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Seznam použitých značek a symbolů 

a1l Součinitel upravení životnosti pro spolehlivost ložiska 6312 [1] 
aminsv Minimální výška svaru [mm] 
aSKF l Součinitel upravení životnosti ložiska 6312 [1] 
asv Výška svaru [mm] 
aw Vzdálenost os ozubení [mm] 
b Šířka ozubení ozubeného kola [mm] 

bčř Maximální délka čepu řetězu 16B-3 [mm] 
b p2 Šířka pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
bk

 Účinná šířka kolejnice [mm] 
bl Minimální vnitřní šířka řetězu 16B-3 [mm] 
ca Hlavová vůle ozubeného kola [mm] 
d1 Max. průměr válečku nebo pouzdra řetězu 16B-3 [mm] 
d2 Maximální průměr čepu řetězu 16B-3 [mm] 
d2š Střední průměr šroubu M12 [mm] 
d3š Minimální průměr šroubu M12 [mm] 

dmin p2 Min. průměr hřídele pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
dmin p Min. průměr hřídele [mm] 

dš Průměr závitu šroubu M12 [mm] 
e l Mezní hodnota ložiska 6312 [1] 
f Rozdíl poloměrů roztečné kružnice a věnce [mm] 
fdl Součinitel přídavných sil [1] 

fmax1 Maximální průhyb průběžné hřídele [μm] 
fmax2 Maximální průhyb dlouhé hřídele [μm] 
fmax3 Maximální průhyb krátké hřídele [μm] 
fmaxhh Maximální průhyb hnací hřídele podvozku [μm] 

fn
 Součinitel počtu otáček pojížděcích kol [1] 

fp Funkční délka pera ČSN 0256 A 14x9x80 [mm] 
fst Součinitel smykového tření mezi pojížděcími koly a kolejemi [1] 
ftl Součinitel teploty ložiska 6312 [1] 
fx Mezní úchylka rovnoběžnosti os ozubení [mm] 
fy Mezní úchylka rovnoběžnosti os ozubení [mm] 
fz Součinitel smykového tření v závitu šroubu M12 [1] 
h Výška zubu ozubeného kola [mm] 

h p2 Výška pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
h2 Max. výška vnitřního článku řetězu 16B-3 [mm] 
h3 Max. výška vnějšího nebo středového článku řetězu 16B-3 [mm] 
ha Výška hlavy zubu ozubeného kola [mm] 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 5

hf Výška paty zubu ozubeného kola [mm] 
hp Výška pera ČSN 0256 A 14x9x80 [mm] 
ip Převod převodovky zdvihu plošiny [1] 
ip1 Převod převodovky podvozku [1] 
ipp1

 Potřebný převod převodovky pojezdu zakladače [1] 
k Počet řad řetězu 16B-3 [1] 
k1 Součinitel bezpečnosti proti uvolnění šroubu M12 [1] 
kd Bezpečnost řetězu 16B-3 při dynamickém zatížení [1] 
kk

 Součinitel materiálu 15142 [MPa] 
knl Součinitel přeotáčkování ložiska 6312 [1] 
kp

 Součinitel zatížení v budovách [1] 
ks Součinitel bezpečnosti proti přetížení šroubu M12 [1] 
kst Bezpečnost řetězu 16B-3 při statickém zatížení [1] 
kstp Předběžná volba statické bezpečnosti [1] 
lp2 Délka pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
lfp2 Funkční délka ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
lminp Min. funkční délka pera ČSN 0256 A 14x9x80 [mm] 
lminp2 Min. funkční délka pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 

lp Délka pera ČSN 0256 A 14x9x80 [mm] 
lpp Dráha pojezdu plošiny [m] 
lpz Délka dráhy pojezdu zakladače [m] 
lř Celková délka řetězu [m] 
lš Délka šroubu M12 [mm] 
m Modul ozubeného kola [1] 

mdh Hmotnost dlouhé hřídele [kg] 
mhh Hmotnost hnací hřídele podvozku [kg] 
mhř Měrná hmotnost řetězu 16B-3 [kg.m-1] 
mkh Hmotnost krátké hřídele [kg] 
mph Hmotnost průběžné hřídele [kg] 
mz

 Celková hmotnost zakladače (včetně hmotnosti nákladu) [kg] 
nl Otáčení hřídele podvozku [min-1] 
nel Ekvivalentní otáčení hřídele podvozku [min-1] 
nhk Otáčky hnacího ozubeného kola [min-1] 

nk Otáčky kola zdvihu plošiny [min-1] 

nk1
 Otáčky pojížděcího kola podvozku [min-1] 

nm Otáčky motoru zdvihu plošiny [min-1] 
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nm1 Otáčky elektromotoru podvozku [min-1] 
nminl Minimální otáčení hřídele podvozku [min-1] 
nssv Součinitel bezpečnosti svaru [1] 
p Rozteč řetězu 16B-3 [mm] 

pAp Dovolený tlak pera ČSN 0256 A 14x9x80 [MPa] 
pAp2 Dovolený tlak pera ČSN 0256 A 18x11x80 [MPa] 
pcp Vypočtený tlak pera ČSN 0256 A 14x9x80 [MPa] 
pcp2 Vypočtený tlak pera ČSN 0256 A 18x11x80 [MPa] 
pD Dovolený tlak v kloubu řetězu 16B-3 [MPa] 
ppř Tlaku v kloubu řetězu 16B-3 [MPa] 
pt Vzdálenost mezi řadami řetězu 16B-3 [mm] 
ptb Základní rozteč ozubení [mm] 
pzo Rozteč zubů ozubení [mm] 
sp2 Sražení pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
sp2 Sražení pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
s0l Požadovaný součinitel statické bezpečnosti ložiska 6312 [1] 
s0cl Vypočtený součinitel statické bezpečnosti ložiska 6312 [1] 
sp Sražení pera ČSN 0256 A 14x9x80 [mm] 
t1 Maximální tloušťka vnitřního článku řetězu 16B-3 [mm] 
t2 Maximální tloušťka vnějšího článku řetězu 16B-3 [mm] 
tr Doba rozběhu pohonu podvozku [s] 

trmin Minimální přípustná hodnota doby rozběhu [s] 
tř Rozteč řetězu 16B-3 [mm] 

vpp Rychlost pojezdu plošiny [m.min-1] 

vz
 Rychlost pojezdu zakladače [m.s-1] 

x Celková jednotková korekce ozubení [1] 
y Činitel rázů řetězu 16B-3 [1] 
z1 Počet zubů ozubeného kola [1] 
zš Počet šroubů M12 [1] 
A Nosná plocha řetězu 16B-3 [mm2] 
AŠ Plocha závitu šroubu M12 [mm2] 
B1 Šířka zubu řetězového kola [mm] 
Bsv Šířka svarové skupiny [mm] 
C l Základní dynamická nosnost ložiska 6312 [N] 
C0 l Základní statická nosnost ložiska 6312 [N] 
D l Vnější průměr ložiska 6312 [mm] 

D1hk
 Průměru hnaného kola podvozku zakladače [mm] 
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D1rk Průměr roztečné kružnice ozubeného kola [mm] 
Da1 Průměr hlavové kružnice ozubeného kola [mm] 
Dah1 Průměr hlavové kružnice řetězového kola [mm] 
Db1 Průměr základní kružnice ozubeného kola [mm] 
Df1 Průměr patní kružnice ozubeného kola [mm] 
Dfp1 Průměr patní kružnice řetězového kola [mm] 
Dg1 Největší průměr věnce kola [mm] 
Dhk1 Předběžná volba průměru ozubeného hnacího kola [m] 
Dt1 Průměr roztečné kružnice řetězového kola [mm] 
E Modul pružnosti v tahu hnací hřídele podvozku [MPa] 

Fap Axiální síla od převodovky podvozku [N] 
Fapl Axiální zatížení ložiska 6312 [N] 
Fas Axiální reakce od silentbloku převodovky [N] 
Fhř Tahová síla v řetězu vyvolaná vlastní hmotností řetězu [N] 

Fminl Nutné minimální zatížení ložiska 6312 [N] 
FN Normálová síla šroubu M12 [N] 

FNŠ1 Výsledná síla působící na 1 šroub M12 [N] 
Fos Obvodová síla od přenášeného výkonu [N] 
Foš Síla působící na obvodě šroubu M12 [N] 
Fp Síla působící proti pohybu plošiny [N] 
Frk Síla od kola podvozku [N] 
Frl1 Silová reakce v ložisku 6312 [N] 

FRmP Statická síla proti přetržení [N] 
Frp Radiální síla od převodovky [N] 
Frpl Radiální zatížení ložiska 6312 [N] 
Frs Radiální reakce od silentbloku převodovky [N] 
Fsv

 Pojezdový odpor kola podvozku [N] 
FT Třecí síla v závitu šroubu M12 [N] 
Ftř Celková tahová síla v řetězu [N] 

FTŠ1 Dovolená tahová síla šroubu M12 [N] 
Fu Pevnost při přetržení řetězu 16B-3 [N] 

Fymaxsv Maximální síla ohybu [N] 
G Modul pružnosti v tlaku hnací hřídele podvozku [MPa] 

Gcelk
 Celková tíha zakladače (včetně hmotnosti nákladu) [N] 

Gp Celková tíha plošiny s nákladem [N] 
Hsv Výška svarové skupiny [mm] 
J Moment setrvačnosti všech rotujících hmot [kg.m3] 
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L Skutečná trvanlivost pojezdového kola podvozku [hod] 
L1 Délka průběžné hřídele [mm] 
L2 Délka krátké hřídele [mm] 
L3 Délka dlouhé hřídele [mm] 

L10 l Základní jmenovitá životnost ložiska 6312 [hod] 
Lh

 Počet pracovních hodin za rok při ekvivalentním zatížením [hod] 
Lhh Délka hnací hřídele podvozku [mm] 
Lna l Upravená jmenovitá životnost ložiska 6312 [hod] 
Lreq l Požadovaná jmenovitá životnost ložiska 6312 [hod] 
Mip Inerční moment posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru [N.m] 
Mir Inerční moment rotujících hmot hřídele podvozku [N.m] 
Mk Krouticí moment v závitech šroubu M12 [N.m] 

Mklop Klopný moment zakladače [N.m] 
Mmax Max. krouticí moment zdvihu plošiny [N.m] 
Mmax1 Max. krouticí moment elektromotoru podvozku [N.m] 

Mn Krouticí moment na výstupu zdvihu plošiny [N.m] 
Mst Moment pasivních odporů redukovaný na hřídel motoru [N.m] 
P Rozteč zubů ozubeného kola [mm] 
P l Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska 6312 [N] 
P0 l Statické ekvivalentní zatížení ložiska 6312 [N] 
Pe1

 Výkonu elektromotoru podvozku [kW] 
Pn Výkon elektropohonu zdvihu plošiny [kW] 
Pp Výkon motoru pojezdu plošiny [kW] 
Pš Rozteč závitu šroubu M12 [mm] 
Pz l Výkon ztracený třením v ložisku 6312 [W] 

R1min Poloměr dna zubní mezery řetězového kola [mm] 
R3 Poloměr zaoblení zubu řetězového kola [mm] 

RAB
 Maximální silové zatížení pod koly podvozku [N] 

RAy
 Silová reakce v bodě A pod koly podvozku v ose y [N] 

RBy
 Silová reakce v bodě B pod koly podvozku v ose y [N] 

Re Mez kluzu vysokopevnostního šroubu M12 [MPa] 
Remax1 Poloměr boku zubu řetězového kola [mm] 

Rk Síla do stabilizační opěry [N] 
Rp Poloměr pera ČSN 0256 A 14x9x80 [mm] 
Rp2 Poloměr pera ČSN 0256 A 18x11x80 [mm] 
Rreq l Požadovaná spolehlivost ložiska 6312 [1] 

S Tloušťka zubu ozubeného kola [mm] 
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Sp2 Bezpečnost pera ČSN 0256 A 18x11x80 [1] 
SF Součinitel bezpečnosti v ohybu ozubení [1] 
SFst Statická bezpečnost v ohybu ozubení [1] 
SH Součinitel bezpečnosti v dotyku ozubení [1] 
SHst Statická bezpečnost v dotyku ozubení [1] 
Sp Bezpečnost pera ČSN 0256 A 14x9x80 [1] 

Susv Mez pevnosti v tahu svaru [MPa] 
Sysv Mez kluzu v tahu svaru [MPa] 
T l Provozní teplota ložiska 6312 [˚C] 
Tst Třecí síla při zabrzdění [N] 
Wk Modul průřezu ve smyku [mm3] 
X l Součinitel dynamického radiálního zatížení ložiska 6312 [1] 
X0 l Součinitel statického radiálního zatížení ložiska 6312 [1] 
Y l Součinitel dynamického axiálního zatížení ložiska 6312 [1] 
Y0 l Součinitel statického axiálního zatížení ložiska 6312 [1] 
α Úhel profilu ozubení [deg] 
α0 Vrcholový úhel metrického závitu [deg] 
α l Jmenovitý úhel dotyku ložiska 6312 [deg] 
β Úhel sklonu ozubení [deg] 
βK Součinitel přídavného krutu šroubu M12 [1] 
εuz úhlové zrychlení hmot na hřídeli podvozku [rad.s-2] 

ηp Účinnost elektropohonu zdvihu plošiny [%] 
ηc Celková účinnost hnacího mechanismu zdvihu plošiny [%] 
ηc1

 Celková účinnost hnacího mechanismu podvozku [%] 
λ Skutečný činitel tření řetězu 16B-3 [1] 
λ1 Činitel tření řetězu 16B-3 [1] 
ξ Rameno valivého odporu [mm] 
ρ Hustota hnací hřídele podvozku [kg.m3] 
σB1 Maximální napětí v ohybu průběžné hřídele [MPa] 
σB2 Maximální napětí v ohybu krátké hřídele [MPa] 
σB3 Maximální napětí v ohybu dlouhé hřídele [MPa] 
σBhh Maximální napětí v ohybu hnací hřídele podvozku [MPa] 
σred1 Maximální redukované napětí průběžné hřídele [MPa] 
σred2 Maximální redukované napětí krátké hřídele [MPa] 
σred3 Maximální redukované napětí dlouhé hřídele [MPa] 
σredhh Maximální redukované napětí hnací hřídele podvozku [MPa] 
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σt Tahové napětí ve šroubu M12 [MPa] 
σThh Maximální napětí v tahu hnací hřídele podvozku [MPa] 
τ Smykové napětí šroubu M12 [MPa] 
τ1 Maximální napětí v krutu průběžné hřídele [MPa] 
τ2 Maximální napětí v krutu krátké hřídele [MPa] 
τ3 Maximální napětí v krutu dlouhé hřídele [MPa] 
τAsv Dovolené napětí svaru [MPa] 
τhh Maximální napětí v krutu hnací hřídele podvozku [MPa] 
τS1 Maximální smykové napětí průběžné hřídele [MPa] 
τS2 Maximální smykové napětí krátké hřídele [MPa] 
τS3 Maximální smykové napětí dlouhé hřídele [MPa] 
τShh Maximální smykové napětí hnací hřídele podvozku [MPa] 
τsv Maximální smykové napětí ve svaru [MPa] 
φ1 Úhel zkroucení průběžné hřídele [deg] 
φ2 Úhel zkroucení krátké hřídele [deg] 
φ3 Úhel zkroucení dlouhé hřídele [deg] 
φ’ Úhel stoupání závitu šroubu M12 [deg] 
φhh Úhel zkroucení hnací hřídele podvozku [deg] 
χ Součinitel traťových odporů [1] 
ψ Redukovaný třecí úhel závitu šroubu M12 [deg] 
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Úvod 
Rozvoj průmyslu s sebou nese neustále vyšší požadavky na rozvoj 

technologických procesů, výrobních strojů a na mechanizaci a automatizaci výroby. 

Zvyšování produktivity a zefektivnění práce nelze zajistit bez modernizace 

a automatizace výrobního zařízení. V rámci automatizace celé řady úkonů i celých 

procesů v různých odvětvích se čím dál tím více prosazují průmyslové manipulátory 

různých konstrukcí a průmyslové roboty. Ty nahrazují stále více lidského činitele při 

manipulaci s materiálem a slouží i k rozsáhlé automatizaci technologických procesů, 

bez nichž by nebylo možné vytvořit materiální a technickou základnu vyspělé 

společnosti. Snahou je vytvořit zařízení s takovým stupněm automatizace, že budou 

schopna nahradit člověka ve skladovacím procesu. 

Primární podstatou automatizace výroby je nahradit pracovníka automatem 

všude tam, kde se jedná o monotónní práci, nebo práci ve škodlivém, nebezpečném či 

jinak náročném prostředí. Cílem je zmenšit popř. zcela odstranit fyzickou námahu, 

eliminovat riziko zranění, zvýšit produktivitu práce, zrychlit výrobní tok, zvýšit 

spolehlivost a snížit náklady. Má rozhodující význam pro hospodárnost, produktivitu 

a podstatně zlepšuje organizaci celé výroby. 

Volba technických prostředků při optimalizaci automatizace je značně široká. 

Bývá ovlivněna mnoha faktory, zejména typem výroby, hmotností, rozměry 

podávaných a dopravovaných předmětů, jejich tvarem, fyzikálními vlastnostmi, 

manipulační vzdáleností, manipulační rychlostí atp. Na základě těchto skutečností 

volíme vhodné zařízení, abychom dosáhli jeho optimálního a efektivního využití. 

Pod pojmem automatizované zařízení dnes rozumíme manipulátor (např. 

zakladač), automatickou ruku, robota či universální podávací zařízení, které vykonává 

pohyby obdobné pohybům lidské paže či ruky při prostorové přemísťování předmětu. 

Jedním z důležitých prostředků ke kvalitní automatizaci technologických procesů jsou 

manipulátory.  

Obecně rozlišujeme manipulátory podle provedení a stupně řízení na 

jednoúčelové a universální. Jednoúčelové manipulátory mají omezenou funkci 

a nazývají se “ podavače “. Často si uživatelé tato zařízení zhotovují sami a automatizují 

jimi stávající stroje. Universální manipulátory mají větší rozsah manipulačních 

možností, a jejich funkce není determinována jen jedním pohybem. Používají se 

většinou k obsluze několika strojů. Maximální počet stupňů volnosti manipulátoru je 3. 
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Konstrukční provedení jednotlivých manipulátorů se mohou diametrálně lišit díky 

prostorovým a technickým požadavkům obsluhovaných pracovišť.  

   Objektem mého zájmu je automaticky řízený trojosý zakládací manipulátor, 

který bude realizovat zakládání a vyjímání dvou palet v regálovém systému, jež se 

skládá ze dvou bloků neprůjezdných konzolových buněk regálků o desíti podlažích 

s jednou obslužnou uličkou.  

Součástí skladového systému jsou také navazující zařízení pro manipulaci 

s paletami před uskladněním a po vyskladnění. Navazující zařízení jsou poháněné 

válečkové dopravníky, poháněné řetězové dopravníky, poháněné řetězové dopravníky 

se zdvihem, poháněné řetězové zásobníky a převážecí vozík. Pro usnadnění vykládky 

krabic z kamionu je dodán přemístitelný nůžkový válečkový dopravník. 
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1 Regálový systém 

1.1 Popis regálového systému 

Regálový systém je tvořený konzolovými blokovými neprůjezdnými regály 

s deseti buňkami v jednom sloupci nad sebou, sestávající se z nosných rámů 

o rozměrech 1400x17800 mm, vodorovných nosníků a kolejových nosníků. Regály jsou 

uspořádaný do dvou samostatných bloků s jednou obslužnou uličkou pro zakládací 

manipulátory a šesti příčnými uličkami sloužícími jako únikové cesty. Další úniková 

cesta je podél obou kratších stěn a podél zadní delší stěny je technologický únikový 

prostor. Roznášecí patky stojin nosných rámů jsou kotveny 50 mm nad podlahou 

na kotevních deskách upevněných k podlaze lepením. Po přesném výškovém vyrovnání 

jsou patky podlity cementovou maltou MAPEFILL. Regálový systém je rozepřen 

a stabilizován ve vztahu k dilatačním celkům betonové podlahy. 

Vjezd satelitního vozíku s paletami ze zakládacího manipulátoru do regálového 

systému umožňují kolejové nosníky osazené na vodorovných nosnících v jednotlivých 

úložných kanálech (buňkách), z nichž některé jsou osazeny řetězovými zásobníky, 

umožňující přesun palet od manipulátorů k válečkovým zásobníkům a k převážecímu 

vozíku. 

Nosná konstrukce konzolových blokových neprůjezdných regálů sestává ze stojin 

propojených podpěrnými nosníky, na nichž jsou upevněny kolejové nosníky (konzoly) 

a zavětrování. Dvě stojiny jsou vždy spojeny v podélné ose zavětrováním do tuhého 

rámu. Rozteč stojin v příčném směru je 2060 mm a celková výška rámů je 17830 mm. 

Palety s nákladem se zakládají do desíti úložných kanálů (buněk) v jednom 

sloupci nad sebou na kolejové nosníky. Nosnost jednoho úložného kanálu v regálu je    

8 x 600 = 4800 kg. Na koncích úložných kanálů jsou nainstalovány dorazy, které 

znemožňují vyjetí satelitního vozíku z regálového systému. Na začátku úložných kanálů 

jsou nainstalovány clonky s otvorem pro přesné polohování manipulátoru pomoci 

naváděcí kamery. 
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Obrázek 1. Schéma jedné řady regálového systému 
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1.2 Popis palety 

Předmětem manipulace jsou atypické dřevěné palety s ložnou plochou 

a s kovovou nástavbou vyrobené ze smrkových přířezů v kvalitě dle 

ČSN. ISO 18333. Nadstavba je tvořená trubkovým rámem z ocelových trubek TR22x2 

vyplněným sítem s oky 100x100 mm vyrobeným z drátu Ø 4mm, jedna bočnice 

nástavby, na delší stěně je odnímatelná. Boční stěny jsou opatřeny středovou 

vodorovnou výztuhou z trubky TR16x2 a jsou připevněny k dřevěné paletě pomocí 

vrutů, mimo odnímatelné části.  

 

§ Rozměry palety s nástavbou jsou 1200 x 1800 x 1350 mm 

§ Nosnost palety je 500 kg 

 

 

 

 
 

Obrázek 2. Paleta s nástavbou 

 

 

 

 

 

1350 

1200 1800 
 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 16

2 Cyklus toku materiálu  

2.1 Popis manipulace a cyklu zakládání 

Příjem materiálu do skladu je prováděn prostřednictvím poháněného válečkového 

dopravníku vedeného podél regálového systému v pravé části skladu a dvou řetězových 

zásobníků umístěných v regálovém systému vedle sebe tak, že navazují na válečkový 

dopravník v jeho střední části a rozdělují jej takto na dvě poloviny, z nichž pravá 

polovina je určena pro příjem a levá polovina pro výdej. Po vychystání 8 kusů 

prázdných palet z regálového systému a jejich přemístění na příjmovou stranu 

válečkového zásobníku provede obsluha sejmutí odnímatelných stěn z nadstaveb 

a současně naložení zboží. Následuje zpětné nasazení odnímatelných stěn obsluhou 

a potvrzení na ovládacím panelu připravenost pro založení palet do regálového systému. 

V případě, že zakládací manipulátor ukončil výměnu palet na řetězových zásobnících, 

palety s materiálem se automaticky přemístí z válečkového na řetězový zásobník, 

přičemž současně jsou z druhého řetězového zásobníku přemístěny prázdné palety na 

výdejovou stranu válečkového zásobníku a odtud na jeho příjmovou stranu. Poté 

následuje založení palet ve dvojicích do regálového systému zakládacím 

manipulátorem, který současně v mezičasech zakládá prázdné palety do řetězového 

zásobníku. Současné probíhá nakládka zboží do prázdných palet na válečkovém 

dopravníku po dobu max. 20 min. Takto se celý cyklus opakuje. 

2.2 Přepravní výkon manipulačního systému 

Manipulační systém je navržen tak, aby celkový maximální přepravní výkon činil 

40 palet za hodinu, s tím, že tato hodnota je součtem přepravních výkonů na 

jednotlivých pracovištích (příjem, výroba, expedice), přičemž do vlastních 

manipulačních časů není zahrnuta doba potřebná pro nakládku a vykládku dopravních 

prostředků obsluhujícím personálem, třídění materiálu v místě příjmu apod.  
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3 Specifikace zakládacího zařízení 

3.1 Popis pojezdové dráhy 

Dopravní systém využívající dvojici zakládacích manipulátorů pohybujících se 

po společné kolejové dráze.  Pojezdová dráha zakládacího manipulátoru je tvořena 

dvěma nosníky IPE220, k nimž jsou přivařeny koleje z tažené oceli dle normy CSN42 

5520.  

Nosníky jsou zapuštěny do podlahy skladu a jejich poloha vůči podlaze je 

fixovaná ocelovými kotvami a třmeny přivařenými ke stojinám nosníků, které jsou 

po instalaci kolejí z vnější strany zality betonem. Na koncích pojezdové dráhy jsou 

nainstalovány nárazníky pro případ výpadku řídicího systému nebo selhání brzd 

na hnacích elektromotorech pojízdné základny manipulátoru. Mezi výhody kolejového 

pojezdu zakladače patří lehký chod s minimálními valivými odpory při pohybu. 

Kolejový pojezd je vhodný z hlediska životnosti, je téměř bezúdržbový a dobře odolný 

i proti případným nečistotám. Nevýhodou bude jeho obtížná montáž. 

Poloha zakládacího manipulátoru bude vyhodnocována pomocí inkrementálních 

snímačů, laserových snímačů a dvojice naváděcích kamer.  

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Kolejové vedení zakladače 

1 – kolej 50x25-9000, 2 – nosník IPE220, 3 – výztuž koleje do betonu,  

4 – spojka segmentů kolejnic, 5 – kotevní tyč M16x2-220, 6 – patka koleje 
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3.2 Technické údaje zakladače 

§ Jmenovitá nosnost    2 x 500 kg 

§ Max. nosnost     1000 kg 

§ Rychlost pojezdu    60 m.min-1 

§ Rychlost zdvihu transportní plošiny  25 m.min-1 

§ Výška zdvihu     20 m 

3.3 Konstrukční popis zakladače 

Nosná konstrukce zakládacího manipulátoru je sestavena z pojízdné základny 

osazené na kolejové pojezdové dráze a příhradové věže s transportní zvedací plošinou 

zavěšenou na řetězech a pohybující se ve svislém směru uvnitř příhradové věže. 

Na transportní plošině je umístěn přepravní vozík s dvojicí řetězových dopravníků 

se zdvihem, umožňující naložení dvou palet, jejich vyzdvižení do zvolené výškové 

úrovně a následné přemístění po kolejových nosnících na příslušnou pozici v regálovém 

systému. Po straně příhradové věže je upevněn žebřík a v horní části pomocná servisní 

lávka. 

Stabilita zakládacího manipulátoru je zajištěna pomocí přídavného závaží 

umístěného na pojízdné základně spolu s opěrnými kladkami, opírajícími se o příruby 

nosníků z jejich spodní strany a znemožňují tak ztrátu stability manipulátoru při brzdění 

a zejména při prudkém zastavení. 

Elektrovýzbroj zakládacího manipulátoru (jistící, řídící a spínací prvky) 

je soustředěna do elektrického rozvaděče a situována na pojízdnou základnu 

manipulátoru a podvozku přepravního vozíku. Propojení řídícího PLC manipulátoru 

s centrálním řídícím PC zajišťují radiové Access pointy. Napájení manipulátoru 

elektrickou energií je realizováno pomocí zapouzdřené troleje upevněné podél kolejové 

dráhy na stojinách regálových portálů pod úrovní druhého podlaží regálu.  

Hlavní konstrukční části zakladače: 

§ pojízdná základna 

§ transportní zvedací plošina 

§ přepravní satelitní vozík 

§ příhradová věž 

§ ostatní zařízení  
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Obrázek 4. Sestava zakladače 
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4 Návrh a výpočet konstrukčních celků 

4.1 Pojízdná základna 

Podvozek tvoří základ manipulátoru, na němž jsou uchyceny všechny součásti 

nezbytné pro správnou funkci zařízení, jako jsou pohony, vodící prvky apod.  

 

 
 

Obrázek 5. 3D model podvozku 

1 – kolo volné vodící, 2 – gumový nárazník, 3 – přídavné závaží, 4 – přírubová patka, 

5 – zavětrovací tyč, 6 – propojka náprav, 7 – volná náprava, 8 – stabilizační opěra,  

9 – elektropohon, 10 – kolo hnané vodící, 11 – náprava vedená 
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Obrázek 6. 3D model poháněcího segmentu podvozku 

 

Dráha pojezdu = lpz = 95,520 m  

Rychlost pojezdu = zv  = 11 .m s−  

Předběžná volba průměru hnaného kola = 1hkD = 240 mm  

Celková hmotnost zakladače = zm = 12000 kg  (včetně hmotnosti nákladu) 

Celková tíha zakladače = 12000 9,81 117720celk zG m g N= ⋅ = ⋅ =  
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4.1.1 Návrh pojížděcích kol podvozku  

 
Obrázek 7. Zatížení pojezdových kol 

 

Pojezdová dráha je vybavena kolejnicemi o účinné šířce 50kb mm= , dimenzování 

pojezdových kol vychází z tohoto rozměru. Materiál pojížděcích kol je volen dle normy 

pro kolejová vozidla ČSN EN 13103 (mat. 15142). Kola jsou dimenzována na 

maximální zatížení ABR , jehož hodnota vyplyne z momentové rovnice (1) k levé 

podpoře kolejové nápravy (obr. 7). 

0 : 2400 1200 0
2
celk

B y B y AB
GM R R R∑ = ⋅ − ⋅ = ⇒ =     (1) 

kde: A y B y ABR R R= =  … reakce pod koly v ose y (maximální zatížení) 
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Maximální zatížení kol: 

600 117720 600 29430
2400 2400

celk
AB

GR N⋅ ⋅
= = =       (2) 

 

Otáčky pojížděcího kola: 

1

1

1 1,3 80
0, 240

z
k

vn s
Dπ π

−= =
⋅ ⋅

B B min-1      (3) 

 

Součinitel počtu otáček:  

33
33,3 33,3 0,747

80n
k

f
n

= = =         (4) 

 

Součinitel trvanlivosti:  

1 9 240 50 0,747 2,742
29430

k n
h

AB

k D b ff
R

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =      (5) 

kde: 50kb mm=  … účinná šířka kolejnice  

9kk MPa=  … součinitel pro materiál 15142 (lit. 7) 

 

Skutečná trvanlivost pojezdového kola:  
3 3500 500 2,742 10308hL f= ⋅ = ⋅ = hod      (6) 

 

Za předpokladu, že zakladač pracuje 300 dní v roce v osmihodinové pracovní době 

s časovým využitím 75%, dosáhne počet pracovních hodin pojížděcích kol za rok při 

ekvivalentním stálém zatížení: 

 

Počet pracovních hodin za rok při ekvivalentním zatížením:  

300 8 0,75 1800hL = ⋅ ⋅ =  hod        (7) 

Je-li vypočtená trvanlivost 10308L = hod vychází životnost kol rL , vyjádřená počtem 

let provozu: 

10308 5,726
1800r

h

LL
L

= = =  let        (8) 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 24

4.1.2 Elektropohon podvozku 

Výpočet provedu pro ustálený chod kolejového vozidla, tj. pro .zv konst= V tomto 

případě je okamžitá tažná síla v rovnováze s okamžitými jízdními odpory (F=Fs).  

Tyto odpory lze rozdělit do dvou odlišných skupin podle charakteru vzniku a působení 

na vozidlový odpor a traťový odpor. Vozidlový odpor je dán jednoznačně konstrukcí 

vozidla na rozdíl od traťového odporu, který je dán funkcí průběhu trati. 

Nedílnou součástí vozidlového odporu jsou odpory ložisek, odpor valení, popř. odpor 

vzduchu. 

 
Obrázek 8. Pojezdový odpor kola 

Pojezdový odpor kola: 

1

0,7 1177202 2 2 343,35
4 240 4
celk

sv
GF N

D
ξ

χ
   = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =   

  
    (9) 

kde: 0,7 mmξ =  … rameno valivého odporu (lit. 7) 

2χ =              … součinitel traťových odporů (lit. 7) 

 

Stanovení celkového výkonu:  

1
4 343,35 4 1 4

1000 1000 0,85 0, 4
sv z

e
c p

F vP kW
kη

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
B       (10) 

kde: η c1=0,85 … celková účinnost hnacího mechanismu (lit. 7) 

 kp=40% … součinitel zatížení v budovách (lit. 7) 

 

Potřebný převod převodovky pojezdu: 

1

1445 18
80

m
pp

k

pp p

ni
n

i i

= = =

≅
         (11) 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 25

Pro pojezd zakladače volím dle návrhových výpočtů dva elektropohony firmy NORD 

o celkovém instalovaném výkonu 8 kW (kat. list 2), elektromotor je dodáván s plochou 

čelní dvoustupňovou převodovkou SK 4282 (kat. list 3). 

 

Typ pohonu nm1 / nk1 

[ 1min− ] 
P e1   

[ kW ] η c1 i p1 
M max1 
[ N m⋅ ] 

M n1  
[ N m⋅ ] Pozn. 

SK 4282 
ABG-112M/4 
Bre60 HLF TF 

IG1K 

1445 
79 4 0,85 18,18 1800  484 měnič 1, brzda 24 V 

DC, ventilátor 

 
Tabulka 1. Specifikace zvoleného pohonu podvozku 

n m1 – otáčky motoru, n k1 – otáčky kola, P e1 – výkon na výstup, η c1 – účinnost, 
i p1 – převod převodovky, M max1 – max. krouticí moment, 

M n1 – krouticí moment na výstupu 
 

Kontrola rozběhového momentu motoru pojezdu 

Při rozběhu musí být točivý moment motoru dostatečně velký, aby překonal jednak 

moment pasivních odporů, dále inerční momenty posuvných hmot (konajících 

přímočarý pohyb) a hmot rotujících (konající pohyb otáčivý). Zpravidla je postup 

takový, že je vypočtena skutečná doba rozběhu a posoudí se, zda není příliš dlouhá, 

to znamená, že rozběhový moment motoru je dostatečný. 

 

Moment pasivních odporů redukovaný na hřídel motoru: 

1

1 1

343,35 0, 240 2,693
2 2 18 0,85

sv
st

p p

F DM N m
i η

⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
     (12) 

 

Moment inerční (setrvačný) posuvných hmot redukovaný na hřídel motoru: 

1

1

1

29430 0, 240 230,824
2 2 18 0,85

ip
ip

p p r r

F D
M

i t tη
⋅ ⋅

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

      (13) 

117720 1 29430
4

celk z
ip

r r r

G vF
t t t

⋅ ⋅
= = =

⋅
       (14) 

kde: [ ]ipF N  … inerční síla posuvných hmot působící na obvodě pojízdného 

kola (je dána součinem hmotnosti posuvných částí a zrychlení) 

 [ ]rt s   … doba rozběhu pohonu 
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Inerční moment rotujících hmot: 

9074,6 204,1790,0225ir
r r

M J
t t

ε= ⋅ = ⋅ =       (15) 

2
31, 2 0,075 0,0225

4 4
G DJ kg mβ ⋅ ⋅ ⋅

= = = ⋅       (16) 

22 2 3,14 1445 9074,6m
uz

r r r

n rad s
t t t

π
ε −⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = ⋅      (17) 

kde: 3[ ]J kg m⋅  … moment setrvačnosti všech rotujících hmot soustavy 

redukovaný na hřídel, zahrnující součinitel hmot 1, 2β =  
2[ ]uz rad sε −⋅  … úhlové zrychlení hmot na hřídeli 

 

Maximální rozběhový moment motoru: 
3 3

max 1800 4 10 60 8 103,7 195,711
2 484 2 3,14 1445 9074,6r

n m

M PM N m
M nπ

⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 (18) 

 

Základní momentová rovnice: 

r st i p ir rM M M M t= + + ⇒         (19) 

 

Doba rozběhu: 

230,824 204,179195,711 2,693

2, 25

r
r r

r

t
t t

t s

= + + ⇒

=
      (20) 

 

Kontrola tažné síly motoru vzhledem k adhezi: 

Smykové tření mezi poháněnými koly a kolejnicí musí být větší nebo nejvýše rovno 

tažné síle motoru redukované na obvod pojížděcích kol. 

min
min

min

4
294300,15 117720 343,35 4

1,8

sv ip

r
r

r

K F F

t
t

t s

∑ ≥ ⋅ +

⋅ ≥ ⋅ + ≥

=

      (21) 
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117720celkK G N∑ = =  

kde: [ ]K N∑  … součet zatížení všech kol  

0,15stf =  … součinitel smykového tření mezi pojížděcími koly a kolejemi 

 min [ ]rt s  … minimální přípustná hodnota doby rozběhu 

 

min

2, 25 1,8
r rt t≥

≥
  => k prokluzu poháněcích kol podvozku zakladače nedojde. 

4.1.3 Ložiskové těleso podvozku 

 
Určení  CSN 02 4630 (6312) 

Vnitřní průměr ložiska dl 60 mm 
Vnější průměr ložiska D l 130 mm 
Šířka ložiska B l 31 mm 
Jmenovitý úhel dotyku ložiska α l 0 deg 
Základní dynamická nosnost C l 81900 N 
Základní statická nosnost C0 l 52000 N 
Součinitel dynamického radiálního zatížení X l 0,60 ul / 0,60 ul 
Součinitel dynamického axiálního zatížení Y l 0,50 ul / 0,50 ul 
Mezní hodnota Fa/Fr e l 0,40 ul 
Součinitel statického radiálního zatížení X0 l 0,60 ul 
Součinitel statického axiálního zatížení Y0 l 0,50 ul 

 
Tabulka 2. Parametry ložiska podvozku 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 3. Specifikace zatížení ložiska podvozku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiální zatížení ložiska  Fr p l 14715 N 
Axiální zatížení ložiska  Fa p l 20200 N 
Otáčení hřídele n l 80 rpm 
Požadovaný součinitel statické bezpečnosti s0 l 2 ul 
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Obrázek 9. 2D Schéma hnacího segmentu podvozku 

      
 

Obrázek 10. Schéma zatěžujících sil hnacího segmentu podvozku 

Frl1, Frl2 – reakce v ložiskách, Frk – síla od kola, Fap – axiální síla od převodovky,  

Frp – radiální síla od převodovky, Frs – radiální reakce od silentbloku, 

 Fas – axiální reakce od silentbloku 
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Kontrolní výpočet ložiska proveden v aplikaci Design Accelerator: 
pozn. značení odpovídá specifikacím výstupu z aplikace Design Accelerator! 
 

Způsob výpočtu  SKF AG 
Požadovaná jmenovitá životnost Lreq l 10000 hr 
Požadovaná spolehlivost Rreq l 90 ul 
Součinitel upravení životnosti aSKF l 1 ul 
Provozní teplota T l 100 ˚C 
Součinitel přídavných sil fd l 1 ul 

 
Tabulka 4. Specifikace výpočtu životnosti ložiska podvozku 

 
 

Základní jmenovitá životnost L10 l 16874 hr 
Upravená jmenovitá životnost Lna l 16874 hr 
Vypočtený součinitel statické bezpečnosti s0c l 2,74711 ul 
Výkon ztracený třením v ložisku Pz l 7,13606 W 
Nutné minimální zatížení Fmin l 520 N 
Statické ekvivalentní zatížení P0 l 18929 N 
Dynamické ekvivalentní zatížení P l 18929 N 
Součinitel přeotáčkování knl 0 ul 
Součinitel upravení životnosti pro spolehlivost a1l 1 ul 
Součinitel teploty ftl 1 ul 
Ekvivalentní otáčení hřídele nel 80 rpm 
Minimální otáčení hřídele nminl 80 rpm 
Maximální otáčení hřídele nmaxl 80 rpm 
Pevnostní kontrola Kladný  

 
Tabulka 5. Výsledky výpočtu ložiska podvozku 

 

4.1.4 Hnací hřídel podvozku 

 
Tabulka 6. Zatížení hřídele podvozku 

 
 

Index Umístění Radiální 
zatížení 

Svěrný 
moment 

Axiální 
zatížení 

Průhyb Úhel 
průhybu Y Velikost Směr 

1 47 mm     20200 N 35,205 
μm 

35,205  
μm 

180 
deg 

0,02 deg 

2 48 mm   484 N.m   35,205  
μm 

35,205  
μm 0,02 deg 

3 242 mm 14715 N     -37,386 
μm 

37,386  
μm 0 deg 

4 242 mm  -484 N.m  
-37,386 
μm 

-37,386 
μm 0 deg 
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Obrázek 11. Schematické umístění zatížení hřídele podvozku 

 

Materiál  Vlastní materiál 
Modul pružnosti v tahu E 206000 MPa 
Modul pružnosti v tlaku G 80000 MPa 
Hustota ρ 7860 kg.m-3 

 
Tabulka 7. Materiál hřídele podvozku 

 
 

Index Typ Umístění 
Reakční síla 

Typ 
Velikost Axiální 

zatížení 

1 Volný 131 mm 10019,286 N  Vlastní 
2 Pevná 373 mm 4777,571 N 20200 N 

 
Tabulka 8. Reakční síly hřídele podvozku 

 
 

Délka Lhh 399,000 mm 
Hmotnost mhh 8,347 kg 
Maximální napětí v ohybu σBhh 39,495 MPa 
Maximální smykové napětí τShh 3,536 MPa 
Maximální napětí v tahu σThh 10,288 MPa 
Maximální redukované napětí σredhh 49,783 MPa 
Maximální průhyb fmaxhh 26,269 μm 
Úhel zkroucení φhh 0 deg 

 
Tabulka 9. Výsledky pevnostní kontroly v aplikaci D. A. 

 
 
 
 

axiální zatížení 

vstupní  
svěrný moment 

ložiskové těleso ložiskové těleso 

výstupní  
svěrný moment 

radiální zatížení 
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Obrázek 12. Redukované napětí hnací hřídele podvozku 

 

 
 

Obrázek 13. Ekvivalentní (různorodé) napětí hřídele v MKP Inventor 

 

Pevnostní analýza náležející do aplikace Autodesk Inventor byla použita k simulování 

chování strojní součásti při konstrukčním zatížení. Technologie ANSYS vygenerovala 

výsledky uvedené v tab. 10. 
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Název Minimální Maximální 
Ekvivalentní napětí 8,366e-005 MPa 43,18 MPa 
Maximální hlavní napětí -9,538 MPa 37,11 MPa 
Minimální hlavní napětí -50,5 MPa 5,905 MPa 
Deformace 0 mm 6,662e-003 mm 
Součinitel bezpečnosti 4,793 Nepoužito 

 
Tabulka 10. Výsledky MKP výpočtu hřídele podvozku 

 

4.1.5 Návrh spoje perem hnací hřídele 

Výkon P 4 kW 
Otáčky n 80 rpm 
Svěrný moment T 477,465 N.m 

 
Tabulka 11. Zadané zatížení spoje 

 

Obrázek 14. Charakteristické rozměry spoje perem 

 
Průměr hřídele dp 50 mm 
Šířka pera bp 14mm 
Výška pera hp 9mm 
Délka pera lp 80mm 
Funkční délka lfp 66mm 
Sražení pera sp 0,400 mm 
Poloměr pera Rp 0,160 mm 

 
Tabulka 12. Rozměry pera ČSN 0256 A 14x9x80 
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Min. funkční délka pera lminp 18,936 mm 

Min. průměr hřídele dminp 19,192 mm 

Vypočtený tlak pcp 70,579 MPa 

Dovolený tlak pAp 246 MPa 
Bezpečnost Sp 3,485 ul 
Pevnostní kontrola Kladný 

 
Tabulka 13. Výsledek pevnostní kontroly v aplikaci D. A. 

 
Průměr hřídele d p2 60 mm 
Šířka pera b p2 18 mm 
Výška pera h p2 11 mm 
Délka pera l p2 80 mm 
Funkční délka lf p2 62 mm 
Sražení pera s p2 0,400 mm 
Poloměr pera R p2 0,160 mm 

 
Tabulka 14. Rozměry pera ČSN 0256 A 18x11x80 

 
 

Min. funkční délka pera lmin p2 12,686 mm 

Min. průměr hřídele dmin p2 19,192 mm 

Vypočtený tlak pc p2 50,334 MPa 

Dovolený tlak pA p2 246 MPa 
Bezpečnost S p2 4,887 ul 
Pevnostní kontrola Kladný 

 
Tabulka 15. Výsledek pevnostní kontroly v aplikaci D. A 
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4.1.6 Kontrola stabilizační opěry manipulátoru 

Nejdříve je nutné vypočítat klopný moment klopM celého manipulátoru. 

 
 

Obrázek 15. Schéma reakcí při zabrzdění 

T – bod specifikující pozici těžiště zakladače v případě, kdy jsou veškeré hmoty včetně 

nákladu situované v nejvyšší pozici konstrukce   

 
Koeficient tření stf  (0,15 až 0,2) je nutný mezi jízdní plochou kolejnice a kola, aby 

zajistil přilnavost a brzdnou schopnost manipulátoru. Volím vyšší hodnotu: 0, 2stf =  

 

Třecí síla při zabrzdění: 

0,2 117720 23544st st celkT f G N= ⋅ = ⋅ =       (22) 

st setrT F=  

 

Klopný moment: 

0 : setr celk pz klopM F b G a R l M∑ = ⋅ − ⋅ − ⋅ =       (23) 
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23544 10,731 117720 1,900 2452,5 3,800

19663
klop

klop

M
M N m

⋅ − ⋅ − ⋅ =

= ⋅
 

Síla do stabilizační opěry: 

0 : 2 0

19663 2997
2 2 3,280

klop k k

klop
k

M M R c R
M

R N
c

∑ = − ⋅ ⋅ = ⇒

= = =
⋅ ⋅

       (24) 

 

 
 

Obrázek 16. Schéma stabilizační podpěry 

 
Počet šroubů zš 6 ul 
Délka šroubu lš 40 mm 
Průměr závitu Ø dš 12,000 mm 
Rozteč závitu Pš 1,250 mm 
Střední průměr šroubu Ø d2š 11,188 mm 
Minimální průměr šroubu Ø d3š 10,466 mm 

Pevnostní třída dle ISO 898 4.8 
 

Tabulka 16. Parametry šroubu M12 dle normy ISO 418 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 36

Síla působící na obvodě šroubů: 

kOŠF R=       

 

Síla působící na šrouby (normálová): 

TOŠF F<            

1 N Z NOŠk F F f F⋅ < ⋅ ⇒    

1 2 2997 29970
0,2

OŠ
N

Z

k F
F N

f
⋅ ⋅

= = =        (25) 

kde: 0, 2zf =   … součinitel smykového tření v závitu 

1 2k =    … součinitel bezpečnosti proti uvolnění 

[ ]TF N   … třecí síla v závitu šroubu 

 

Síla působící na 1 šroub: 

1

29970 4995
z 6

N
NŠ

š

FF N= = =        (26) 

 

Pevnostní kontrola šroubů: 

Šroub je namáhán smykovým napětím od momentu tření v závitech a tlakovým či 

tahovým napětím od síly působící na šroub. Pro pevnostní kontrolu platí pevnostní 

podmínka: 

Dtred σσ ≤  

1
12

3

4TŠ e
K TŠ

s

F R F
d k

β
π

⋅
⋅ ≤ ⇒

⋅
 

 

Dovolená tahová síla: 

1 1
2 2
3

1 1 1

320 10, 466 8470,7
4 2,5 4 1,3

TŠ NŠ

e
TŠ TŠ NŠ

s K

F F

R dF N F F
k

π π
β

>

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = ⇒ >

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

              (27) 

kde: sk 2,5=   … součinitel bezpečnosti proti přetížení volba (1,5 až 2,5) 

K 1,3β =   … součinitel přídavného krutu volba (1,3 1, 4)÷  

eR 320 MPa=  … mez kluzu vysokopevnostního šroubu 4.8 
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Tahové napětí ve šroubu:  

1 1
2 2

3

4 4 4995 58
10, 466

NŠ NŠ
t

š

F F
MPa

A d
σ

π π
⋅ ⋅

= = = =
⋅ ⋅

                               (28) 

kde: 2[ ]šA mm   … plocha závitu šroubu 

 

Redukovaný třecí úhel závitu: 

2

1, 250 2
11,188

Parctg arctg
d

ψ
π π

= = = °
⋅ ⋅

      (29) 

 

Úhel stoupání závitu: 

' 0,3 19,6
cos / 2 cos30

zfarctg arctgϕ
α

= = = °       (30) 

kde: zf 0,3=   … tření v závitech (závit neupravovaný, nemazán) 

 0 60α = °   … vrcholový úhel metrického závitu 

 

Modul průřezu ve smyku: 

3 3 3
3 10, 466 225

16 16kW d mmπ π
= ⋅ = ⋅ =                                                                       (31) 

 

Krouticí moment v závitech: 

( ) ( )2
1

11,1884995 2 19,6 11063
2 2k NŠ
dM F tg tg N mmψ φ′= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ = ⋅   (32) 

 

Smykové napětí: 

11063 49
225

K

K

M MPa
W

τ = = =         (33) 

 

Výsledný koeficient bezpečnosti dle Guestovy hypotézy: 

2 2 Re4red t Dt s
S

k
k

σ σ τ σ= + ≤ = ⇒      

2 2 2 2

Re 320 2,8
4 58 4 49

S

t

k
σ τ

= = =
+ ⋅ + ⋅

      (34) 

Z výpočtů je zřejmé, že daný šroub M12x1,25 splňuje pevnostní kontrolu. 
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Výpočet obvodového svaru stabilizační opěry: 

Ohybová síla R k 2997 N 
Rameno síly e 225 mm 

 
Tabulka 17. Parametry statického zatížení svaru  

 
 

Výška svaru asv 3 mm 
Výška svarové skupiny Hsv 210 mm 
Šířka svarové skupiny Bsv 140 mm 
Mez kluzu v tahu Sysv 195 MPa 
Mez pevnosti v tahu Susv 300 MPa 
Součinitel bezpečnosti nssv 2,500 ul 
Dovolené napětí Salsv 78 MPa 

 
Tabulka 18. Rozměry a vlastnosti spoje svaru  

 
 

Dovolené napětí τAsv 78 MPa 
Minimální výška svaru aminsv 0,150 mm 
Maximální smykové napětí ve svaru τsv 3,721 MPa 
Maximální síla ohybu Fymaxsv 62827,7 N 
Kontrolní výpočet Kladný 

 
Tabulka 19. Výsledky výpočtu svaru  

 
 
Z výsledků výpočtu svarového spoje je zřejmě, že daný navrhnutý koutový svar splňuje 
pevnostní kontrolu. 
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4.2 Transportní zvedací plošina 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Obrázek 17. 3D model zvedací plošiny 

 

4.2.1 Návrh elektropohonu pojezdu plošiny 

Dráha pojezdu plošiny = lpp = 20 m 

Rychlost pojezdu plošiny = 1
ppv = 25 m mim−⋅  

Celková tíha plošiny s nákladem = 32000 NpG =  

Předběžná volba průměru ozubeného hnacího kola = 1 0,140hkD m=  

 

El. pohon 
pojezdu 
 plošiny 

Hřídel pohonu 
zdvihu 

Průběžná hřídel 
pohonu zdvihu 

 

Kabelový 
navíjecí  
segment 

 

Aretační 
mechanismus 

Základní rám 
plošiny 

Ozubené kolo 
50z – m6  

 

Řetězové kolo 
3-21z-16B  

 

Propojka řetěz. 
kol zdvihu 

 

Vodící  
segment 
plošiny 
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Otáčky hnacího ozubeného kola: 

1

1

25 56 min
. 3,14.0,140

pp pp
hk

hk

v v
n

o Dπ
−= = = B       (35)  

 

Síla působící proti pohybu plošiny: 

32000p pF G N≅ =    

 

Stanovení výkonu motoru pojezdu plošiny:  

32000 0, 417 14,8
1000 1000 0,90

p z
p

c

F v
P kW

η

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
B       (36)  

kde: ηc = 0,85 … celková účinnost hnacího mechanismu (lit. 7) 

 

Potřebný převod převodovky pojezdu: 

1460 26
56

m
pp p

k

ni i
n

= = = ≅         (37) 

Pro pojezd plošiny volím dle návrhových výpočtů elektropohon firmy NORD 

o instalovaném výkonu 15 kW (kat. list 5), elektromotor je dodáván s plochou čelní 

dvoustupňovou převodovkou SK 6282 (kat. list 3). 

 

Typ pohonu nm / nk 

[ 1min− ] 
P n   

[ kW ] η p i p M max 
[ N m⋅ ] 

M n  
[ N m⋅ ] Pozn. 

SK 6282 AX-
160M/4 

Bre150 F TF 
IG1K 

1460 
56 15 0,90 26,05 6000 2558 

měnič 3, brzda 24 V DC, 
ventilátor 

IRC TTL 4-6 V/1024 

 
Tabulka 20. Specifikace zvoleného pohonu podvozku 

n m – otáčky motoru, n k – otáčky kola, P n – výkon na výstup, η p – účinnost, 
 i p – převod převodovky, M max. – max. krouticí moment,  

M n – krouticí moment na výstupu 
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Obrázek 18. 3D model poháněcího segmentu plošiny 

4.2.2 Výpočet ozubených kol  

Nejdříve je nutné vyspecifikovat základní parametry ozubených kol: 
 
Počet zubů = 1 21z =  

Modul = 14m =  

Úhel záběru = °= 20α   

Výška hlavy zubu = 14ah m mm= =        

 

Výška paty zubu: 

1, 25. 1, 25.14 17,5f a ah h c m mm= + = = =        (38)  

 

Výška zubu: 

2, 25. 2, 25.14 31,5a fh h h m mm= + = = =       (39) 

 

 

Řetězové kolo 
3-21z-16B  

 

Hřídel pohonu 
průběžná 

 

Ozubené kolo 
50z – m6  

 

Hřídel pohonu 
krátká 

 

Hřídel pohonu 
dlouhá 

 

Ložiskové 
těleso 

 

Elektropohon 
pojezdu 
 plošiny 
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Hlavová vůle: 

0, 25. 0, 25.14 3,5ac m mm= = =        (40) 

  

Průměr roztečné kružnice: 

1 1. 14.21 294rkD m z mm= = =         (41) 

       

Průměr hlavové kružnice: 

1 1 2. 294 28 322 a aD D h mm= + = + =       (42) 

      

Průměr patní kružnice: 

1 1 2. 294 2.17,5 259f fD D h mm= − = − =       (43) 

      

Průměr základní kružnice: 

1 1.cos 294.cos 20 276bD D mmα= = ° =       (44) 

      

Rozteč zubů: 

. .14 43,96P m mmπ π= = =         (45) 

         

Tloušťka zubu: 

43,96 21,98
2 2
PS mm= = =         (46) 

         

Šířka ozubení: 

4,6. 4,6.14 65b m mm= = B          (47) 
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Pro kontrolní výpočet ozubení jsem zvolil metodu dle normy ISO 6336:1996 
(Čelní ozubená kola). Počet zubů jsem volil soudělný, tzn., že dochází k relativně 
častému záběru stejných zubů, avšak při daném zatížení to nevadí. Následující kontrolní 
pevnostní výpočet byl proveden v aplikaci D. A. 
 
 

Převodový poměr i 1ul 

Modul m 14 

Úhel sklonu β 0 deg 

Úhel profilu α 20 deg 

Vzdálenost os aw 300 mm 

Roztečná vzdálenost os a 294 mm 

Celková jednotková korekce Σx 0,4595 ul 

Rozteč zubů pzo 43,982 mm 

Základní rozteč ptb 41,330 mm 

Provozní úhel záběru αw 22,9422 deg 

Součinitel trvání záběru ε 1,4219 ul 

Mezní úchylka rovnoběžnosti os fx 0,0150 mm 

Mezní úchylka rovnoběžnosti os fy 0,0075 mm 

 
Tabulka 21. Společné parametry ozubených kol 

 
Kolo 1 Kolo 2 

Výkon P 15 kW 14,700 kW 

Otáčky n 56,00 rpm 56,00 rpm 

Svěrný moment T 2557,847 N.m 2506,690 N.m 

Účinnost η 0,980 ul 

Radiální síla Fr 7217,974 N 

Obvodová síla Ft 17052,315 N 

Normálová síla Fn 18517,036 N 

Obvodová rychlost v 0,862 m.s-1 

Rezonanční otáčky nE1 5019,728 rpm 

 
Tabulka 22. Zatížení ozubených kol 
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Kolo 1 Kolo 2 

Počet zubů z 21 ul 21 ul 

Jednotkové posunutí x 0 ul 0,4595 ul 

Průměr roztečné kružnice d 294 mm 294 mm 

Průměr hlavové kružnice da 321,135 mm 334,000 mm 

Průměr patní kružnice df 259 mm 271,865 mm 

Průměr základní kružnice db 276,270 mm 276,270 mm 

Pracovní roztečný průměr dw 300 mm 300 mm 

Šířka ozubení b 65 mm 65 mm 

Šířkový poměr br 0,2211 ul 0,2211 ul 

Hlavová vůle c* 0,2500 ul 0,2500 ul 

Zaoblení paty rf* 0,3500 ul 0,3500 ul 

Tloušťka zubu s 21,991 mm 26,674 mm 

Výška hlavy zubu nad tětivou ac 10,034 mm 15,714 mm 

Rozměr přes zuby W 107,442 mm 111,842 mm 

Mezní obvodové házení ozubení Fr 0,0400 mm 0,0400 mm 

Mezní úchylka čelní rozteče fpt 0,0140 mm 0,0140 mm 

Mezní úchylka základní rozteče fpb 0,0130 mm 0,0130 mm 

Virtuální roztečný průměr dn 294 mm 294 mm 

Virtuální hlavový průměr dan 321,135 mm 334 mm 

Virtuální průměr základní kružnice dbn 276,270 mm 276,270 mm 

Jednotková korekce bez zúžení xz 0,4263 ul 0,4263 ul 

Jednotková korekce bez podříznutí xp -0,2086 ul -0,2086 ul 

Jednotkové posunutí s dovol. podříznutím xd -0,3785 ul -0,3785 ul 

Jednotková šířka hlavy zubu sa 0,7355 ul 0,5486 ul 

Hlavový úhel profilu αa 30,6507 deg 34,1925 deg 

 
 Tabulka 23. Jednotlivé parametry ozubených kol 
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Součinitel bezpečnosti v dotyku SH 1,718 ul 1,796 ul 

Součinitel bezpečnosti v ohybu SF 4,597 ul 5,363 ul 

Statická bezpečnost v dotyku SHst 1,418 ul 1,482 ul 

Statická bezpečnost v ohybu SFst 10,730 ul 12,372 ul 

Kontrolní výpočet Kladný 

 
Tabulka 24. Výsledky výpočtu ozubených kol v aplikaci D. A. 

4.2.3 Návrh převodu řetězovými koly 

Nejdříve provedu návrh poháněcího řetězu, dle normy ISO 606:2004 (Přesné 

válečkové řetězy pro převody s krátkou roztečí), který se bude řídit zadanými vstupními 

parametry a to tedy: 

• výkonem (který bude přenášet poháněcí řetěz) 

• rychlostí (pojezdu plošiny) 

 

Obvodová síla od přenášeného výkonu: 

15000 8993
0,417os

pp

PF N
v

= = =         (48)  

 

Předběžná volba statické bezpečnosti: 

stpk =  7  (dle lit. [10])          

 

Statická síla proti přetržení: 

8993 7 62951RmP os stpF F k N= ⋅ = ⋅ =        (49) 

 

Tahová síla v řetězu vyvolaná vlastní hmotností řetězu: 

21,500 8 9,81 1687hř ř hřF l m g N= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =       (50) 

kde: 21,5řl m=  … celková délka řetězu (určena dle konstrukčního návrhu 

zakladače) 

 

Celková tahová síla v řetězu: 

8993 1687 10680tř os hřF F F N≅ + = + =       (51) 
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Označení velikosti řetězu 16B-3 
Rozteč p 25,400 mm 
Počet řad k 3,000 ul 
Minimální vnitřní šířka b1 17,020 mm 
Max. průměr válečku nebo pouzdra d1 15,880 mm 
Maximální průměr čepu d2 8,280 mm 
Max. výška vnitřního článku h2 21,080 mm 
Max. výška vnějšího nebo středového článku h3 21,080 mm 
Maximální délka čepu řetězu b 99,900 mm 
Maximální tloušťka vnitřního článku t1 4 mm 
Maximální tloušťka vnějšího nebo středového článku t2 3,200 mm 
Vzdálenost mezi řadami řetězu pt 31,880 mm 
Nosná plocha řetězu A 631mm2 
Pevnost při přetržení Fu 160000 N 
Měrná hmotnost řetězu mhř 8 kg.m-1 

 
Tabulka 25. Parametry zvoleného poháněcího řetězu plošiny 

 

 
Obrázek 19. Hlavní parametry poháněcího řetězu 

 
Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu: 

Pro kontrolu měrného tlaku platí podmínka, že výpočtový tlak ppř musí být větší 
nebo roven tlaku dovolenému pD:    př Dp p≤  
 

Výpočet tlaku v kloubu řetězu: 

10680 16,926
631

tř
př

Fp MPa
A

= = =        (52) 
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Směrný tlak v kloubu řetězu:  

29,63sp MPa=  (dle lit. [3])  

 

Skutečný činitel tření: 

1 0,83 2,5 2,075yλ λ= ⋅ = ⋅ =         (53) 

kde: 2,5y =  … činitel rázů (dle lit. [3]) 

1 0,83λ =  … činitel tření (dle lit. [3]) 

 

Dovolený tlak v kloubu řetězu: 

29,63 2,075 61, 482D sp p MPaλ= ⋅ = ⋅ =       (54) 

př Dp p≤  

16,926 61, 482≤ ⇒ Řetěz splňuje podmínku měrného tlaku v kloubu řetězu. 

 

Bezpečnost při statickém zatížení: 

160000 14,981 7
10680

u
st

tř

Fk
F

= = = ≥ ⇒ řetěz vyhovuje     (55) 

   

Bezpečnost při dynamickém zatížení: 

160000 5,993 5
10680 2,5

u
d

tř

Fk
F y

= = = ≥ ⇒
⋅ ⋅

řetěz vyhovuje    (56) 

    

Pevnostní kontrola řetězu zdvihu plošiny prokázala, že navržený poháněcí řetěz splňuje 

pevnostní podmínky. Dále je nutné provést geometrický výpočet řetězových kol 

(pro navržený řetěz), který se řídí dle normy ČSN 01 4811 (Řetězová kola pro hnací 

válečkové a pouzdrové řetězy. Metody výpočtu). 

 

Řetěz:      16B-3 

Rozteč řetězu:     tŘ=25,4 mm 

Průměr válečku pouzdra řetězu:  d1=15,880 mm 

Počet zubů:     z1 = z2 = 21  
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Průměr roztečné kružnice: 

1

1

25, 4 170, 421180 180sin sin
21

Ř
t

t
D mm

z

= = =       (57) 

   

Poloměr dna zubní mezery: 

1min 10,505 0,505 15,880 8,019R d mm= ⋅ = ⋅ =      (58) 

    

Průměr patní kružnice:        (59) 

1 1 12 170, 421 2 8,019 154,383f tD D R mm= − ⋅ = − ⋅ =      

 

Poloměr boku zubu: 

( ) ( )2 2
max1 1 10,008 180 0,008 15,880 21 180 78,891eR d z mm= ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ + =   (60)  

 

Průměr hlavové kružnice: 

1 1 10,6 170, 421 0,6 15,880 179,949ah tD D d mm= + ⋅ = + ⋅ =     (61) 

  

Rozdíl poloměrů roztečné kružnice a věnce: 

0,7 0,7 25, 4 17,78Řf t mm= ⋅ = ⋅ =        (62)  

 

Největší průměr věnce kola: 

1 1 2 170,421 2 17,78 134,861g tD D f mm= − ⋅ = − ⋅ =      (63) 

  

Poloměr zaoblení zubu: 

3 11,5 1,5 15,880 23,82R d mm= ⋅ = ⋅ =       (64) 

    

Šířka zubu řetězového kola: 

1 10,95 0,95 17,020 16,169B b mm= ⋅ = ⋅ =       (65)  
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4.2.4 Kontrolní výpočet hřídelí plošiny 

4.2.4.1 Průběžná hřídel pohonu zdvihu plošiny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka 26. Zatížení průběžné hřídele plošiny 

 
 

 
Obrázek 20. Schematické umístění zatížení průběžné hřídele 

 

Materiál  Vlastní materiál 
Modul pružnosti v tahu E 206000 MPa 
Modul pružnosti v tlaku G 80000 MPa 
Hustota ρ 7860 kg.m-3 

 
Tabulka 27. Materiál průběžné hřídele  

 
 

Index Typ Umístění 
Reakční síla 

Typ 
Velikost 

1 Volný 128 mm 336,107 N 
Vlastní 

2 Pevná 1690 mm 335,679 N 

 
Tabulka 28. Reakční síly průběžné hřídele  

 
 

Index Umístění Svěrný 
moment 

Průhyb Úhel 
průhybu Y Velikost Směr 

1 34 mm -1278,5 
N.m  

12,446  
μm 

12,446  
μm 

180 
deg 

0,01 deg 

2 405 mm 2557  
N.m 

-39,915 
μm 

39,915  
μm 0,01 deg 

3 1775 mm   -1278,5 
N.m 

12,297  
μm 

12,297  
μm 0 deg 

ložiskové těleso ložiskové těleso 

vstupní  
svěrný moment 

výstupní svěrný moment výstupní svěrný moment 
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Délka L1 1807 mm 
Hmotnost Hmotnost 68,503 kg 
Maximální napětí v ohybu σB1 2,338 MPa 
Maximální smykové napětí τS1 0,078 MPa 
Maximální napětí v krutu τ1 18,984 MPa 
Maximální redukované napětí σred1 32,882 MPa 
Maximální průhyb fmax1 73,157 μm 
Úhel zkroucení φ1 0,23 deg 

 
Tabulka 29. Výsledky pevnostní kontroly v aplikaci D. A.  

 

 

Obrázek 21. Redukované napětí průběžné hřídele plošiny 

 

 

 
Obrázek 22. Průhyb průběžné hřídele plošiny 
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4.2.4.2 Krátká hřídel pohonu zdvihu plošiny 

 

 

 

 

Tabulka 30. Zatížení krátké hřídele plošiny 

 

 

Obrázek 23. Schematické umístění zatížení krátké hřídele plošiny 

 

Materiál  Vlastní materiál 
Modul pružnosti v tahu E 206000 MPa 
Modul pružnosti v tlaku G 80000 MPa 
Hustota ρ 7860 kg.m-3 

 
Tabulka 31. Materiál krátké hřídele plošiny 

 
 

Index Typ Umístění 
Reakční síla 

Typ 
Velikost 

1 Pevná 128 mm 119,300 N 
Vlastní 

2 Volný 550 mm 107,228 N 

 
Tabulka 32. Reakční síly krátké hřídele plošiny 

 
 

Index Umístění Svěrný 
moment 

Průhyb Úhel 
průhybu Y Velikost Směr 

1 28,85 mm 
1278,500 

N.m 
0,137 
μm 

0,137 
μm 

180 
deg 

0 deg 

2 338,85 
mm 

1278,500 
N.m 

-0,305 
μm 

0,305 
μm 

0 deg 

3 618,85 
mm 

-2557,000 
N.m 

0,120 
μm 

0,120 
μm 

0 deg 

vstupní svěrný moment 

výstupní svěrný moment výstupní svěrný moment 

ložiskové těleso ložiskové těleso 
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Délka L2 651,700 mm 
Hmotnost Hmotnost 23,099 kg 
Maximální napětí v ohybu σB2 0,132 MPa 
Maximální smykové napětí τS2 0,021 MPa 
Maximální napětí v krutu τ2 37,967 MPa 
Maximální redukované napětí σred2 65,761 MPa 
Maximální průhyb fmax3 0,305 μm 
Úhel zkroucení φ2 0,25 deg 

 
Tabulka 33. Výsledky pevnostní kontroly v aplikaci D. A.  

 

 

Obrázek 24. Redukované napětí krátké hřídele plošiny 

 

 
 

Obrázek 25. Napětí v krutu krátké hřídele plošiny 
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4.2.4.3 Dlouhá hřídel pohonu zdvihu plošiny 

 

 

 

Tabulka 34. Zatížení dlouhé hřídele plošiny 
 

 

Obrázek 26. Schematické umístění zatížení dlouhé hřídele plošiny 

 

Materiál  Vlastní materiál 
Modul pružnosti v tahu E 206000 MPa 
Modul pružnosti v tlaku G 80000 MPa 
Hustota ρ 7860 kg.m-3 

 
Tabulka 35. Materiál dlouhé hřídele plošiny 

 
 

Index Typ Umístění 
Reakční síla 

Typ 
Velikost 

1 Pevná 95 mm 199,373 N 
Vlastní 

2 Volný 1000 mm 209,295 N 

 
Tabulka 36. Reakční síly dlouhé hřídele plošiny 

 

 

 

Index Umístění Svěrný 
moment 

Průhyb Úhel 
průhybu Y Velikost Směr 

1 227,9  
mm 

2557,000 
N.m 

-3,538  
μm 

3,538  
μm 180 

deg 

0 deg 

2 1077,9 
mm 

-2557,000 
N.m 

2,059  
μm 

2,059  
μm 

0 deg 

vstupní  
svěrný moment 

výstupní svěrný moment 

ložiskové těleso ložiskové těleso 
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Délka L3 1121,800 mm 
Hmotnost Hmotnost 41,673 kg 
Maximální napětí v ohybu σB3 0,753 MPa 
Maximální smykové napětí τS3 0,045 MPa 
Maximální napětí v krutu τ3 37,967 MPa 
Maximální redukované napětí σred3 65,761 MPa 
Maximální průhyb fmax2 7,842 μm 
Úhel zkroucení φ3 0,42 deg 

 
Tabulka 37. Výsledky pevnostní kontroly v aplikaci D. A.  

 
 

 
 

Obrázek 27. Redukované napětí dlouhé hřídele plošiny 

 

 

 
 

Obrázek 28. Ohybový moment dlouhé hřídele plošiny 
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4.3 Příhradová věž 

Důležitým kritériem návrhu nosné konstrukce je její tuhost, ta musí zachytit jak 

statické síly a deformace od tíhy celého zařízení včetně dopravovaného nákladu, 

tak i dynamické rázy vznikající při pohybu manipulátoru. Tuhost významně ovlivňuje 

stabilitu zařízení. Je ovlivněna materiálem, rozměry a tvary částí stroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29. 3D model příhradové věže 

 

Servisní 
žebřík 

Servisní 
plošina 

Propojovací 
nosník 

konstrukce 

Příhradový 
levý rám 

Zesílení 
základového 

nosníku 

Zavětrování 
konstrukce 

Příčný nosník Konzola  
úchytu řetězu 

Příhradový 
pravý rám 

Řetěz 16B-3 
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4.3.1 Pevnostní analýza úchytu řetězu 

Pevnostní analýza napětí byla použita k simulování chování mechanické součásti 

při konstrukčním zatížení. Byly tak nalezeny potenciálně nebezpečná místa, která by 

mohla být zdrojem problémů. Výsledky vygenerovala technologie ANSYS v aplikaci 

Inventor D. A. 

Předpoklady vztahující se na analýzu: 

 

ü tlak je přímo úměrný napětí  

ü všechny vlastnosti jsou nezávislé na teplotě  

ü vlastnosti se nemění v rámci objemu součásti.  

ü vlastnosti materiálu jsou identické ve všech směrech 

 

Geometrie a síť: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 38. Hodnoty konstant použitých při pevnostní analýze 

Zatížení a vazby: 

Zvolená zatížení a vazby působí na konkrétní oblasti součásti. Oblasti jsou 

definované výběrem povrchů, válců, hran a vrcholů. Data vektoru odpovídají globálním 

složkám X, Y a Z. 

 

 

 

 

 

Tabulka 39. Definování podmínek a zatížení působících na konzolu 

Youngův modul 2,1e+005 MPa 

Poissonova konstanta 0,3 

Měrná hmotnost 7,85e-006 kg.mm-³ 

Mez v kluzu 207 MPa 

Mez pevnosti v tahu 345 MPa 

Hmotnost součásti 81,15 kg 

Objem součásti 1,034e+007 mm³ 

Název Typ Celková velikost 

Tlak 1-4 Povrch – tlak 10 MPa 

Pevná vazba Povrch – pevná vazba - 
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Výsledky pevnostní analýzy: 

V následující tabulce jsou uvedeny všechny strukturované výsledky 

vygenerované pevnostní analýzou.  

Byl vypočten koeficient bezpečnosti pomocí teorie selhání maximálního ekvivalentního 

napětí pro ohebné materiály. Limit napětí byl zadán mezí v kluzu pro daný materiál. 

 

 
Tabulka 40. Výsledky pevnostní analýzy úchytu konzoly řetězu 

 

 
 

Obrázek 30. Ekvivalentní napětí úchytu řetězu v MKP Inventor 

Název Minimum Maximum 

Ekvivalentní napětí 5,245e-003 MPa 41,65 MPa 

Maximální hlavní napětí -9,716 MPa 39,9 MPa 

Minimální hlavní napětí -44,31 MPa 6,987 MPa 

Deformace 0,0 mm 9,994e-002 mm 

Koeficient bezpečnosti 4,97 Nepoužito 
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Obrázek 31. Výsledek pevnostní analýzy v systému Pro ENGINEER 

 

 

 
 

Obrázek 32. Vygenerování sítě geometrických elementů úchytu řetězu 
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Konzolu úchytu řetězu jsem dále také pevnostně zkontroloval (viz. Obr. 23) 

v systému Pro ENGINEER metodou Quick Check, jenž neprovádí kontrolu 

konvergence výpočtu. Výsledkem této metody je deformace a napětí analyzované 

součásti. Velmi důležitým výsledkem této analýzy je poznání, že výpočtový model se 

chová tak, jak jsem předpokládal. Tento výpočet tedy hlavně sloužil ke kontrole 

správnosti nadefinovaného výpočtového modelu.  

 Systém Pro ENGINEER provádí pevnostní výpočty v modulu 

Pro/MECHANICA STRUCTURE, které jsou založeny na metodě geometrických prvků 

(GEM – geometrical element method). Princip této metody spočívá, obdobně jako při 

metodě konečných prvků, v rozdělení analyzovaného objemu na elementy. Pomocí této 

metody prvky přesně respektují vytvořený 3D model. Základním prvkem metody GEM 

je čtyřstěn (tetrahedron). Na Obrázku 24. jsou zobrazeny vygenerované sítě 

geometrických prvků. 
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5 Závěr 
Podstatou diplomové práce bylo vytvořit konstrukční návrh automaticky 

řízeného trojosého zakládacího manipulátoru, který bude realizovat zakládání 

a vyjímání dvou palet v regálovém systému. Provedené výpočty a pevnostní analýzy 

stěžejních konstrukčních částí zařízení zakladače neodhalili žádné slabé místo, které by 

mohlo být zdrojem komplikací. Prokázalo se tak, že navržené zařízení je 

předimenzované a tím i bezpečné a spolehlivé. V zařízení je rovněž použito množství 

normalizovaných součástí. Tím je zaručena snadná vyměnitelnost a dostupnost 

jednotlivých dílů.  

V práci jsem se nezabýval detailním konstrukčním návrhem satelitního vozíku 

plošiny. Tento návrh je natolik obsáhlý, že by zasluhoval mnohem detailnější rozbor. 

Proto nebyl tento problém rozpracován více do hloubky. 

Za úvahu stojí zamyslet se nad záležitostmi, které nebyli součástí diplomové 

práce např. zhodnocení ekonomické návratnosti. 

5.1 Poděkování 

Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na vzniku této práce. 

Jmenovitě vedoucímu mojí diplomové práce (pan Ing. Jan Blata) za jeho cenné rady, 

které výrazně přispěli ke vzniku finálního řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 61

6 Použité zdroje  
6.1 Literatura 

[1]     ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými 

editory. Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 36 s. 

[2] ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český 

normalizační institut, 1996. 32 s. 

[3] ČSN 01 4809. Kloubové řetězy. Výpočet řetězových převodů. Praha: Český 

normalizační institut, 1970. 15 s. 

[4] PETRUŽELKA, J. Ročníkový projekt. Jak psát bakalářskou práci [online]. Ostrava: 

VŠB-TUO, FS, poslední aktualizace 21. 10. 2006 [cit. 2007-04-10]. Dostupný z 

www: <URL: http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak%20psat.pdf>. 

[5] HUBKA, VL. Konstrukční nauka, Heurista, Zürich, 1995. 118 s. ISBN 80-90-

1135-0-8. 

[6]     LEINVEBER J, VÁVRA P.: Strojnické tabulky, Praha: Scientia, 2003. 985 s. ISBN    

80-86490-74-2. 

[7] MARTÍNEK, P.: Transportní zařízení, Ostrava: Montanex, 1993. 112 s. ISBN 80-

7078-165-3. 

[8]  KŘÍŽ, R.: Strojnické tabulky II. – Pohony, Montanex, Ostrava, 1997. 213 s. ISBN 

80-85780-51-8. 

[9]  DEJL, Z.: Konstrukce strojů a zařízení I. Montanex, Ostrava, 2000. 225 s. ISBN 

80-7225-018-3. 

[10] BOLEK, A.; KOCHMAN, J.: Části strojů, 1. svazek. SNTL Praha, 1989. 776 s. 

ISBN 80-03-00193-5. 

[11] FARANA, R. AJ: Zpracování závěrečných textů z oblasti automatizace 

a informatiky. Včetně anglicko-českého slovníku automatizační techniky a řízení.  

1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 116 s. ISBN 80-248-0557-X. 

 

 

http://www.345.vsb.cz/jiripetruzelka/Texty/Jak%20psat.pdf>


        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 62

6.2 Internet 

[1]     www.nord.com  

6.3 Software 

[1]      Autodesk Inventor 2009 (aplikace Design Accelerator) 

[2]      Microsoft Office 2007 

[3]      Lexikon technických materiálů 3.0 

[4]      Adobe Photoshop CS3 

[5]      Pro ENGINEER Wildfire 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nord.com


        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 63

7 Přílohy 
7.1 Katalogové listy 

 
List 1. NORD katalog 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 64

 
 

List 2. NORD katalog 
 
 
 
 
 
 
 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

List 3. NORD katalog 



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 66

 
List 4. NORD katalog 

  



        fakulta strojní                                                          katedra výrobních strojů a konstruování 

Petr Ondřej 67

 
 

List 5. NORD katalog 
 


