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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

DAŠKOVÁ, M. Konstrukční řešení přesuvny palet: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017, 56 s. Vedoucí 

práce: Široký, P. 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením přesuvny palet, tedy pouze 

dopravníkem pro přesun palet. Navrhuji tři varianty řešení: řetězový, válečkový a pásový 

dopravník. Výsledná varianta válečkový dopravník je složen ze 3 modulů. Dopravník je 

zastavován pro naložení palety robotem, a poté i pro odběr palety z dopravníku. Pohyb 

palety je zajištěn poháněnými válečky. 

 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

DAŠKOVÁ, M. Design of transfer pallets: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 

2017, 56 p. Thesis head: Široký, P. 

The bachelor thesis deals with the design of the transfer pallets, therefore only the pallet 

transfer conveyor. I propose three solutions: chain, roller and belt conveyor. The resulting 

roller conveyor variant consists of 3 modules. The conveyor is stopped for loading the 

pallet by the robot and then for picking up the pallet from the conveyor. Pallet movement 

is ensured by powered rollers. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

a váha kritéria   [body] 

b úroveň kritéria   [-] 

b1 šířka rozšířeného průměru čepu  [mm] 

b2 šířka článku řetězu  [mm] 

CP označení palet pro chemický průmysl [-] 

D průměr válečku  [%] 

d průměr čepu ve válečkách  [m] 

EPAL European Pallet Association [-] 

e součinitel valivého tření [-] 

Fz celkový odpor  [N] 

Fz1 složka síly-vlastní tíhy předmětu  [N] 

Fz2 odpor vlivem valivého tření  [N] 

Fz3 odpor vlivem čepového tření  [N] 

Fz4 odpor vlivem výrobních nepřesností a nepravidelnosti stykové plochy  [N] 

f součinitel čepového tření [-] 

g výška řetězu  [mm] 

K1-K7 kritéria hodnocení [-] 

k počet válečků pod předmětem [-] 

l1 šířka rozklepaného čepu  [mm] 

l2 šířka nerozklepaného čepu  [mm] 

mp hmotnost dopravovaného předmětu  [kg] 

mv hmotnost rotujících částí válečku  [kg] 

ɳ účinnost řetězových převodů [-] 

OM objekt manipulace [-] 

P potřebný výkon pro pohyb předmětu  [W] 

PU polyuretan [-] 

PVC Polyvinylchlorid [-] 

p rozteč článků řetězu  [mm] 

q hmotnost předmětu na jeden váleček  [kg] 

R poloměr válečku  [m] 
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s1 tloušťka stěny článku řetězu  [mm] 

t rozteč válečků [m] 

ts tloušťka pláště válečku  [m] 

UIC mezinárodní železniční unie [-] 

v dopravní rychlost  [m/s] 

x procentuální váha kritéria  [%] 

z celkový počet válečků [-] 

β sklon trati  [°] 
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Slovník termínu 

Stretch folie-Průtažné stretch fólie zajišťují nejjednodušší a nejrychlejší fixaci zboží a 

skvěle ho ochrání před mechanickým a jiným poškozením 

European Pallet Association -  Evropská asociace palet (EPAL) značka kvality, která 

zaručuje, že byly palety přísně kvalitativně zkontrolovány 

Rollerdrive – motorový váleček  

Driveshaft – hřídelový pohon  

Pallet drive – váleček s integrovaným motorem pro přesun palet  
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Úvod 

V dnešní době spousta výrobních závodů využívá ke skladování svých výrobků dřevěné 

palety. Výrobky jsou poté lépe uspořádány a lépe se s nimi manipuluje. K umístění těchto 

předmětů na palety slouží ve většině případů automatizované linky složené z periferních 

zařízení jako jsou právě dopravníky obsluhované průmyslovými roboty. 

Cílem práce je návrh konstrukce dopravníku pro přesuv palet. Zařízení je učeno pro tři 

polohy tedy umístění prázdné palety, naplnění palety, a nakonec odebrání plné palety. Celý 

tento cyklus je obsluhován vysokozdvižným vozíkem. Práce se zabývá i ovládáním chodu 

dráhy, tedy zpomalování a zastavování, a také správným vedením palety na tomto 

dopravníku, aby nedošlo ke kolizím. 
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1 Rozdělení palet  

Palety transportní:  

• prosté 

• ohradové  

• speciální 

Technologické palety:  

• pro přepravu součástí ustavených a upnutých, sloužících jako upínací deska  

Systémové palety:  

• pro přepravu orientovaně uložených součástí, umožňují automatický odběr  

 

Transportní palety  

Transportní paleta je plochá konstrukce využívaná pro přepravu zboží. Palety se 

používají z důvodu lepšího ukládání nákladu do nákladních automobilů, vagonů vlaků nebo 

do skladů. Zboží je také následně lépe a rychleji možné překládat od výrobce k zákazníkovi. 

Většinu těchto palet lze ukládat na sebe a také do vysokých regálů. Ovšem při nakládaní 

palet materiálem, je nutné materiál zajistit proti pádu. Tohle se většinou provede pomocí 

stretch fólie, která je omotána okolo nebo zavařením materiálu na paletě do teplem 

smrštitelné fólie. Některé materiály, jako například stavební materiál (cihly, tvárnice), 

plošné materiály (plech) lze na paletě upevnit pomocí kovové nebo plastové pásky, která se 

utáhne a tím se vše zajistí. Přeprava palet se uskutečňuje pomocí nízkozdvižného 

(paletovacího) vozíku nebo vysokozdvižným vozíkem (vidlicový nakladačem), který nabere 

paletu tak, že vidlice zasune do otvorů v paletě, k tomu určených. K výrobě palet se 

nejčastěji užívá dřevo v podobě hranolků a latí, ale často také plast nebo plech. [3] 

Europalety 

 

Euro paleta je normovaná dřevěná transportní paleta o ploše 0,96 m². Rozměry jsou 

nejčastěji 1200×800×144 mm (délka × šířka × výška). Váha této palety, se podle vlhkosti 

dřeva, pohybuje okolo 20-24 kg. Je sbitá pomocí 78 speciálních hřebíků. Lze ji nabrat 

vozíkem ze čtyř stran pomocí čelních nebo bočních otvorů. 

 

Europaleta odpovídá železničním předpisům Mezinárodní železniční unie (UIC) i 

předpisům European Pallet Association (EPAL). [3] 
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Označení EURO palet: 

 

Europalety mají předepsané označení, kdy se na boční stranu vypalují razníkem dané 

údaje: 

• levý špalík-označení státu původu-označení příslušné dráhy (např. logo Českých 

drah pro palety vyrobené v Česku). 

• prostřední špalík-označení výrobce-přidělené číslo, kontrolní skobička (u opravené 

palety kulatý hřeb na středním špalíku na obou delších stranách) 

• pravý špalík-označení EUR v oválu. [3] 

Nejčastější rozměry (v mm) [3]: 

• 600 x 400 

• 800 x 600 

• 1000 x 1000 

• 1200 x 800 

• 1200 x 1000 

• 1200 x 1200 

• 1300 x 1100 

• 2000 x 1000 

• 2400 x 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Europaleta [3] 
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Druhy dřevěných palet  

Vzhledem k velkému množství druhů palet je není možné jednotně rozdělit. Proto se 

rozdělují podle základních vlastností [4]:  

• míra standardizace  

• způsobu manipulace 

• četnost použití 

• nosnost 

Rozdělení palet podle míry standardizace 

Normy, které se používají v jednotlivých odvětvích průmyslu, nebo i v jednotlivých 

regionech určují konstrukci a výrobu palety, tyto palety se označují jako standardizované. 

• Standardizované palety – nejvíce známé a rozšířené palety jsou již zmiňované 

Europalety, dnes využívané snad v každé oblasti průmyslu. Dále se používají palety 

označené jako CP využívané především v chemickém průmyslu, Dusseldorfské 

palety a mnoho dalších. 

• Atypické částečně standardizované palety – tyto palety využívají hlavně velké 

firmy a koncerny, které mají vlastní systémy pro balení výrobků. Firma si tedy sama 

určí konstrukční řešení palety podle vlastních předpisů a norem, všeobecně platné 

pro dané materiály. 

• Atypické palety – při konstrukci těchto palet záleží pouze na základních normách 

používaného materiálu. Jsou vytvořeny podle přání zákazníka pro převoz materiálu 

a konkrétní druh zboží. [4] 

Rozdělení podle způsobu manipulace 

Podle konstrukce palety můžeme určit, jak budeme s danou paletou pracovat při 

nakládání pomocí paletovacích vozíků nebo vidlicových nakladačů na dopravní prostředky 

při přepravě nebo ukládání palety do skladů nebo regálů. Proto palety dělíme na: 

• Dvoucestné – možnost pohybu pomocí dvou protilehlých stran.  

• Čtyřcestné – možnost pohybu pomocí všech čtyř stran.  
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Důležité ovšem je, že palety mají jinou konstrukci spodních prken, proto například 

Europaleta umožňuje vysokozdvižnému vozíku pohybovat s ní ze všech 4 stran, ovšem 

paletovací vozík (nízkozdvižný) ji dokáže uchopit pouze ze dvou stran. 

Rozdělení dle četnosti použití 

• Jednorázové (jednocestné) –  jejich výroba je úspornější, a tudíž použitý materiál 

nedosahuje takové kvality. Kvalita zde není až tak důležitá, jelikož jsou určeny 

k jednorázovému použití a na konci přepravního cyklu se zlikvidují. 

• Vícenásobné použití (vratné) – určené pro opakované použití. Nedojde – li 

k překročení určité meze opotřebení je možné ji dál využívat. Nejčastěji jde o 

normované palety, které mají tuto mez předepsanou. 

Rozdělení podle nosnosti [4]: 

• Lehké -  do 500 kg nosnosti 

• Středně těžké-do 1000 kg nosnosti 

• Těžké-nad 1000 kg nosnosti  
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2 Druhy dopravníků  

Pomocí paletových dopravníků se přemisťuje materiál na paletách po rozsáhlých 

pracovištích. Na ty narazíme především ve velkých výrobních halách, kde se provádí 

hromadná výroba na výrobních linkách. Dopravníky se vyrábí na míru do daného provozu. 

Je zde snaha o dodržení výšky dopravníku rovnu nebo větší než 150 mm. Nosnost se 

pohybuje do 1500 kg. Nejvíce používanou transportní paletou je Europaleta a na ni bývají 

dopravníky nejčastěji konstruovány. Dopravník může přemisťovat i všechny ostatní druhy 

palet, záleží pouze na přání zákazníka. 

Spojením několika dopravníků vytvoříme takzvanou dopravníkovou trať. Tato trať nám 

zajistí přesun palety účelově po daných pracovištích v požadovaném směru. Palety bývají 

na tyto tratě obvykle dopravovány prostřednictvím vysokozdvižných vozíků nebo pomocí 

speciálního zvedacího zařízení. Pokud je dopravník umístěn velmi nízko nad podlahou, lze 

zde uplatnit i nízkozdvižný vozík. 

Dopravníková trať je schopna zajistit stálý, nepřerušovaný průběh celého procesu, 

zároveň je snadná na údržbu a lze předpokládat dlouhou životnost, což jsou hlavní výhody 

těchto zařízení. Nevýhodou pak může být složitější montáž nebo také náročnost na prostor 

dopravníkových tratí. 

Podle charakteristického unášecího prostředku jednotlivé dopravníky rozdělujeme na 

válečkové a řetězové. Můžeme se však setkat i se speciální konstrukcí (např. kladičkový 

dopravník). [5] 

2.1 Válečkový dopravník  

Válečkový dopravník se skládá z otočných ocelových nebo jiných válečků, které jsou 

rozmístěny po celé délce dopravníku. Po těchto válečcích se pohybuje přepravované zboží, 

nejčastěji umístěné na paletách. 

Základem dopravníku jsou tedy otočné válečky, upevněné na rámu. Součástí rámu jsou 

i speciální středící lišty, díky kterým se palety na dopravníku nemohou pohybovat do stran.  
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Aby byla zajištěna správná stabilita pohybu palety po dopravníku a také rovnoměrné 

zatížení válečků, měl by být dopravník konstruován tak, aby pod paletou byly vždy současně 

alespoň 3 válečky. Ideálním stavem je, nachází-li se pod paletou větší množství válečků, což 

zmenšuje měrný tlak mezi paletou a válečky. 

Základní parametry válečkových tratí vymezuje norma ČSN 26 4501. Standardně 

používaná rozteč pro přepravu Europalet je 200 mm. [6] 

Dle principu pohybu palety po dopravníku můžeme dopravníky rozdělit na: 

 

A) Gravitační válečkový dopravník  

Gravitační válečkový dopravník zajišťuje pohyb palety díky sklonu celé konstrukce. 

Na přepravovaný materiál zde působí gravitační síla, a tím je přemisťován po dopravníku. 

Sklon gravitačních dopravníků bývá okolo 3,5 %. Jelikož se paleta po dopravníku pohybuje 

vlastní tíhou, je potřeba ji ve spodní části zastavit. Zastavení palety dosáhneme pomocí 

brzdících bubnů, které působí na dva sousední válečky současně nebo se využívá brzdícího 

mechanismu umístěného přímo ve válečcích. Dopravní rychlost těchto dopravníků se 

pohybuje od 0,1 až do 1 m/s, lze ji regulovat nastavením sklonu dopravníku. [6] 

B) Poháněný válečkový dopravník  

Paleta se na tomto dopravníku pohybuje poháněním válečků. K pohonu je možné 

využít řemen, pás, řetěz případně elektřinu. Válečky jsou poháněny řemenem nebo pásem, 

ale může se použít i řetěz nebo elektrický pohon. Ke správnému posuvu palety je nutné 

zajistit výskyt alespoň jednoho poháněného válečku pod paletou. Aby byl posuv opravdu 

rovnoměrný, navrhuje se pod paletou větší množství poháněných válečků. Válečky se pohání 

buďto centrálně anebo jednotlivě. Dopravní rychlost těchto dopravníků může být až 

0,4m/s.[6] 

C) Řetězový dopravník na palety  

Řetězový dopravník pracuje na principu, kde je paleta uložena na řetězech a tím se 

uskutečňuje pohyb během celého procesu. Nosný element je připevněn na článku řetězu, 

tento článek může ovšem také sloužit sám jako nosný člen. Řetězy bývají nejčastěji ocelové, 

používají se ale také plastové řetězy, které ovšem slouží zejména pro lehčí objekty. Dopravní 

rychlost těchto dopravníků může být až 0,5 m/s. [6] 

http://strand.cz/produkty/gravitacni-valeckova-trat-prima/
http://strand.cz/produkty/valeckovy-dopravnik-na-palety-pohaneny/
http://strand.cz/produkty/retezovy-dopravnik-na-palety/
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Konstrukce těchto dopravníků se podobá dopravníkům válečkovým. Místo válečků 

jsou zde však použity řetězy natažené na takové délce, jakou má požadovaný dopravník. 

Řetězy bývají nejčastěji poháněny pomocí elektromotoru. Ten následně pohání přes 

převodovku hřídele spojené s ozubenými koly, které roztáčí a ty pohybují řetězem. 

Příslušenství  

Změnu směru dopravovaného zboží na dopravníkové trati lze uskutečnit točnou 

s poháněnou nástavbou. Tato změna směru se uskutečňuje, aniž by se změnila pozice palety 

na dopravníku. Tyto točny se otáčejí pomocí pneumatického válce anebo řetězového 

převodu. Paleta se na točně může pohybovat pomocí válečkového nebo řetězového 

dopravníku, přitom nezáleží na tom, jaký typ dopravníku byl použit před tím. Ke změně 

směru z podélného na příčný se používá válečkovo-řetězový střídač na palety. 

Dopravníkové tratě mohou dále obsahovat například zásobníky palet, čtečky 

čárových a maticových kódů, balení, systémy vážení, označování atd. [6] 

Poháněný válečkový dopravník  

 

Obrázek 2 – Poháněný válečkový dopravník [6] 

http://strand.cz/produkty/valeckovo-retezovy-stridac-na-palety/
http://strand.cz/produkty/zasobnik-na-palety/
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Druhy pohonů: 

• motorový váleček (rollerdrive) – pohání okolní válečky pomocí kruhových řemínků 

nebo ozubených řemenů 

• hřídelový pohon (driveshaft) – válečky jsou poháněny z hnací hřídele pomocí 

kruhových řemínků 

• tečný řetěz – jsou použity válečky s ozubeným kolem, které jsou poháněny řetězem 

• tečný řemen – díky tření je hybná síla řemene přenášena na válečky 

• řetěz z válečku na váleček – válečky s ozubenými koly jsou propojeny mezi sebou 

řetězovými smyčkami 

Druhy válečků: 

• ocelové (zinkované) 

• nerezové 

• plastové 

• s PVC návlekem 

Základní provedení 

• přímá dráha 

• zatáčka 

• úhlové napojení [6] 
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Nepoháněný válečkový dopravník  

 

Obrázek 3 – Nepoháněný válečkový dopravník [6] 

Druhy válečků 

• ocelové (zinkované) 

• nerezové 

• plastové 

• s PVC návlekem 

Základní provedení 

• přímá dráha 

• zatáčka 

• úhlové napojení [6] 

2.2  Pásový dopravník  

Pásovým dopravníkem přepravujeme nejčastěji kusové zboží. Je možné přepravovat také 

zboží, které musí překonat určitý výškový rozdíl, což je velkou výhodou tohoto dopravníku. 

Řeší také problém týkající se přepravy různých materiálů, jelikož tento dopravník umožňuje 

velký výběr používaných pásů, které lze použít a tím docílit což vede ke splnění požadavků 

zákazníka. 
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Kromě klasických pásů lze využít i modulární, které jsou díky svým vlastnostem 

použitelné v mnoha oblastech. [6] 

.  

Obrázek 4 – Pásový dopravník [6] 

Druhy pásů 

• PVC či PU (hladký, s klíny, s unašeči…) 

• Modulární (uzavřené, s různým stupněm otevřenosti, s kladkami, s unašeči…) 

Provedení 

• přímé, 

• ve sklonu 

• lomené [6] 

2.3   Řetězový dopravník  

Řetězový dopravník využíváme k přepravě větších věcí jako například palet, různých boxů 

a objemnějšího materiálu. Nejčastěji ho najdeme v průmyslové výrobě. Použitím současně i 

válečkového dopravníku je možné tohle zařízení použít také i jako,,přesuvnu‘‘. Výhodou je 

jednoduchá konstrukce a snadná údržba. 
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Druhy řetězů 

• jednořadý 

• víceřadý 

• dopravní řetěz s unašeči [6] 

2.4  Řemenový dopravník  

Řemenový dopravník je zařízení, kterým se různě velké předměty, většinou menší 

hmotnosti, přepravují mezi různými pracovišti. Řemenový dopravník lze stejně jako 

řetězový využít jako „přesuvnu“. Další výhodou je jednoduchá konstrukce a snadná údržba. 

Celá nosná konstrukce tohoto zařízení je obvykle vyráběna z oceli nebo z nerezu. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Řetězový dopravník [6]  

Obrázek 6 – Řemenový dopravník [6] 
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3 Popis pracoviště + OM 

Důležitou informací pro návrh pracoviště je druh přepravovaných předmětů. V tomto 

případě jsem zvolila Alu disk kola osobního automobilu o velikosti 15“ (Obrázek 7). Tento 

disk má hmotnost 8 kg. 

 

Obrázek 7 – Alu disk 

 

Objektem manipulace na dopravníku je europaleta, na níž jsou disky naskládané. Použila 

jsem standardizovanou europaletu o rozměrech 800x1200 mm. Rozmístění na paletě jsem 

zvolila tři patra po šesti, celkem 18 disků. Mezi jednotlivými patry je kartonový proklad, aby 

nedošlo k poškození. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Umístění na paletě 
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Navrhované zařízení je určeno pro průmyslové výrobní haly, kde je potřeba výrobky 

ukládat na europaletu, dále s nimi manipulovat a skladovat je. V tomto případě je dopravník 

umístěn na konci výrobní linky, kde dochází k ukládání vyrobených disků kol na europalety. 

Dráhu obsluhuje průmyslový robot a palety jsou na dopravník umisťovány pomocí 

vysokozdvižného vozíku.    

 

 

Jako pevný orientační bod v místě realizace tohoto pracoviště jsou zvoleny 2 stávající 

sloupy, ke kterým je uvedeno umístění robotizovaného pracoviště. 

Popis funkce: 

• Vysokozdvižný vozík přiveze prázdnou paletu a tu umístí na začátek dopravníku 

na předem dané místo. 

• Paleta pokračuje do střední části, kde je zastavena a průmyslový robot na ni 

umístí objekty manipulace.  

• Na konci dopravníku se paleta opět zastaví a odebere ji vysokozdvižný vozík. 

 

Obrázek 9 – Schéma pracoviště 
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4 Požadavkový list 

• Typ palety:      EURO paleta 

• Hmotnost přepravované palet:   500 Kg  

• Délka dopravníku:    6 m  

• Rychlost dopravníku:    0,1 m/s  

• Přísun a odsun palet pomocí vysokozdvižného vozíku  

• Předem daná pozice palety v místě nakládky robotem a v místě odsunu palety  
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5 Varianty řešení 

V následující kapitole se zabývám popisem navrhovaných variant řešení. Uvažuji zde 

se třemi variantami řešení, kterými jsou válečkový, řetězový a pásový dopravník. 

5.1  Varianta A – válečkový dopravník 

 

Obrázek 10 - Válečkový dopravník 

 

Válečkový dopravník je zařízení určené k manipulaci s kusovými předměty na 

paletě, především pak k jejich přepravě z místa na místo. Dopravní válečky, po nichž se 

pohyb uskutečňuje, jsou poháněny za pomocí válečkového řetězu. 

 Nosnou funkci vykonává profil vyrobený tvářením z hliníkové slitiny. Na něj jsou 

pomocí šroubů připevněny dopravní válečky, které jsou jednostranně spojeny s řetězem 

odvalujícím se po plastové třecí liště poháněným elektromotorem s převodovkou.  Na 

dopravníku je celkem 22 válečků o průměru 80 mm a délce 1000 mm rozmístěných po 280 

mm, přičemž je každý třetí váleček poháněn. Minimální doporučené množství válečků pod 

dopravovanou paletou je tři, což tohle rozmístění splňuje.   

Dopravník je navržen v délce 6 metrů jako součást robotizovaného pracoviště pro 

nakládku palet. Výška dopravníku byla zvolena 1 metr. Upevnění zařízení k podlaze lze 

zajistit pomocí čtyř šroubů na každé stojně. 
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Obrázek 11 – Detail pohonu válečků 
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5.2 Varianta B – Řetězový dopravník 

 

Řetězový dopravník je uzpůsobený k přepravě výrobků na dřevěných paletách. 

Nosným prvkem palety je zde válečkový řetěz s rovnými deskami odvalující se po plastové 

třecí liště, která snižuje hlučnost, namáhání řetězu a podpírá jej. Řetěz částečně prochází 

nosným profilem z ohnutého pozinkovaného plechu. Profil má ochrannou funkci, jak 

z hlediska bezpečnosti, tak i z hlediska znečištění. Na konci profilu jsou umístěny ložiskové 

domky s řetězovými koly sloužícími k vedení řetězu. V bočních stěnách profilu jsou drážky 

určené pro připevnění příslušenství např. boční vedení palet, čidla nebo snímače. Pohon 

dopravníku je realizován elektromotorem s převodovkou.  

Na tomto dopravníku se paleta pohybuje odlišně orientovaná než na zbylých dvou 

variantách dopravníků. Rozměry se shodují s předchozí variantou. Rozteč profilů je 525 mm. 

K podlaze lze zařízení upevnit pomocí čtyř šroubů na každé stojně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 73 – Ložiskový domek na konci profilu 

Obrázek 12 -Řetězový dopravník 
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5.3 Varianta C – Pásový dopravník 

 

Využití pásových dopravníků je především pro dopravu sypkých materiálů. Ty 

mohou být suché, vlhké až kašovité. Pásový dopravník je složen z nekonečného pásu, 

hnacího bubnu, hnaného bubnu a podpěrných válců.  Pás je hlavním prvkem dopravníku, 

splňuje nosnou i tažnou funkci a je poháněn elektromotorem. Pohyb pásu vychází z tření od 

hnacího bubnu. Správnou polohu pásu zajišťují podpěrné válce o průměru 80 mm a délce 

1000 mm. K nosnému profilu jsou připevněny pomocí šroubů.  

Na dopravníků je dohromady 10 podpůrných válců rozmístěných po 600 mm, některé 

z nich mohou plnit i hnací funkci. Cena pásu tvoří velkou část celkové ceny dopravníku.  

Rozměry dopravníku jsou stejné jako u předchozí varianty. Upevnění zařízení 

k podlaze lze zajistit pomocí čtyř šroubů na každé stojně. 

  

Obrázek 14 – Pásový dopravník 
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Obrázek 15 – Detail pásového dopravníku 
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6 Vícekriteriální analýza 

Z navržených tří variant tedy válečkový, řetězový a pásový dopravník je nutné vybrat pouze 

jednu variantu, tu nejvhodnější. Dle požadavkového listu jsem zvolila kritéria hodnocení 

(Tabulka 1). 

Tabulka 1 – Kritéria výběru 

Kritérium 
Varianta A-

Válečkový 

Varianta B-

Řetězový 

Varianta C-

Pásový 

K1 – vkládání palety na dopravník snadné obtížnější snadné 

K2-pohon -> výkon elektromotor elektromotor 

elektromotor-s 

vyšším 

výkonem 

  

(každý 3. 

váleček 

poháněný) 

(pohon řetězu) 
(pohon hnacího 

válce) 

K3-rychlost dopravníku 1 m/s 1 m/s 1 m/s 

K4-pohyb palety po dopravníku válečky řetěz 
pás -> spíš pro 

sypké materiály 

K5-délka dopravníku 6 metrů 6 metrů 6 metrů 

K6-nosnost dopravníku > 500 kg > 500 kg 500 kg 

K7-orientační cena  
11 946 Kč 22 053 Kč 16 848 Kč 

(válečky, řetěz, pás - 6 metrů délky) 

 

URČENÍ VÁHY KRITÉRIA 

Mezi jednotlivá kritéria jsem rozdělila postupně 100 bodů podle důležitosti. 

Tabulka 2 – Udělené body 

Kritérium 
udělené 

body 

K1-vkládání palety na dopravník 25 

K2-pohon-> výkon 15 

K3-rychlost dopravníku 10 

K4-pohyb palety po dopravníku 12 

K5-délka dopravníku 6 

K6-nosnost dopravníku 7 

K7-orientační cena  
25 

(válečky, řetěz, pás - 6 metrů délky) 

Součet bodů 100 
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BODOVACÍ METODA 

Pro zjištění významnosti jsem určila úrovně kritérií (Tabulka 3), které slouží pro stanovení 

jejich procentuální váhy (Tabulka 4). Tyto hodnoty se poté sečtou. 

Tabulka 3 – Udělené úrovně 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4 – Procentuální váha kritérií 

 

 

Výpočet procentuální váhy pro kritérium K1 varianty A:  

a = váha kritéria A -> 25 bodů 

b = úroveň kritéria -> 5 

 

𝑥 =  
𝑎∙𝑏

100
=

25∙5

100
= 1,25 %   (1) 

  

Vysoká úroveň 6 

Dobrá úroveň 5 

Průměrná úroveň 4 

Nízká úroveň 3 

Nevyhovující úroveň 2 

Nepříznivý stav 1 

Kritérium 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

K1-vkládání palety na dopravník 5 3 2 

K2-pohon -> výkon 5 4 2 

K3-rychlost dopravníku 3 3 3 

K4-pohyb palety po dopravníku 5 4 2 

K5-délka dopravníku 4 4 4 

K6-nosnost dopravníku 5 5 5 

K7-orientační cena  5 5 3 

(válečky, řetěz, pás - 6 metrů délky) 5 2 3 

Součet bodů 37 30 24 
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Tabulka 5 – Výběr varianty 

Kritérium 
Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

K1-vkládání palety na dopravník 1,25 0,75 0,5 

K2-pohon -> výkon 0,75 0,6 0,3 

K3-rychlost dopravníku 0,3 0,3 0,3 

K4-pohyb palety po dopravníku 0,6 0,48 0,24 

K5-délka dopravníku 0,24 0,24 0,24 

K6-nosnost dopravníku 0,35 0,35 0,35 

K7-orientační cena  

1,25 1,25 0,75 (válečky, řetěz, pás - 6 metrů 

délky) 

Součet [%] 4,74 3,97 2,68 

 

Z těchto výpočtů vyplývá, že nejlépe vyhovuje varianta A, tedy válečkový dopravník. 

Toto hodnocení je subjektivní, neboť jsem klady a zápory posuzovala pouze sama. Pro 

objektivní výsledek by bylo nutné požádat o názor několika odborníků. 

  Následovat tedy bude detailní rozpracování výsledného řešení. 
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7 Výpočet potřebného výkonu pro pohyb paletou 

Metodika výpočtu vychází ze skript VUT Brno-Dopravní a manipulační zařízení [1]. 

7.1  Parametry válečkového dopravníku 

Tabulka 6 – Parametry dopravníku 

Stanovená dopravní rychlost v = 0,1 m.s-1 

Hmotnost dopravovaného předmětu mp = 500 kg 

Průměr válečku D = 0,089 m 

Tloušťka pláště válečku ts = 0,003 m 

Hmotnost rotujících částí válečku mv = 9 kg 

Průměr čepu ve válečkách d = 0,02 m 

Rozteč válečků t = 0,38 m 

Součinitel valivého tření e = 0,0012 

Součinitel čepového tření f = 0,35 

Účinnost řetězových převodů η= 0,97 

Předmět spočívá na čtyřech válečcích k = 4 

Součinitel smykového tření mezi předmětem a válečky μ= 0,5 

Sklon trati β= 0° 

Celkový počet válečků z = 16 

 

7.2  Výpočet základních parametrů trati 

 
Hmotnost předmětu připadající na jeden váleček 
 

𝑞 =
𝑚𝑝

𝑘
=

500

4
=  125 𝑘𝑔  (2) 

 

 

kde: 

mp... hmotnost dopravovaného předmětu [kg] 

k ... počet válečků na kterých spočívá předmět 
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Odpory na jednom válečku 

 
A) složka vlastní tíhy předmětu – tato síla přichází v úvahu jen u 

dopravníků se sklonem 

 

𝐹𝑧1 = ±𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽  (3) 

 
B) odpor vlivem valivého tření 

 

𝐹𝑧2 = 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙
𝑒+𝑓∙𝑟

𝑅
= 125 ∙ 9,81 ∙ cos 0 ∙

0,0012+0,35∙0,01

0,0445
= 129,514 𝑁 (4) 

 

kde: 

q ... hmotnost předmětu na jeden váleček [kg] 

g ... tíhové zrychlení [m.s-1] 

β ... sklon trati [°] 

e ... součinitel valivého tření [m] 

f ... součinitel čepového tření 

r ... poloměr čepu [m] 

R ... poloměr válečku [m] 

 
 

C)  odpor vlivem čepového tření 

 

 

𝐹𝑧3 = 𝑚𝑣 ∙ 𝑔 ∙
𝑓∙𝑟

𝑅
= 9 ∙ 9,81 ∙

0,35∙0,01

0,0445
 = 6,944 𝑁   (5) 

 

kde: 

mv ... hmotnost rotující části válečku [kg] 

 
D) odpor vlivem výrobních nepřesností a nepravidelností stykové plochy 

předmětu 
 

- tento odpor se nedá přesně matematicky vyjádřit, a proto se uvádí jako 0,5% 
normálového zatížení válečku. 

 

𝐹𝑧4 = 0,005 ∙ 𝑞 ∙ 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽 = 0,005 ∙ 125 ∙ 9,81 ∙ cos 0 = 6,131 𝑁 (6) 
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Celkový odpor 

 

𝐹𝑧 = 𝐹𝑧2 ∙ 𝑘 + 𝐹𝑧3 ∙ 𝑘 + 𝐹𝑧4 ∙ 𝑘 = 129,514 ∙ 4 +  6,944 ∙ 4 + 6,131 ∙ 4 = 570,356 𝑁  (7) 

 
kde: 

k ... počet válečků na kterých leží předmět 

z ... celkový počet válečků na trati 

 

7.3 Potřebný výkon pro pohyb předmětu 

 

𝑃 = 𝐹𝑧 ∙
𝑣

𝜂
= 570,356 ∙

0,1

0,97
= 𝟓𝟖, 𝟖𝟎𝟎 𝑾 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟖𝟖 𝒌𝑾  (8) 

 

kde: 

Fz... celkový odpor [N] 

v ... dopravní rychlost [m.s-1] 

η ... účinnost řetězových převodů 
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8 Výsledná varianta 

Z předchozí vícekriteriální analýzy vychází najevo, že nejvhodnější variantou pro 

dané použití je válečkový dopravník, tedy pohyb dopravníku bude realizován pomocí 

válečků.  

8.1 Válečkový dopravník 

Dopravník byl navržen jako šestimetrový jeho výška je jeden metr. Jednotlivé stojny 

jsou od sebe vzdáleny přibližně dva metry. 

Z důvodu lepšího ovládání a chodu celého dopravníku byla zvolena konstrukce 

složena ze tří sekcí, které jsou spojené pomocí šroubů k sobě. Každá tato sekce je poháněna 

zvlášť, je tedy samostatná. To umožňuje mít na dopravníku zároveň tři palety a pohyb každé 

z nich ovládat jednotlivě. V další části práce se tedy seznámíme s jednotlivými použitými 

komponenty. 

8.2 Rám 

Celá konstrukce tohoto stolu je složena z pevných stojen, které jsou posvařovány 

z obdelníkových tenkostěnných profilů.  

Obrázek 16 – Rám dopravníku 
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Na těchto stojnách jsou přišroubovány upínací profily společně s U – profily, ve 

kterých jsou upevněny válečky pomocí šroubů. Upínací profil s tímto U-profilem tvoří jeden 

svařený celek. To je uskutečněno podélně přerušovaným koutovým svarem. Celek je poté 

přišroubován T-maticí vloženou v upínacím profilu ke stojnám. Ty jsou tvořeny 

obdélníkovými tenkostěnnými profily svařenými k sobě koutovými svary. 

 

 Z důvodu větší stability jsou umístěny vždy dvě tyto stojny vedle sebe. Spojení mezi 

nimi je zajištěno výztuhami, které jsou opět přivařeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto profily byly zvoleny z důvodu potřebné pevnosti a stability dopravníku při 

přepravě těžkých palet. Dopravník je dimenzovaný na paletu o hmotnosti 500 kg. Všechny 

tyto profily jsou standardizované dle ČSN norem. 

Obrázek 17 - Rám-profily 

1 – stojna, 2 – upínací profil, 3–U-profil držící válečky 

Obrázek 18 - Výztuhy 
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8.3 Válečky 

Po předchozích úvahách o volbě válečků, které budou poháněny pomocí řetězu 

elektromotorem s převodovkou a průzkumem současných výrobků na trhu se jevilo jako 

vhodné řešení použít novou technologii a zároveň pokusit se o moderní a kompaktní 

variantu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto byly vybrány poháněné válečky nazývané ,,Palet drive‘‘ od firmy Interroll [10]. 

Jsou určeny pro přepravu palet, tedy velkých zatížení. Válečky mají přímo integrovaný 

pohon s převodovkou i ložiska, není proto třeba dalších zařízení a dopravník je díky nim 

kompaktnější. Jak je známo z výpočtů, válečky mají dostačující výkon pro pohyb palety, 

tedy 0,280 kW. Na dopravníku je celkem 32 válečků o průměru 89 mm a délce 1000 mm. 

Výkon 4 válečků (které jsou vždy pod paletou) 

P = 4 . 70 W = 280 W = 0,280 kW  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 – Poháněný váleček [10] 

Obrázek 19 - Váleček s pohonem ve vnitřní části od firmy Interroll [10] 
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 Válečky jsou na konstrukci přišroubovány díky vnitřnímu závitu. Poháněný váleček 

má z jedné strany vyveden kabel, který se později napojuje do rozvodné skříně. Z této strany 

je váleček pojištěn proti pootočení speciální vyráběnou pojistkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 21 – Parametry poháněného válečku [10] 

Obrázek 20 – Pojistka poháněného válečku 
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Na dopravníku je celkem 16 těchto válečků, zbylých 16 válečků, které neobsahují 

motor, je určeno pro velké zatížení s řetězovým pohonem od stejné firmy. Z toho vyplývá, 

že každý druhý valeček je poháněný. 

 

Obrázek 22 – Nepoháněný váleček [11] 

 

 

Obrázek 23 – Parametry nepoháněného válečku [11] 

 

 

8.4 Pohon pomocí řetězů 

Jak už bylo zmíněno, každý druhý váleček na dráze je poháněný, tedy má integrovaný motor 

s převodovkou. Poháněné válečky pohání ty nepoháněné pomocí válečkového řetězu, který 

spojuje vždy jen 2 válečky mezi sebou (Obrázek 25). Jednotlivé sekce dopravníku nejsou 

vzájemně propojeny řetězy, z důvodu jednoduššího ovládání zastavování jednotlivých sekcí. 
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8.5 Řetěz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro dané použití jsem zvolila jednořadý válečkový řetěz s označením 10 B od 

společnosti Řetězy Vamberk s r. o. [13]. Tato volba padla z důvodu kompatibility 

s ozubenými koly na vybraných válečcích. 

Tabulka 7 – Rozměry řetězu [13] 

Obrázek 25 – Řetěz [13] 

Obrázek 24 – Pohon válečků mezi sebou 
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8.6 Vedení palety 

 

Paleta je na dopravníku vedena pomocí talířů. Upevnění talířů na válečcích je řešeno 

přišroubováním pomocí závrtných šroubů. Vedení je navrženo tak, že talíř je na každém 

druhém válečku, pouze na začátku dráhy je přidán jeden talíř navíc mezi tyto válečky 

z důvodu pojištění správného navedení palety. 

Tyto talíře jsou umístěny:  

• na začátku dopravníku pouze na kraji z důvodu umísťování palety (paleta by se 

měla o tyto talíře opřít) 

• dále se talíře přibližují ke středu z důvodu vycentrování palety 

•  na zbytku dráhy jsou talíře už jen uprostřed, kde vedou paletu za její středovou část 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26 – Vedení palety na celé dráze 

Obrázek 27 – Vedení palety za středovou část  
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8.7 Řízení 

Koncové snímače 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastavení palety na dopravníku před robotem je zajištěno pomocí koncových 

snímačů. Funkce spočívá v najetí palety na kolečko v horní části snímače, čímž dojde 

k sepnutí, válečky se zpomalí a vysune se pneumatická zarážka. Paleta se tedy zpomalí až 

do úplného zastavení a opření o zarážku. Po naložení plné palety se vše vrátí opět do 

původního stavu a náklad může pokračovat dál po dráze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncový snímač jsem zvolila od společnosti Honeywell [7] s označením 14CE2-1. 

 

 

Obrázek 28 – Koncové snímače 

Obrázek 29 – Zvolený koncový snímač [7] 
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Fotoelektrické snímače 

Po naplnění robotem paleta pokračuje na třetí část dopravníku, kde jsou umístěny 

fotoelektrické snímače. Tohle řešení funguje jako brzdící rampa. Paleta je pozvolně 

zastavována, nemůže tedy dojít k vysypání. Přepravovaný náklad se na konci dopravníku 

zastaví. V tomto místě jsou umístěny další snímače, které slouží už jen ke kontrole 

přítomnosti palety na dráze.  

 

Zvolila jsem snímač od firmy Contrinex [12]. Snímač je pouze vysílací, z toho plyne, 

že ke své funkci potřebuje odrazku na druhé straně, která paprsek odrazí. Od stejné 

společnosti jsem zvolila i držák snímače a zmiňovanou odrazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 – Fotoelektrické snímače 

Obrázek 31 – Fotoelektrický snímač Obrázek 32 - Odrazka 
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8.8 Pneumatická zarážka 

Pneumatická zarážka zde slouží pro pojištění zastavení palety v druhé části 

dopravníku v přesně daném místě před robotem. Tuto zarážku, jak už bylo zmíněno řídí 

koncové snímače. 

Ovládacím prvkem celého tohoto mechanismu je pneumatický válec přišroubovaný 

k nosné konstrukci a zároveň jeho pístnice opatřená vnějším závitem je zašroubována do 

zarážky. Díky pneumatickému válci se tato zarážka pohybuje nahoru a dolu po čepech 

opatřených dorazy. Uvnitř zarážky jsou pouzdra z kluzného materiálu, aby docházelo ke 

snížení účinků tření. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Zvolila jsem pneumatický kompaktní válec ADN-16-200-A-P-A od společnosti 

Festo. Průměr pístu 16 mm, zdvih 200 mm. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
Obrázek 34 – Pneumatický válec 

Obrázek 33 – Konstrukce zarážky 
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Tabulka 8 – Parametry pneumatického válce [8] 

Parametr Hodnota 

Zdvih 1…300 mm 

Průměr pístu 16 mm 

Podle normy ISO 21287 

Tlumení pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách 

Montážní poloha libovolná 

Konstrukce píst 

pístnice 

profilová trubka 

Snímání polohy Pro čidla 

Provozní tlak 1…10 bar 

Provozní médium stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] 

 

Jak už bylo zmíněno výše, zarážka se pohybuje nahoru a dolů podle potřeby 

zastavování palety před robotem. Na následujících obrázcích lze vidět zasunutou a 

vysunutou polohu zarážky. 

 

Poloha 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 35 – Zasunutá poloha zarážky 
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Poloha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.9 Doraz 

Na konci celé dráhy je z důvodu bezpečnosti a pojištění proti nezastavení a 

následnému pádu nákladu z dopravníku umístěn doraz. Tvoří ho U-profil velké pevnosti. 

Paleta se pozvolně zastavuje až se o doraz opře. Po zastavení je odebrána vysokozdvižným 

vozíkem. 

Obrázek 37 - Doraz 

Obrázek 36 – Vysunutá poloha zarážky 
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8.10 Rozvodná skříň 

Jelikož byly použity elektricky poháněné válečky, a k těm je potřeba dovést potřebný 

elektrický proud, bylo nutné ke každé nezávislé sekci dopravníku opatřit rozvodnou 

elektrickou skříň, kam budou přivedeny všechny kabely od válečků.   

Zvolila jsem klasickou průmyslovou rozvodnou skříň o rozměrech 200 x 250 x 70 (š x v x h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 38 – Rozvodná skříň [8] 
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9 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout konstrukci dopravníku pro přesuv palet podle zadaných 

parametrů. Zabývala jsem se třemi variantami dopravníků. Jedná se o válečkový, řetězový a 

pásový dopravník. Na základě vícekriteriální analýzy jsem jako nejvhodnější variantu 

zvolila válečkový dopravník a ten detailně rozpracovala. Dopravník je navržený pro tři 

polohy. Nejprve umístění prázdné palety, dále naplnění palety robotem a následně odebrání 

palety z dopravníku. Z důvodu lepšího ovládání jednotlivých pohybů palety a plynulého 

chodu dopravníku jsem navrhla konstrukci složenou ze tří sekcí, které jsou funkčně 

samostatné. Sekce dlouhé dva metry dohromady tvoří dopravník o délce šest metrů. Co se 

týče plnění palety, činnost zajišťuje průmyslový robot a celý cyklus obsluhuje 

vysokozdvižný vozík dle zadání práce.  

Ke zvýšení produktivity a plynulosti práce se jeví jako řešení použití automatického 

zásobníku palet na začátek dopravníku. Další výhodou tohoto řešení je přesnější umisťování 

palety na dopravník.   

 

 

 

Obrázek 39 – Válečkový dopravník 
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