která z námi navržených 

konstrukcí je tou nejvýhodnější podle daných kritérií. Vítěznou variantu následně 

rozpracuji do finálního řešení. 

4.1 Bodové hodnocení 

Tab. 4.2 – Bodové hodnocení 

Vyhovující 5 

Velmi vhodné 4 

Dostačující úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

4.2 Bodování kritérií podle variant 

Nyní bylo přiřazeno ke každé variantě a ke každému kritériu jeho bodové ohodnocení 

a zaneseno do Tab. 4.3. 

 

 

 

 

 

Tab. 4.1 – Definice kritérií 

Parametr Popis parametru Váha 

K1 Jednoduchost konstrukce,počet součástí, snadnost montáže. 0,25 

K2 Cenový odhad 0,20 

K3 Stabilita a namáhání ložisek při otáčení a manipulaci s OM 0,25 

K4 Nároky na převodovku: velikost převodového poměru převodovky 0,15 

K5 Nároky na údržbu v průběhu životnosti 0,15 
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4.3 Přepočet bodů podle váhy 

Nyní jsou přepočteny jednotlivé bodové ohodnocení podle váhy daného kritéria. 

Vítězná varianta je ta, která dosáhne největšího počtu bodů po přepočtu. Výsledky jsou 

zpracovány v Tab. 4.4. 

Tab. 4.4 – Přepočet bodů podle váhy 

Kritérium 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

K1 1,25 0,5 0,5 1 

K2 1 0,4 0,6 0,8 

K3 0,5 0,5 0,5 1,25 

K4 0,45 0,75 0,75 0,45 

K5 0,75 0,6 0,45 0,6 

Σ 3,95 2,75 2,8 4,1 

Čtvrtá varianta vzešla z kriteriální analýzy jako vítězná. Hlavně díky její snadné 

konstrukci a vysoké stabilitě při otáčení a manipulaci s objektem manipulace. Nyní proto 

bude detailně vypracována tato varianta. 

Tab. 4.3 – Tabulka obodování variant 

Kritérium 1. varianta 2. varianta 3. varianta 4. varianta 

K1 5 2 2 4 

K2 5 2 3 4 

K3 2 2 2 5 

K4 3 5 5 3 

K5 5 4 3 4 

Σ 20 15 15 20 
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5 Konstrukce otočné části 

Horní otočná část (Obr. 5.1a Obr. 5.2) je tvořena plechem tloušťky 6 milimetrů, který 

je hlavním nosným prvkem. Polotovar plechu je nejprve vyřezán pomocí laseru na 

požadovaný tvar a následně ohnut, kvůli zabránění možnému průhybu. Na plech jsou dále 

přivařeny dva profily L, které slouží jako podpěra dopravníkových válečků. Dva krajní 

dopravníkové válečky jsou poháněné válečky s integrovaným motorem a řemenicí pro 

ozubený řemen. Zbylé tři jsou pevně poháněné dopravníkové válečky s řemenicí pro 

ozubený řemen. Dva krajní válečky jsou spojeny pomocí ozubeného řemene. Plechy slouží 

pro uchycení světelných závor, které sledují tok materiálu na dopravníku. Jsou na něm také 

uchycena boční zábrana, která chrání světelné závory proti poškození a pomáhá udržet 

přepravovaný objekt na svém místě. Ve spodní části se nachází náboj, který je 

přišroubovaný k plechu a do něj nasazená hřídel s perem, která přenáší krouticí moment 

pro otáčení točny. Jako poslední jsou zde pojezdové kola, které přenášejí zatížení od 

objektu manipulace a otočné části na část spodní, která je rámem spojená se zemí. 

 

Obr. 5.1 – Horní pohled na otočnou část 
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Obr. 5.2 – Spodní pohled na otočnou část 

 

Tab. 5.1 – Rozpiska částí k Obr. 5.1 a Obr. 5.2 

Pozice Název součásti 

1 Poháněný váleček s integrovaným motorem 

2 Poháněný váleček 

3 Ozubený řemen 

4 Světelná závora 

5 Boční zábrana 

6 L profil 

7 Plech plochý 

8 Nosný plech ohýbaný 

9 Pojezdové kolo 

10 Náboj s drážkou pro pero 

11 Hřídel 
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5.1 Volba pojezdových kol 

Pojezdová kola jsem volil s ohledem na maximální přípustné zatížení. Pojezdová kola 

jsou namáhány od horní otočné části a objektu manipulace. Dále jsem dbal na co nejmenší 

průměr kola a malou výšku zástavby. 

𝑁𝑝 =  
𝑚𝑜𝑡 ∗ 𝑔 + 𝑚𝑜𝑚 ∗ 𝑔

𝑛𝑝
 

(1)  

𝑁𝑝 =  
29,1 ∗ 9,81 + 30 ∗ 9,81

4
 

 

𝑁𝑝 =  144,94 𝑁  

Pojezdové kolo RE.F8-065-PBL-N od firmy Elesa o průměru 65 mm [17] 

 

Obr.5.3 – Pojezdové kolo RE.F8 Elesa [17] 

 

Tab. 5.2 – Vlastnosti pojezdového kola RE.F8-065-PBL-N [17] 

Průměr kola: Ø65 mm 

Celková výška: 100 mm 

Materiál kola: Technopolymer - polyamid 

Maximální zátěž: 900 N 

𝑁𝑝 =  144,94 𝑁 ≤ 900 𝑁 

5.2 Volba senzorů pro detekci polohy objektu manipulace 

Jelikož nepotřebuju znát polohu během celé doby pohybu objektu manipulace po 

točně, budu volit senzory, které budou snímat polohu pouze v určitém místě. Kontaktní 
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senzory by byly obtížně aplikovatelné, proto volím bezkontaktní světelné závory od firmy 

Sick. 

Vysílač a přijímač L41S-21KA1A a L41E-21KA1A [18] 

 

Obr. 5.4 – Světelná závora Sick [18] 

 

5.3 Návrh dopravníkových válečků 

Válečky byly použity od firmy Interroll, která je celosvětovým výrobcem 

dopravníkové techniky. Válečky jsem zvolil poháněné s pohonem pomocí ozubeného 

řemenu. 

5.3.1 Návrh počtu válečků 

Počet válečků se volí s ohledem na velikost přepravovaného předmětu. Volba probíhá 

tak, aby pod předmětem byly nejméně tři válečky. V tomto případě by nebyl počet tří 

válečků nedostatečný z důvodu možného nerovnoměrného naplnění přepravky a jejího 

možného překlopení. Proto bylo použito pět válečků. 

5.3.2 Výpočet rozteče válečků 

Rozteč válečků se počítá jako podíl délky přepravovaného předmětu a počet zvolených 

válečků. 

Tab. 5.3 – Vlastnosti světelné závory L41S-21KA1A a L41E-21KA1A [18] 

Dosah: 0 – 10 m 

Typ světla: Viditelné červené světlo 

Detekční schopnost: 30 mm 
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𝑡 =
𝐿𝑝

𝑖
 

(1)  

𝑡 =
600

5
 

 

𝑡 = 120 𝑚𝑚 

Rozteč jsem zvětšil na konečných 132 mm, kvůli příliš velké mezeře při přechodu 

mezi točnou a dalším segmentem válečkového dopravníku. I při této rozteči jsou 

v kontaktu s objektem manipulace všechny válečky. 

5.3.3 Zatížení na jeden váleček 

Pokud známe počet válečků a celkové zatížení, můžeme jednoduše vypočítat zatížení 

jednoho válečku a pomocí něj vybrat konkrétní typ válečku. 

 

5.3.4 Volba konkrétního válečku 

Váleček jsem volil podle možného zatížení a podle způsobu přenosu výkonu. Zvolil 

jsem váleček s ocelovým pouzdrem a řemenicí pro ozubený řemen. 

  

𝑄𝑣 =
𝑚𝑜𝑚 ∗ 𝑔

𝑖
 

(2)  

𝑄𝑣 =
30 ∗ 9,81

5
 

 

𝑄𝑣 = 58,86𝑁 
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Dopravníkový váleček: 3.5B3.JAA.N90 – 500 [19] 

 

Obr. 5.5 – Výkres zvoleného válečku [19] 

 

Tab. 5.4 – Parametry poháněného válečku [19] 

Délka EL 540 mm 

Průměr trubky Ø50x1,5 mm 

Materiál trubky Pozinkovaná ocel 

Průměr hřídele Ø14 mm 

Nosnost 1450 N 

Pohon Ozubený řemen 8M 

Hmotnost: 1,69 kg 

 

5.4 Výpočet pohonu válečků 

Je nutné spočítat výkon pohonu válečků pro správné na dimenzování motorů a 

bezproblémový chod. Výpočet byl proveden podle skript [20] 

5.4.1 Maximální dovolené zrychlení na trati 

Tento výpočet vychází z podmínky ztráty adheze na válečkové trati. Zrychlení závisí 

na smykovém tření mezi válečkem plastovou přepravkou. Čím bude tento koeficient vyšší, 

tím budeme moci zvětšit zrychlení a zmenšit časy potřebné pro manipulaci přepravky na 

točně. Z tohoto zrychlení dokážeme vypočítat setrvačné síly přepravky a úhlové zrychlení 



Fakulta strojní  Katedra robotiky 

32 

dopravníkových válečků. Vypočítané zrychlení je mezní pro ztrátu adheze, pro další 

výpočty budeme brát poloviční zrychlení. 

𝐺𝑏 ∗ µ = 𝑚𝑜𝑚 ∗ 𝑎 (3)  

𝑄𝑣 ∗ 𝑦 ∗ µ = 𝑚𝑜𝑚 ∗ 𝑎  

𝑎 =
𝑄𝑣 ∗ 𝑦 ∗ µ

𝑚𝑜𝑚
 

 

𝑎 =
58,86 ∗ 4 ∗ 0.2

30
∗ 0,5 

 

𝑎 = 0,785 𝑚 ∗ 𝑠−2  

 

5.4.2 Největší úhlové zrychlení 

Úhlové zrychlení potřebujeme pro výpočet momentu od zrychlení setrvačných hmot 

válečku a pohonu. 

ɛ𝑣 =
𝑎

𝑅𝑣
 

(4)  

ɛ𝑣 =
0,785

0,025
 

 

ɛ𝑣 = 31,4 𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠−2  

5.4.3 Moment statických odporů 

Je to valivý odpor mezi přepravkou a jedním dopravníkovým válečkem. 

𝑀𝑠𝑡 = 𝑄𝑣 ∗ 𝜉𝑣 (5)  

𝑀𝑠𝑡 = 58,86 ∗ 0.002  

𝑀𝑠𝑡 = 0,118 𝑁𝑚  

Výpočet přidávající účinnost ložisek 

Moment valivého odporu na jednom válečku přepočtu na všechny válečky a započtu i 

ztráty v ložiscích válečků. 
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𝑀𝑠𝑡𝑍 =
𝑀𝑠𝑡

𝜂𝑙𝑜ž
2 ∗ 𝑖 

(6)  

𝑀𝑠𝑡𝑍 =
0,118

0,952
∗ 5 

 

𝑀𝑠𝑡𝑍 = 0,654 𝑁𝑚  

5.4.4 Moment potřebný k urychlení břemene 

𝑀𝑑1 = 𝑚𝑜𝑚 ∗ 𝑎 ∗ 𝑅𝑣 ∗ 𝑘 (7)  

𝑀𝑑1 = 30 ∗ 0,785 ∗ 0,025 ∗ 1,5  

𝑀𝑑1 = 0,883 𝑁𝑚  

5.4.5 Moment potřebný k urychlení válečků 

𝐼𝑣 = 𝑚𝑟𝑣 ∗ 𝑅𝑣
2 (8)  

𝐼𝑣 = 1,04 ∗ 0,0252  

𝐼𝑣 = 6,5 ∗ 10−4 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2  

 

𝑀𝑑2 = 𝐼𝑣 ∗ ɛ𝑣 ∗ 𝑧 (9)  

𝑀𝑑2 = 6,5 ∗ 10−4 ∗ 31,4 ∗ 2  

𝑀𝑑2 = 0,041 𝑁𝑚  

5.4.6 Moment potřebný k urychlení motorových válečků 

Tento výpočet byl dopočítán zpětně až po volbě motorů. Do té doby jsem neznal 

hmotnost. 

𝐼𝑣𝑚 = 𝑚𝑟𝑣𝑚 ∗ 𝑅𝑣
2 (10)  

𝐼𝑣 = 1,49 ∗ 0,0252  

𝐼𝑣𝑚 = 9,31 ∗ 10−4 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2  
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𝑀𝑑4 = 𝐼𝑣𝑚 ∗ ɛ𝑣 ∗ 𝑢 (11)  

𝑀𝑑3 = 9,31 ∗ 10−4 ∗ 31,4 ∗ 2  

𝑀𝑑3 = 0,058 𝑁𝑚  

5.4.7 Maximální rozjezdový moment 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑠𝑡𝑍 + 𝑀𝑑1 + 𝑀𝑑2 + 𝑀𝑑3 (12)  

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1,636 𝑁𝑚  

5.4.8 Volba válečků s motorem 

Válečky volím opět od firmy Interroll a to roller drive EC310 89VL JAA 6TF. Tyto 

pohony mám na točně dva a vždy pohánějí vedlejší váleček pomocí ozubeného řemenu. 

[23] 

 

Tab. 5.5 – Parametry motoru EC310 [23] 

Délka EL 540 mm 

Průměr a materiál trubky Ø50x1,5 – ocel pozinkovaná 

Max. dopravníková rychlost 1,31 m/s 

Rozběhový moment 1,46 Nm 

Jmenovitý moment 0,61 Nm 

Přidržovací brzda 0,46 Nm 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 < 𝑀𝑟𝑜𝑧 ∗ 2 (13)  

1,636 < 2,92  

𝑠𝑝𝑙𝑛ě𝑛𝑜  

5.5 Volba ozubeného řemenu 

Poháněné válečky jsou vybaveny řemenicí s roztečí T = 8 mm a počtem zubů z = 18. 

Pro tuto řemenici jsou určeny řemeny 08M HDT. Vzhledem k velikosti rozteče je velikost 
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řemenu 408 mm s počtem 51 zubů. Ozubené řemeny nepotřebují příliš velkou napínací 

sílu. Napínací síla byla navržena pomocí programu Continental ContiTech suite [24]. 

Jeden z válečků spojených ozubeným řemenem je uložen v podélné drážce viz Obr. 5.6. 

Posouváním válečku dosáhneme předepsané napínací síly. Po montáži válečku musí být 

vůči sobě paralelně v horizontální i vertikální rovině. 

Řemen zvolen 08M HDT-0408-20 [25] 

Tab. 5.6 – Parametry zvoleného řemenu [25] 

Typ řemenu: Ozubený řemen 08M HDT 

Délka řemenu: 408 mm 

Šířka řemenu: 20 mm 

Napínací síla pro danou zátěž: 35 N 

 

 

Obr. 5.6 – drážka pro upevnění válečku 
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6 Konstrukce pohonu a ložiskového domku 

Konstrukci uložení hřídele a ložiskového domku vidíme na Obr. 6.1. Hřídel je uložená 

ve dvouřadém kuličkovém ložisku. Vnější ložiskový kroužek je zapřený z horní strany o 

ložiskový domek a ze strany spodní o plech tloušťky 8 mm, po kterém jezdí pojezdová 

kola. Vnitřní kroužek je ze strany horní zapřený o hřídel a ze strany spodní pomocí 

pojistného kroužku pro hřídele. Ložisko je na hřídel nalisováno. Ložiskový domek je 

pevně spojen pomocí šroubů s plechem. Příruba převodovky je také pevně přišroubována 

s plechem a ložiskovým domkem. Převodovka je bez výstupní hřídele, je opatřena dírou 

s drážkou pro pero. Hřídel je v převodovce nasunuta s mírnou vůlí a krouticí moment se 

přenáší pomocí hřídelového pera. Na konci hřídele je nasazený enkodér pro snímání 

polohy natočení. Na vstupní hřídeli převodovky je nasazena pružná spojka, která spojuje 

motor s převodovkou. 

 

Obr. 6.1 – Pohled v řezu na ložiskové uložení a zapojení převodovky a motoru 
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6.1 Výpočet pohonu pro rotaci točny 

Pro výpočet pohonu točny je potřeba určit všechny odpory, které budou působit proti 

otáčení. Je to odporový moment vznikající díky valivému tření pojezdových kol a moment 

setrvačnosti, který působí při zrychlování a zpomalování otáčení. 

6.1.1 Výpočet valivého odporu od pojezdových kol 

Valivý odpor je závislý na síle působící na pojezdová kola, jejich průměrem a ramenu 

valivého odporu, které se liší podle materiálu kola a podložky. Výpočet proveden podle 

vzorce [22]. 

 

6.1.2 Výpočet úhlového zrychlení točny 

Pro výpočet úhlového zrychlení budu uvažovat, že zrychlení je v čase konstantní. 

Rozběh bude trvat 20 % celkového času, ustálený rotační pohyb 60 % času a brždění 20% 

času. Následující vzorce byly odvozeny z rovnic pro rovnoměrně zrychlený pohyb.[26]. 

 

𝑀𝑇𝑣 =
𝑁𝑝

𝑅𝑝
∗ 𝜉0 ∗ 𝑅𝑇 ∗ 𝑝 

(14)  

𝑀𝑇𝑣 =
144,94

0,0325
∗ 0,002 ∗ 0,3 ∗ 4 

 

𝑀𝑇𝑣 = 10,7 𝑁𝑚  

𝜔𝑢𝑠𝑡 =
𝜑

𝑡𝑐 − 𝑡𝑟𝑜𝑧
 

(15)  

𝜔𝑢𝑠𝑡 =

𝜋

2

3 − 0,6
 

 

𝜔𝑢𝑠𝑡 = 0,65 𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠−1  

𝜀𝑇𝑟 =
𝜔𝑢𝑠𝑡

𝑡𝑟𝑜𝑧
 

(16)  
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6.1.3 Moment od zrychlení rotujících částí točny 

Pro výpočet momentu od zrychlení potřebuji moment setrvačnosti rotujících částí 

včetně objektu manipulace v ose rotace, který zjistím z modelu v programu PTC Creo. 

𝑀𝑇𝑟 = 𝐼𝑇 ∗ 𝜀𝑇𝑟 (17)  

𝑀𝑇𝑟 = 3,28 ∗ 1,08  

𝑀𝑇𝑟 = 3,54 𝑁𝑚  

6.1.4 Celkový moment potřebný pro rotaci 

𝑀𝑇𝑐 =
𝑀𝑇𝑟 + 𝑀𝑇𝑣

𝜂𝑙𝑜ž
 

(18)  

𝑀𝑇𝑐 =
10,7 + 3,54

0,95
 

 

𝑀𝑇𝑐 = 14,99 𝑁𝑚  

6.1.5 Volba motoru a převodovky 

Z vypočítaného krouticího momentu vyberu vhodný motor a převodovku. Volit budu 

s rezervou, pro možné zvětšení odporů, vlivem opotřebení pojezdových kol. 

Motor 6-pólovýtřífázový asynchronní s brzdou Raveo RMS63B6 BRAKE [27] 

 

Obr. 6.2 – 6-pólový asynchronní motor Raveo s brzdou [35] 

𝜀𝑇𝑟 =
0,6545

0,6
 

 

𝜀𝑇𝑟 = 1,08 𝑟𝑎𝑑/𝑠2  
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Tab. 6.1 – Parametry motoru Raveo RMS63B6 BRAKE [27] 

Výkon: 90 W 

Otáčky:  860 ot/min 

Krouticí moment: 1 Nm 

Hmotnost: 5 kg 

Počet pólových dvojic: 6 

Šneková převodovka Transtecno CMIS 040 FLD 100 [28] 

Šnekovou převodovku jsem zvolil z několika důvodu. Nabízí vysoký převodový 

poměr za solidní cenu. Výstupní a vstupní hřídel jsou vůči sobě v úhlu 90° a je 

samosvorná, tudíž nelze otočit vrchní částí bez pohybu motoru. Její hlavní nevýhodou je 

při vysokém převodovém poměru nízká účinnost. 

 

Obr. 6.3 – Šneková převodovka Transtecno CMIS 040 FLD 10 [28] 
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Frekvenční měnič TranstecnoTT100-0002S2F1R [29] 

Pro řízení třífázového asynchronního motoru jsem zvolil frekvenční měnič od firmy 

Tranctecno. Díky změně frekvence je možné řídit otáčky motoru. 

 

Obr. 6.4 – Frekvenční měnič TT100-0002S2F1R [29] 

 

 

 

Tab. 6.2 – Parametry šnekové převodovky CMIS 040 FLD 100 [28] 

Převodový poměr: 1:100 

Maximální vstupní výkon: 100 W 

Maximální výstupní krouticí moment: 39 Nm 

Účinnost: 41 % 

Tab. 6.3 – parametry frekvenčního měniče TT100-0002S2F1R [29] 

Jmenovitý výkon: 200 W 

Jmenovité vstupní napětí: 1x230 VAC 

Rozsah výstupní frekvence: 0,5 – 650 Hz 
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Pružná spojka KUZ-14 [30] 

6.2 Volba ložiska a ložiskového domku 

Ložisko jsem zvolil dvouřadé kuličkové s kosoúhlým stykem díky možnému 

axiálnímu působení. Při normální montáží na ložisko nebudou působit žádné axiální síly 

pouze radiální od rotace stolu. Všechno zatížení bude působit na pojezdová kola, která jej 

budou přenášet na spodní rám. V průběhu životnosti zařízení se mohou pojezdová kola 

opotřebovat a na ložisko může začít působit axiální síla, proto volím ložisko s axiální 

únosností. 

Ložisko dvouřadé kuličkové s kosoúhlým stykem SKF 3305 A-2Z [31] 

6.3 Volba enkodéru 

Díky tomu, že převodovka je s průchozím výstupním otvorem pro hřídel mohl jsem na 

konec hřídele nasadit enkodér pro měření natočení. Volbu jsem zúžil na typy, které mají 

dutou vstupní hřídel, a lze je nasadit přímo na hřídel vystupující z převodovky. 

Inkrementální enkodér DBS60 [32] 

Tab. 6.4 – Parametry pružné spojky KUZ-14 [30] 

Maximální krouticí moment: 4,5 Nm 

Maximální otáčky: 20000 ot/min. 

Materiál: Náboj – ocel, pružný člen 

Vrtání: Ø11 mm s drážkou pro pero 

Tab. 6.5 – Parametry ložiska SKF 3305 A-2Z [31] 

Vnitřní průměr: d = 25 mm 

Vnější průměr:  D = 62 mm 

Šířka: B = 25,4 mm 

Základní dynamická únosnost: C = 32 kN 

Základní statická únostnost: C0 = 20,4 kN 
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Tab. 6.6 – Parametry enkodéru DBS60 [32] 

Počet impulzů na otáčku: 1024 

Průchozí dutá hřídel: Ø15 mm 

Průměr těla enkodéru: Ø58 mm 

6.4 Kontrola hřídelových per 

Hřídelové pera používám pro spojení převodovky a výstupní hřídele a hřídele a náboje 

na horní desce. Vzorce a hodnoty dovoleného namáhání vzaty ze skript [34] 

6.4.1 Kontrola pera v náboji 

PERO 8x7x32 ČSN 02 2562 [33] 

 

Výpočet minimální délky z dovoleného tlaku 

 

Obr. 6.5 – Pohled na hřídelové pero v náboji 

𝑙´ =

𝑀𝑇𝑐∗1000
𝑑

2
+

𝑡1
2

𝑝𝐷2 ∗ 𝑡1
 

(19)  

𝑙´ =

14990
25

2
+

2,9

2

100 ∗ 2,9
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Kontrola pera na střih 

 

Navržené pero vyhovuje pevnostní kontrole. 

6.4.2 Kontrola pera v převodovce 

PERO 6x6x45 ČSN 02 2562 [33] 

Výpočet minimální délky z dovoleného tlaku 

𝑙´ = 3,705 𝑚𝑚  

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 𝑙´ + 𝑏 (20)  

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 3,705 + 8  

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 11,705 𝑚𝑚  

𝑙𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑙  

11,705 𝑚𝑚 ≤ 32 𝑚𝑚 

 

 

𝜏𝐷𝑆 ≥

𝑀𝑇𝑐∗1000
𝑑

2

𝑙 ∗ 𝑏
 

(21)  

30 ≥

14990
25

2

32 ∗ 8
 

 

30 𝑀𝑃𝑎 ≥ 4,68 𝑀𝑃𝑎  

𝑙´ =

𝑀𝑇𝑐∗1000
𝑑

2
+

𝑡1
2

𝑝𝐷2 ∗ 𝑡1
 

(22)  

𝑙´ =

14990
18

2
+

2.5

2

100 ∗ 2,5
 

 

𝑙´ = 5,85 𝑚𝑚  
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Kontrola pera na střih 

𝜏𝐷𝑆 ≥

𝑀𝑇𝑐∗1000
𝑑

2

𝑙 ∗ 𝑏
 

(24)  

30 ≥

14990
18

2

45 ∗ 6
 

 

30 𝑀𝑃𝑎 ≥ 6,17 𝑀𝑃𝑎  

 

Navržené pero vyhovuje pevnostní kontrole. 

 

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 𝑙´ + 𝑏 (23)  

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 5,85 + 6  

𝑙𝑚𝑖𝑛 = 11,85 𝑚𝑚  

𝑙𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑙  

11,85 𝑚𝑚 ≤ 45 𝑚𝑚 
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7 Konstrukce rámu a svařence pojezdového plechu 

Konstrukci rámu viz Obr. 7.1 jsem realizoval pomocí hliníkových profilů Item. Tuto 

volbu jsem provedl hlavně z důvodu snadné montáže profilů a všechno komponentů na ně 

připojených. Hlavní stojiny jsou vytvořeny z tlustostěnných profilů Item profil 8 40x40. 

Zbytek profilů jsou vytvořeny z odlehčených profilů. Pro spojení profilů jsem použil sadu 

úhelníků, také od firmy Item. Na konci profilů jsou přišroubovány patky, které mají otvory 

pro kotevní šrouby do země. Na druhé straně rámu je přišroubovaný svařenec plechu, který 

se skládá z výpalku plechu tloušťky 8 mm a přivařených žeber, které zajišťují tvarovou 

stabilitu proti prohnutí plechu působením cyklických zatěžující sil. 

 

 

 

Obr. 7.1 – Pohled na rám stolu 
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Tab. 7.1 – Rozpiska komponentů z Obr. 7.1 

Pozice Název komponentu 

1. Plech T=8 

2. Žebra 

3. Item Profil 8 40x40 

4. Item sada úhelníku pro profil 8 40x40 

5. Item Profil 8 40x40L 

6. Kotevní patka 

7.1 Upevnění motoru na rám 

Motor je na rám upevněný pomocí 4 šroubů M6 viz Obr. 7.2, které se zašroubují do 

drážkových matic, které jsou vsunuty do drážek v profilu. Tím, že je rám tvořen 

hliníkovými profily, je možné motor posouvat ve všech směrech a dosáhnout minimální 

axiální vůle mezi výstupní hřídelí motoru a vstupní hřídelí převodovky. 

 

Obr. 7.2 – Pohled v řezu na upevnění motoru 
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8 Celková konstrukce a parametry systému. 

Tento otočný stůl (Obr. 8.1) je použitelný pro přímé válečkové dopravníkové trasy, 

kde bude měnit směr toku přepravek s ovocem či zeleninou. Může buď rozdělovat objekty 

manipulace z jednoho směru na více tras, nebo slučovat více směrů do jedné dopravníkové 

trasy. Výška dopravníku ani výšková nastavitelnost nebyla zadána, tudíž jsem jí zvolil na 

pevnou hodnotu. Ta lze změnit pouze výměnou čtyř hliníkových profilů. Rychlost 

válečkového dopravníku, také nebyla specifikována v zadání. Proto uvádím maximální 

možnou dopravní rychlost, kterou umožňuje pohon válečků točny. Výčet všech parametrů 

viz Tab. 8.2 

 

 

Obr. 8.1 – Model otočného stolu s objektem manipulace 
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Tab. 8.1 – Rozpiska součástí z Obr. 8.1 

Pozice Název součástí 

1. Objekt manipulace 

2. Vrchní otočná část 

3. Rám stolu s pojezdovým plechem 

4. Pohon pro rotaci stolu 

 

Tab. 8.2 – Parametry otočného stolu 

Čas otočení o 90° 3 s 

Nosnost: 30 kg 

Výška dopravní trasy: 700 mm 

Upevňovací rozměry: 280x280 mm, Ø9 mm 

Maximální rychlost dopravy: 1,31 m/s 
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9 Závěr 

Na základě stanovených požadavků byly navrženy čtyři varianty řešení, ze kterých 

byla pomocí vícekriteriální analýzy vybrána nejvhodnější varianta č. 4. Tato varianta byla 

následně detailně rozpracována. 

Nejprve byla navržena horní otočná část se segmentem válečkového dopravníku. Byly 

navrženy dopravníkové válečky a jejich pohony podle podmínky ztráty adheze objektu 

manipulace na dopravníku. Maximální zrychlení na trati a =0,785 𝑚 ∗ 𝑠−2. Pro dané 

statické a dynamické odpory byl navržen motor integrovaný ve válečku. Výpočet zatížení 

pojezdových kol byl vypočítán ze zatížení od objektu manipulace a otočné části stolu. 

Návrh pohonu pro rotaci stolu. Zde bylo nutné zjistit všechny odporové momenty, 

které se skládaly z momentu od úhlového zrychlení otočných částí a od valivého tření 

způsobeného odvalováním pojezdových kol po pojezdovém plechu. Výsledný moment 

činil  

𝑀𝑇𝑐 = 14,99 𝑁𝑚. Pokud motor bude působit tímto momentem na točnu, dokáže se otočit 

o 90° za 3 sekundy. Nakonec byl sestaven rám stolu včetně pojezdového plechu, který je 

vyztužený přivařenými žebry proti prohnutí. 

Součástí práce bylo vypracování detailního 3D modelu sestavy otočného stolu v CAD 

systému PTC Creo Parametric 3.0. Výrobní dokumentace byla vytvořena na základě 3D 

modelu ve stejném CAD systému. 

Předmětem dalšího studia a vývoje tohoto stolu by mohla být pevnostní analýza prvků 

rámu a jejich rozměrová optimalizace. Návrh řízení také přesahuje doporučený rozsah této 

bakalářské práce a mohl by být objektem pozornosti pro další vývoj. 
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