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 Diplomová práce řeší problém uskladnění svařovacích přípravku ve firmě Borcad 

s.r.o. Fryčovice. Po konzultaci s pracovníky firmy byly specifikovány poţadavky na 

zařízení. Po provedení analýzy současného stavu manipulace a uskladnění svařovacích 

přípravků ve firmě byly navrhnuty tři varianty moţného řešení. Za pomocí hodnotové 

analýzy byla vybrána optimální varianta, která je dále zpracována. Práce je zaměřena na 

konstrukční návrh skladu přípravků, výběr pohonů a důleţitých komponentů. V závěru 

práce je provedeno Technicko ekonomické zhodnocení. Celý projekt je vymodelován v 3D 

prostoru v CAD systému pro/Engineer. Práce také obsahuje dispoziční výkres, sestavný 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Značení Jednotky Popis 

a.s. − Akciová společnost 

E N/mm2 Modul Pruţnosti 

F N Zatěţující síla 

fL − Koeficient zatíţení 

G N Síla způsobena gravitací 

i − Převodový poměr 

I cm4 Plošný moment setrvačnosti 

J kg∙m2 Moment setrvačnosti 

ks − Koeficient bezpečnosti 

L m Vzdálenost 

m kg Hmotnost 

n ot/min Otáčky za minutu 

Q N Tíhová síla 

r m Poloměr otáčení 

S mm2 Plocha 

s.r.o. − Společnost s ručením omezeným 

t s Čas 

v m/s Rychlost 

ε rad∙s-2 Úhlové zrychlení 

μ % Účinnost 

ξ − Součinitel tření 

τs MPa Napětí ve smyku 

τSD MPa Dovolené napětí ve smyku 

ω rad∙s-1 Úhlová rychlost 

 
 
Ostatní parametry a symboly, které zde nejsou obsaţeny a objeví se v diplomové práci 
jsou popsány v textu.
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1 Úvod 

Projekt je zpracován a určen pro firmu Borcad, s.r.o. Fryčovice. Borcad je 

etablovaným dodavatelem zdravotnické a kolejové techniky především gynekologických 

křesel a sedadel určených pro ţelezniční vozy. 

Firma byla zaloţena roku 1990 panem Ing. Ivanem Borutou původně jako 

konstrukčně – vývojové studio. Zájem o sluţby firmy rychle rostl. Od roku 1994 byla 

zahájena výroba v pronajatých prostorách. V této době se jednalo o zakázky převáţně na 

tuzemský trh a to zejména v oblasti humánní a veterinární medicíny. Nyní Borcad dodává 

své výrobky do celého světa a zaujal postavení respektovaného a uznávaného výrobce. 

Po celou dobu existence je klíčovou technologií obloukové svařování. V letech 2010 – 

2011 získala firma velkou zakázku na výrobu ţelezničních sedadel do Moskevského 

regionu. Pro zvýšení produktivity a kvality svých výrobku se firma rozhodla svařování 

robotizovat. Výběrové řízení vyhrála firma Walk Welding jenţ vybavila výrobní halu první 

robotizovanou buňkou se dvěma pracovníma stanicema vybavenýma jednoosými 

polohovadly a svařovacím robotem Panasonic Tawers. V současnosti firma disponuje 

dvěma totoţnými robotizovanými pracovišti.  

Konstrukci a výrobu svařovacích přípravků si firma Borcad zabezpečuje svépomoci. 

Po roce sériové výroby počet přípravků značně narostl a tím vznikl problém s jejich 

uskladněním a manipulací. Značným problémem jsou prostory ve výrobní hale. 

Nedostatek místa výrazně omezuje moţnosti manipulace a samotného uskladnění 

přípravků. 

Projekt je vypracován jako jedna z moţných variant řešení problému. Největší důraz 

je kladen především na vyuţití jinak nevyuţitelného prostoru a moţnost implementovat jej 

do stávajícího výrobního procesu. 
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2 Analýza stávajícího stavu manipulace a uskladnění 

svařovacích přípravků  

2.1 Svařovací přípravky 

„Svařovací přípravky jsou nezbytné pro dodrţení opakovatelné přesnosti sestavy 

svarků a reprodukovatelnosti polohy těchto celků v prostoru“. Přípravky jsou všeobecně 

jednoúčelové pomůcky při výrobě. Poţadované nároky na přesnost je moţné zajistit 

sestavením a svařováním jednotlivých dílů do sestavovacích a svařovacích přípravků.  

 

Poţadavky kladené na přípravky: 

 Konstrukce přípravku musí umoţňovat rychlé a jednoduché upínání 

jednotlivých dílů (sestav). 

 Dodrţení poţadavku reprodukované přesnosti polohy svarku v prostoru. 

 Přípravek musí zajistit přístupnost svařovací hlavice ke svarům v optimálních 

polohách. 

 Zabránění jiskření elektrického oblouku mezi ustalovacími dorazy a svarkem. 

 Zajištění dostatečného odvodu tepla z místa svaru. 

 Omezení neţádoucích deformací (pruţné předepínání svarku). 

 Dostatečná tuhost konstrukce. 

 

Přípravky pro robotizované svařování jsou řešeny individuálně pro kaţdý výrobek. 

Přípravky nejsou nijak normalizovány a jejich konstrukce je navrhována na základě 

poţadovaného výrobku. Většinu přípravků navrhují technologové a konstruktéři firem 

zabývajících se robotizovaným svařováním.  

 

Podle účelu pro který jsou přípravky konstruovány je lze rozdělit na : 

 Sestavovací přípravky (určené pro sestavu a stehování) 

 Svařovací 

 Víceúčelové pro sestavu, stehování i svařování 

 

V případě tohoto projektu se jedná o víceúčelové (univerzální) přípravky, jejichţ 

hlavním úkolem je maximálně vyloučit výrobní tolerance detailů. Zároveň slouţí pro 

sestavování stehování a svařování.  Tyto přípravky jsou umístěny přímo na otočných 

stolech. Proti pohybu jsou zajištěny dvojicí šroubů, které spojují rám přípravku s otočným 
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stolem. Rám svařovacích přípravku je unifikován (s výjimkou prvních dvou kusů). Tvar a 

velikost samotného přípravku se liší ve všech případech v závislosti na vyráběném druhu 

výrobku. 

 

 

Obr. 1. – Rám s přípravkem před unifikací 

 

 

 

Obr. 2. – Stávající rám 

 

Rozměry rámu:   

o Délka 2894mm 

o Šířka 1072mm 

o Výška 230mm 

o Hmotnost rámu s přípravkem cca 400kg 

o Hmotnost prázdného rámu 146kg 
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2.2 Manipulace s přípravky 

V současnosti se s přípravky manipuluje za pomocí ručně vedených vysokozdviţných 

vozíků. Jedná se elektricky poháněné paletové vozíky, jenţ pracovník vede a ovládá. Tyto 

vozíky mohou být vybaveny brzdami, čítači, automatickou redukcí rychlosti atd. Těchto 

vozíků je na trhu široký výběr a mohou být různě modifikovány. Zdvih se pohybuje od 500 

aţ do 5500 mm s nosností od 800 do 2000 kg. Vozíky jsou v hale k dispozici a pro jejich 

obsluhu jsou v hale dostatečně široké koridory. Na samotném svařovacím pracovišti je 

však manipulační prostor mezi otočnými stoly a stěnami pracoviště  poměrně malý (2,5m). 

Přípravky jsou poměrně dlouhé a na nosné vidlici paletového vozíku nestabilní. 

V současné době je tento problém řešen doplněním přípravku o ocelový plech přivařený 

k rámu ve tvaru oka. 

 

Obr. 3. – Příklad vysokozdvižného ručně vedeného vozíku 

 

2.2.1 Varianty řešení manipulace s přípravky 

Manipulaci s rozměrnými předměty a váhou do 400 kg lze řešit několika způsoby. Jako 

vhodná pro výměnu přípravků byla vybrána tato zařízení:  

o Jeřáby 

o Roboty 

o Dopravníky 

Jeřáby 

V praxi často pouţívaná zařízení poměrně jednoduchých konstrukcí. Jeřábů je na trhu 

mnoho druhů. Liší se od sebe svou konstrukcí a nosností. Do výrobních hal jsou běţně 

montovány jeřáby mostové vyuţívající pojezd po kolejnicích zabudovaných jiţ 

v konstrukci haly. Tyto jeřáby mají velkou nosnost - aţ desetitisíce kilogramů.  Pro 

výměnu přípravků jsou však nepraktické. Řešením by mohly být sloupové otočné jeřáby. 
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Ty vykazují velkou nosnost, jejich nevýhodou je však stacionární umístění.  Nejvhodnější 

typy jeřábů pro výměnu přípravků se zdají být podvěsné kladkostrojové dráhy nebo 

portálové pojízdné jeřáby. Systém pojezdu umoţňuje přemisťování zvednutých břemen 

tam kde je vedení či kolejnice jeřábu. Jeřáb je tedy mobilní a při umístění vedení do výšky 

nezabírá příliš mnoho prostoru. Variantou by mohl být také jěřábový vozík, který je malý, 

skladný, disponující dostatečnou nosností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. – Příklady jeřábů 

 

Roboty 

Dalším moţným řešením jak manipulovat s tak těţkými břemeny je vyuţití robotů 

s velkou nosností. Firmy jako ABB, Kawasaki, Fanuc nebo KUKA disponují roboty 

s nosností okolo 400 kilogramů i víc. Roboty s tak velkou nosností nejsou standardně 

řešeny jako pojízdné. Pro aplikaci výměny přípravků by bylo nutné tyto roboty opatřit 

pojezdem, nebo kaţdé pracoviště opatřit dvěma těmito roboty. Tato zařízení jsou velmi 

drahá a bylo by nutné upravit stávající svařovací pracoviště.  
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Obr. 5. – Příklady robotů s velkou nosnosti 

Dopravníky 

Nejsnadněji a zároveň nejlevněji je moţné s těţkými břemeny manipulovat pomocí 

dopravníků. Ty mohou být bez pohonu nebo s pohonem. Dopravníků existuje mnoho typů. 

Volba toho správného typu záleţí na konkrétní operaci, pro kterou je dopravník určen. 

Dopravníky mohou být válečkové, pásové, řetězové, podvěsné, vlečné atd.  Liší se od 

sebe systémem přepravy břemene a pohonnou částí. Některé jsou nepoháněny či 

zavěšeny na dopravních řetězech, jiné mají poháněné válečky. Dopravníky zabírají 

poměrně dost místa, ale dále neřeší naloţení a vyloţení přepravovaných břemen. Je 

nutné je kombinovat s dalšími periferními prvky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. - Příklady dopravníků 
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Obr. 7. -Pohled na polovinu svařovacího pracoviště 

2.3 Systém uskladnění přípravků 

Stávající systém uskladnění přípravků je jednoduchý, bez mechanizace. Jde o 

skladování přípravků v regálech s velkou nosností. Kaţdý regál (celkem jsou 2) je pevně 

ukotven. Do regálu se vejde 4 aţ 5 přípravků. Celková výška regálu je 3,5 metru.  

Naskladňování a vyskladňování probíhá za pomocí jiţ výše zmiňovaných 

vysokozdviţných vozíků. Toto řešení je snadné a vhodné avšak pouze do určitého počtu 

přípravků, s narůstající potřebou uskladnit další přípravky klesá jak přehlednost 

skladování a naopak narůstá prostor potřebný k uskladnění. 

 

Obr. 8. – Stávající regál na přípravky 
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2.3.1 Varianty uskladnění, analýza skladovacích systému 

Plynulost výrobního procesu vyţaduje vhodně řešený skladovací systém pro veškeré 

poloţky, které do výrobního procesu vstupují. Řešení mechanizace a automatizace skladu 

vychází z poţadovaného počtu skladovaných poloţek, jejich rozměrů a hmotností. 

Skladování je vţdy spojeno s ekonomickými náklady, které je třeba promítnout do ceny 

výrobku. Proto je řešení skladu často podrobováno důslednému ekonomickému rozboru. 

Vţdy by se mělo hledat optimální řešení. Do ekonomického hodnocení skladu spadají 

náklady na pořízení skladovacího zařízení včetně techniky pro evidenci, cena 

zastavěného pozemku, provozní náklady včetně údrţby a mzdy obsluhujícího personálu. 

 

Sklady lze rozdělit na několik druhů: 

 Skladovací systémy bez mechanizace 

 Mechanizované skladovací systémy 

o Regálové sklady obsluhované vysokozdviţnými vozíky 

o Regálové sklady obsluhované jeřáby 

 Regálové sklady obsluhované regálovými zakladači 

 Automatizované skladovací systémy 

 Automatizace ve skladech s regály obsluhovanými lidskou obsluhou 

 

 

Skladovací systémy bez mechanizace 

Sklady tohoto typu se pouţívají nejčastěji jako příruční sklady. Předpokládá se lidská 

pracovní síla obsluhující tento sklad. Maximální hmotnost, kterou mohou zaměstnanci 

opakovaně zvedat je však hygienickými předpisy omezena.  Pro větší hmotnosti 

manipulovaných objektů jsou potřebná manipulační zařízení. 

Úloţné prostory jsou většinou náročné na zastavěnou plochu. Při velkém mnoţství 

skladovaných objektů je moţné sklad budovat i do vyšších pater.  Se zvyšujícím se 

počtem ukládaných objektů se sniţuje přehlednost skladu. 

Mechanizované skladovací systémy 

Mechanizované skladovací systémy se uplatňují při větším počtu skladovaných 

objektů. Oproti skladům bez mechanizace, jsou tyto sklady opatřeny nějakým stupněm 

mechanizace coţ značně ulehčuje práci obsluze, bez které se však tento sklad neobejde. 

S malými objekty manipuluje přímo obsluha nebo přímo ovládá mechanismy skladu. Při 

skladování objektů s větší hmotností se sklady vybavují manipulačními prostředky jako 
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přesuvny, posuvné nosné vidlice, různé druhy dopravníků apod. Sklady jsou většinou 

řešeny jako regálové a jejich půdorysné řešení není tak náročné na plochu. 

Mechanizované skladovací systémy mohou být obsluhovány např. vysokozdviţnými 

vozíky pojíţdějícími po podlaze. U takových skladů je nutné brát v úvahu šířku přístupové 

uličky k regálu. Je nutné vyšetřit potřebný prostor pro otáčení vysokozdviţného vozíku a 

jeho zakládací mechanismus. Sklady tohoto typu bývají zpravidla rozprostřeny na větší 

podlahové ploše. Výška regálu je ovlivněna dosahem vysokozdviţných vozíku tj. cca 12m. 

Výhodou těchto skladů je jednoduchost přesunu vysokozdviţného vozíku, jeho 

víceúčelovost a schopnost operativního přemístění objektu na libovolné místo. 

 

Obr. 9. – Příklady skladu s využitím vysokozdvižných vozíků 

 

Řešení regálového skladu obsluhovaného jeřáby je ovlivněno především skladovaným 

materiálem. Pro manipulaci a skladování objektů je vyuţíváno jeřábu s pevným nebo 

teleskopickým sloupem zavěšeným na kočce jeřábu pojíţdějící po jeřábovém mostě. 

Jeřábový most má pojezd řešený nejčastěji na konstrukci haly nad regálovým skladem. 

Plocha nutná pro sklad srovnatelné velikosti jako u vyuţití vysokozdviţných vozíků je 

menší je však nutné počítat s průjezdným profilem jeřábu pod střechou haly. Další 

omezující podmínkou těchto skladů je nosnost jeřábu a tuhost celé konstrukce jeřábu. 

Sklady se hodí pro uskladňování dlouhých materiálů. Při velkém počtu uskladněných kusů 

se stává sklad nepřehledný. 
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Obr.10. – Příklad skladu s jeřábem 

 

Regálové sklady obsluhované regálovými zakladači 

Regálové zakladače jsou mechanická zařízení pojíţdějící po konstrukci regálů. Jsou 

opatřeny zařízením pro přejímání nebo předávaní skladovaného materiálu. Spolupracují 

s dalším periferním zařízením jako jsou dopravníky nebo vozíky. Tyto sklady tvoří 

kompaktní celek vyuţívající výpočetní techniky. Výhodou takovéhoto celku je moţnost 

postavit sklad bez nutnosti stavět halu či budovu. Opláštění lze připevnit na vnější nosníky 

regálů. Při řešení konstrukce zakladače je potřeba vzít v úvahu ţe zakladač by měl mít 

moţnost vyjet aţ za poslední nosný sloup regálu. Sklady tohoto typu jsou vhodné pro 

materiál uskladňovaný před expedici. Aţ na údrţbu nevyţaduje lidskou obsluhu. 

 

 

Automatizované skladovací systémy 

Automatizované sklady ve velké míře vyuţívají předností výpočetní techniky. 

Automatizace je do jisté míry uplatněna i u některých výše uvedených typů skladů. Plně 

automatizované sklady vykonávají svou funkci v podstatě bez zásahu člověka, který 

zastává pouze dispečerskou funkci. Při plně automatizovaných skladech je předpoklad i 

plně automatizovaných periferií, přísun materiálu do sklady, naskladnění, vyskladnění , 

odebírání materiálu. Sklady jsou navrhovány pro velké mnoţství skladovaného materiálu. 

Je zde nutné i automatické řízení skladu za pomocí koncových spínačů, čidel a senzorů 

umístěných na funkčních plochách skladů. 
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Obr. 11. – Automatizovaný skladovací systém 

 

Automatizace ve skladech s regály obsluhovanými lidskou obsluhou 

Jde o sofistikovaný systém cirkulace regálů. Obsluha takovýchto zařízení naskladňuje 

a vyskladňuje objekty v ergonomicky bezpečném a praktickém výdejovém otvoru. Ten 

bývá opatřen dvířky pro zajištění bezpečnosti v době pohybu regálů. Jednotlivé regály 

jsou označeny číselnými kódy, které se načítají na ovládacím panelu. Po načtení 

poţadovaného regálu přijede k výdejovému otvoru daný regál. Elektronický systém je 

řízen výkonným počítačem, který přepočítává nejkratší moţnou uraţenou trasu regálu.  

Systém můţe pracovat jak v horizontální tak ve vertikální ose. Vertikální sklady tohoto 

typu pracují na principu páternoster, kdeţto horizontální sklady jsou zaloţeny na principu 

podvěsného dopravníku s vedením. Materiál či zboţí uskladněné v takových skladech je 

chráněno před krádeţí a nečistotami z okolí pomocí vnějšího opláštění, to má také za úkol 

ochránit zaměstnance při moţné kolizi stroje. Tyto zařízení lze vhodně kombinovat s další 

mechanizaci, například naskladňování a vyskladňování objektů lze provádět pomocí 

robotů či zakládacími mechanizmy. Pohony těchto zařízení jsou napájeny přes frekvenční 

měniče, které umoţňují plynulou změnu otáček. Tvary a rozměry jednotlivých polic mohou 

být různé záleţí na konkrétní aplikaci. Výhody těchto typů regálů jsou zřejmé, jedná se 

především o malou zastavěnou plochu skladu, dále pak je zde poţadované zboţí 

doručováno přímo k pracovníkovi. Tyto sklady lze realizovat i přes více podlaţí, tudíţ je 

moţné mít jeden sklad společný pro celou budovu. Tato zařízení se dají upravit pro 

potravinářský průmysl nebo výbušné prostředí, opatřit je vnitřní atmosférou nebo provést 

antistatické provedení. 
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Obr.12. – Příklady vertikálního skladu systému páternoster 

 

 

2.4 Stávající využitelný prostor 

Vzhledem k povaze projektu a samotnému inovačnímu řešení je nezbytné 

vyhranit prostor pro projekt. Výrobní hala, v níţ jsou umístěny svařovací 

pracoviště má rozměry 15 x 36 metrů. Řešení projektu by však bylo vhodné 

umístit do poloviny haly, kde se robotizované pracoviště nacházejí. V druhé 

polovině haly je prostor vymezen pro odlišnou technologii svařování. Teoreticky je 

vyuţitelný prostor pod střechou. Výrobní hala má nosnost odpovídající vlastní 
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váze, spolu s rezervou pro zimní období. Jako ukázku jak to ve výrobní hale nyní 

vypadá, přidávám dispoziční nákres1 a vhodnou fotografii. 

 

 

Obr. 13. – Dispoziční nákres výrobní haly 

 

 

 

Obr. 14. – Reálný pohled do výrobní haly 

  

                                                
1
 Citlivé informace z dispozičního nákresu byly smazány 
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3 Požadavkový list 

Na základě konzultací s technologem firmy Borcad p. Radimem Svobodou byly 

stanoveny tyto základní poţadavky na zadaný projekt: 

o Čas výměny přípravku do 15 - ti minut 

o Obsluha jedním pracovníkem 

o Umístění skladu uvnitř stávající výrobní haly 

o Vyuţití co nejmenšího prostoru pro uskladnění 

o Moţnost měnit celkový počet přípravků 

o Maximální počet přípravků 25 kusů 

o Minimalizace manipulačních činností s přípravkem 

o Optimalizace dráhy přesunu 
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4 Návrh variant 

4.1 Varianta A 

Tato varianta spočívá v uskladnění přípravku v regálech obsluhovaných regálovým 

zakladačem (2). Regálový zakladač je poháněná plošina s moţnosti pohybu po 

horizontální a zároveň po vertikální ose. Pojezd je řešen kolejnicemi (3) a ozubeným 

hřebenem s pastorkem. Zakladač musí být vybaven dvojicí pásových dopravníků (4) nebo 

pístem, který bude naskladňovat nebo vyskladňovat přípravky z regálu.  Do regálového 

zakladače se přípravek umístí pomocí vysokozdviţných vozíků, podvěsného dopravníku 

či speciálně vyrobeného vozíku. Tato varianta je náročná na zastavěnou plochu. Pro 

kaţdý přípravek je nutné vyrobit jedinečnou polici v regálu (1). Rozsah pohybů je 

v rozmezí 6 metrů do výšky a 17 metrů do dálky, tzn. nutnost přesné výroby a instalace 

kolejnic. Sklad je přehledný, uskladnění či vyskladnění přípravku je velice rychlé.  

 

 

 

 

 nb 

 

Obr. 15. – Varianta A  
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4.2 Varianta B 

Další variantou je realizace podvěsného dopravníku pod střechou haly. Kaţdý 

z vagonku (1) na dopravníku je vybaven efektorem (2) pro uchopení přípravku (jeho 

zavěšení). Přípravky budou viset ve vertikální poloze zavěšené na speciálním 

technologickém přídavku na samotném rámu přípravku. Zavěšování a odebírání přípravků 

zajišťuje vertikální zdvih (3) vybaven otočným mechanismem (4). Zdvih pojíţdí za pomocí 

pastorku a ozubeného hřebene. Otočný mechanismus je dále vybaven upínacím 

kleštinou. Přípravek je dopraven na odběrné místo pod vertikálním zdvihem kde je upnut 

do kleštiny otočen do vertikální polohy a zavěšen (zajištěn) do efektoru na vagonku 

dopravníku. 

Varianta zabírá nejméně prostoru, jelikoţ podvěsný dopravník vykonává zároveň 

funkci skladu. Pod dopravníkem je moţno provádět veškeré výrobní operace. Minimální 

výška pod dopravníkem je 2,5m. Nevýhodou je celková hmotnost skladu, kterou musí 

nést kostrukce stávající haly. Pravděpodobně by muselo dojít k vyztuţení či rekonstrukci 

haly. Přípravek  by musel být opatřen doplňujícími technologickými místy pro uchopení. 

 

 

 

 

 

Obr. 16. – Varianta B 
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4.3 Varianta C 

Varianta řeší problematiku uskladnění jako revolverový zakladač v horizontální rovině. 

Na přírubě nosného sloupu (1) je instalováno loţisko s dostatečnou nosností, na němţ je 

připevněna konstrukce patra (2) pro uloţení přípravků. Otáčení celého patra je 

zabezpečeno samostatným motorem přes pastorek a ozubený věnec. Přípravky leţí volně 

na válečcích. Jednotlivé přípravky musí být zajištěny proti spadnutí.. Celkový počet pater 

můţe být aţ 6, ale pro zachování provozu je vhodné umístit první patro do výšky min. 2,5 

m. 

Naskladnění a vyskladnění takového skladu zabezpečuje vertikální zdvih (3) opatřený 

vhodným typem dopravníku (4). Zdvih vţdy najede do výškové hladiny jednoho z pater a 

natáhne na sebe (vtlačí do zásobníku) přípravek. Ke zdvihové plošině jsou přípravky 

přepraveny pomocí speciálního či jeřábového vozíku. Tato varianta vyuţívá jinak 

nevyuţitelný prostor pod střechou haly, nevyţaduje sloţité či velké technologické přídavky 

na přípravku. Skladování probíhá poloautomaticky, sklad je přehledný. Nevýhodou je 

náročná montáţ a tím i případná realizace projektu ve stávající hale.  

 

 

 

 

 

Obr. 17. – Varianta C 
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5 Výběr optimální varianty 

5.1 Hodnotová analýza 

Hodnotová analýza je účelně sestavený soubor metod a postupů, pomocí kterých 

vybíráme optimální variantu. První krok hodnotové analýzy je zvolení správných kritérií a 

následné přiřazení číselných hodnot dle bodové stupnice hodnocení (Tab.1). 

 

Stupnice hodnocení 

Vysoká úroveň 5 

Dobrá úroveň 4 

Průměrná úroveň 3 

Nízká úroveň 2 

Nevyhovující úroveň 1 

Tab.1 - Stupnice hodnocení 

 

 

Tabulka kritérií 

Označení 

kritéria 
Kritérium Charakteristika 

A Čas výměny Čas potřebný pro výměnu přípravku 

B Vyuţitý prostor  Volný prostor zastavěný konstrukcí 

C Prostor pro manipulaci Prostor potřebný pro výměnu přípravku 

D Flexibilní počet přípravků Moţnost měnit celkový počet přípravků 

E Sloţitost konstrukce Technická náročnost realizace 

F Energetická náročnost Mnoţství a druh vyuţité energie 

G Hmotnost Respektive nosnost výrobní haly 

H Údrţba Poţadavky na údrţbu 

I Manipulace Obtíţnost výměny 

Tab. 2 - Kritéria hodnotové analýzy 
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Přiřazení jednotlivých číselných hodnot k variantám v jednotlivých kritériích: 

Kriteria Varianta A Varianta B Varianta C 

A 5 (cca 6 min) 3 (10 min) 5 (6 min) 

B 1 (34 m2) 4 (10 m2) 5 (9 m2) 

C 2 3 3 

D 
4 (omezeno 
prostorem) 

5 (neomezeně) 3 (omezeno počtem pater) 

E 3 2 2 

F 3 3 4 

G 4 2 5 

H 2 4 3 

I 4 4 4 

 
Tab.3 - Hodnocení variant 

 
Graf. 1. – Grafické znázornění Tab. 3. Hodnocení variant 

 

Metodou porovnání páru jsme schopni určit váhu významnosti jednotlivých kritérii a 

dle hodnocení variant (Tab.3.) můţeme dopočítat konečný počet bodů jednotlivých variant 

(Graf. 2.). Varianta s nejvyšším počtem bodů je povaţována za optimální. 

Příklad výpočtu váhy kritéria: 
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Porovnávané páry funkcí Počet voleb pořadí Váha významnosti 

A A A A A A A A 6 2 1,76 

B C D E F G H I 

 B B B B B B B 4 5 1,44 

 C D E F G H I 

  C C C C C C 4,5 4 1,52 

  D E F G H I 

   D D D D D 7,5 1 2 

   E F G H I 

    E E E E 1,5 7 1 

    F G H I 

     F F F 3 6 1,28 

     G H I 

      G G 3 6 1,28 

      H I 

       H 1,5 7 1 

       I 5 3 1,6 

Tab. 4. – Porovnání páru 

 

 

Graf. 2. Celkové hodnocení variant 

 

Z tabulky je patrné ţe nejvíce bodů získala varianta C s celkovým počtem 49,48 bodů. 

Tato varianta je povaţována za optimální a bude dále zpracována. 

 

Varianta A
Varianta B

Varianta C

41,64 44,4
49,48

Konečné hodnocení variant

Varianta A Varianta B Varianta C
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6 Popis optimální varianty 

 

1 Otočný sklad 6 Průběţný sklad svarků 

2 Vertikální zdvih 7 Elektrická rozvodna 

3 Manipulační vozík 8 Plynové lahve 

4 Robotizované pracoviště 9 Nosníky haly 

5 Brusírna   

Obr. 18. – Dispozice výrobní haly 

Optimální varianta je sloţena ze tří konstrukčních uzlů: otočný sklad, vertikální zdvih, 

manipulační vozík. V následujících kapitolách budou postupně tyto uzly řešeny a  

podloţeny potřebnými výpočty.  

Koncepce projektu je výsledkem analýzy volného prostoru ve výrobní hale. Takto 

vybudovaný sklad řeší problém s volnou plochou na zemi, která je potřebná pro pohyb 

v hale a průběţný sklad svařovaných dílů z robotizovaných pracovišť. První patro skladu 

je umístěno ve výšce 3,5 metru coţ je průjezdná výška  na vstupech do haly. Skladovací 

prostor je tedy řešen v prostoru pod střechou haly, toto místo je prakticky jinak 

nevyuţitelné. Tato konstrukce také umoţňuje přidání dalšího robotizovaného pracoviště 

do výrobní haly. Pro uţívání skladu je důleţitý vertikální zdvih, který jej obsluhuje. Zdvih je 

realizován dvěma U profily a pojízdnou plošinou.  Celková zastavěná plocha skladu na 

zemi činí necelých 8 m2 coţ je přibliţně 75% plochy stávajícího skladu o maximální 
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kapacitě deseti přípravků. Při navrhování skladu byla snaha pouţít co moţná nejvíce 

normalizovaných, běţně dostupných komponentů z důvodů celkových nákladů a celkové 

dostupnosti případné realizace. 

7 Revolverový sklad 

 

Obr. 19. – Revolverový sklad 

Revolverový neboli karuselový sklad je sloţen z nosného sloupu (1) o průměru 

914mm, tloušťce stěny 30mm a výšce 6,5m. Tento sloup musí být vyroben na zakázku. 

Firma Vítkovice Power Engineering a.s. je schopna takový sloup vyrobit a to zkruţením 

plechu dané tloušťky a následným svařením. Sloup bude vyroben ve 4 segmentech, které 

budou svařeny. Základy sloupu jsou odhadnuty na 1,5 m pod úroveň podlahy. Přesné 

příruby přivařené na obvodu sloupu slouţí jako podpěry pro loţiska se zkříţenými válečky 

(2) určenými pro otoče bagrů a těţké techniky všeobecně. Loţiska jsou vybavena na 

vnějším krouţku ozubením do něhoţ zabírá hnací pastorek (3). Sklad má celkem tři patra 

(4), kaţdé s kapacitou sedmi uloţišť. Jednotlivá patra tvoří svařence z ocelových profilů 

typu jäckl uzavřených čtvercových o rozměrech 150 x 150 mm svařené do tvaru 

pravidelného sedmiúhelníku s navařenými rameny z nerovnoramených profilů L 150 x 75 

mm. Přípravky jsou uloţeny na volně otočných válečcích zabezpečeny proti sklouznutí. 

Barevné provedení skladu má evokovat rozkvetlý strom. 
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7.1 Návrh pohonu 

 

1 Nosný sloup 4 Patro skladu 

2 Příruba pro loţisko 5 Hnací pastorek 

3 Loţisko pro otoče se zkříţenými válečky 6 Pohon otáčení 

Obr. 20. – Schéma řešení pohonu patra revolverového skladu 

 

Pro prvotní návrh pohonu bylo pouţito vztahu na výpočet rozběhu motoru. 

Dáno: 

Moment setrvačnosti všech rotujících součástí2   J = 3,0970411∙104 kg∙m2 

Rychlost otáčení patra skladu     np = 4,5 ot/min 

Uvaţovaná doba rozběhu motoru     t = 0,5 s 

Převodový poměr mezi pastorkem a ozubením na loţisku  io = 7 

Účinnost ozubeného soukolí      μo = 98% 

 

Úhlová rychlost patra: 

 

 

                                                
2
 Moment setrvačnosti byl odečten z 3D modelu 
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Moment potřebný pro roztočení patra: 

 

 

Poţadovaný moment na hnacím pastorku: 

 

Na základě předběţného výpočtu byla zvolena cykloidní převodovka TS 300 od 

společnosti TG drives spolu s motorem TGT 7- 2700 od stejného výrobce. Bliţší 

specifikace je uvedena v tabulkách 5. a 6. 

 

TGT 7 - 2700 

Jmenovitý 

moment 

Jmenovité 

otáčky 

Jmenovitý 

výkon 

Jmenovitý 

proud 

Max. 

moment 

Max. 

proud 

Vlastní 

moment 

setrvačnosti 

Hmotnost 

s brzdou 

21Nm 3000/min 6597W 13,5A 81Nm 62A 36,1kgcm2 26,5 kg 

Tab. 5. – Specifikace motoru TGT 7 

 

TS 300 

Převodový 

poměr 

Jmenovitý 

vstupní 

moment 

Akceler. a 

brzdný 

moment 

Efektivní 

výstupní 

otáčky 

Maximální 

vstupní 

otáčky 

Hmotnost 

95 2940Nm 7350 Nm 1300/min 3000/min 17Kg 

Tab. 6. – Specifikace cykloidní převodovky TS 300 

 

Kontrola skutečného rozběhu motoru: 

Dáno: 

Moment setrvačnosti jednoho patra skladu3   JP =3,0970411∙104 kg∙m2  

Moment setrvačnosti hnacího pastorku s redukcí3  JK = 0,0869215 kg∙m2 

Moment setrvačnosti motoru     JM = 0,00361 kg∙m2 

Převodový poměr mezi ozubenými koly   io = 7 

                                                
3
 Momenty setrvačnosti byly odečteny z 3D modelu 
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Převodový poměr převodovky    iP = 95 

Otáčky patra skladu      nP = 4,8 ot/min 

Doba rozběhu motoru     t = 0,5s 

 

Moment setrvačnosti redukován na hřídel motoru: 

 

 

 

Otáčky motoru: 

 

Úhlová rychlost motoru: 

 

Úhlové zrychlení motoru: 

 

Rozběhový moment motoru: 

 

 

Rozběhový moment motoru činí 46,277 Nm. Z tabulky 5. parametry motoru lze odečíst 

maximální akcelerační moment motoru 61Nm. Rychlost otáčení byla upravena z důvodu 

maximálních vstupních otáček převodovky. Tento motor vyhovuje. 
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7.2 Volba ložiska  

 

Obr. 21. – Ilustrační obrázek ložiska se zkříženými válečky 

Vzhledem k vysokým klopným momentům, které musí loţisko přenášet je 

nejvhodnější pouţití loţiska se zkříţenými válečky. Firma Skf Loţiska, a.s. nabízí 

speciální loţiska se zkříţenými válečky pro otoče, vyráběné ve třech variantách: bez 

ozubení, s vnějším ozubením a s vnitřním ozubením. Tyto loţiska přenášejí axiální a 

radiální zatíţení a klopné momenty přičemţ zatíţení mohou působit jednotlivě nebo 

v kombinaci, v libovolném směru. Tato loţiska nejsou namontovaná na hřídeli nebo v 

tělese, krouţky jsou jednoduše upevněny šrouby k opěrné úloţné ploše.  

Pro revolverový sklad byla zvolena jednořadá válečková loţiska pro otoče se 

zkříţenými válečky. Kaţdý druhý váleček svírá pravý úhel se sousedním válečkem. 

Válečky jsou vloţeny do loţiska plnící dráţkou, která je poté uzavřena zátkou. Loţiska 

jsou předepnuta a opatřena integrovaným těsněním s břity. 

 

Obr. 22. – Řez loţiska Skf pro otoče  

Dle katalogového listu bylo spočteno zatíţení loţiska a následně výbran vhodný typ. 

Zatíţení je uvaţováno jako největší moţné při provozu. 
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Obr. 23. – Schéma zatížení ložiska 

Dáno: 

Gpp = 41,457kN Gravitační síla při uskladnění 7 přípravků 

GM = 31,607kN Gravitační síla při uskladnění 4 přípravků vedle sebe 

L1 = 0,774m Vzdálenost těţiště GM od osy loţiska, odečteno z 3D modelu 

fL = 1,15  Koeficient zatíţení dle katalogu 

Výsledné axiální zatíţení  loţiska: 

 

Výsledný klopný moment působící na loţisko: 

 

Maximální jmenovité axiální zatíţení: 

 

Maximální jmenovitý klopný moment: 
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Graf 2. – Zátěžový graf ložiska 

Po odečtení hodnot z grafu je patrné, ţe je moţné volit nejmenší loţisko této řady. Při 

jeho pouţití se však zvýší klopný moment na něj působící. Rozměry patra skladu musí být 

zachovány pro zachování kapacity skladu.  Z rozměrových důvodů tak volím loţisko 

RKS.324012324001. 

Loţiska se otočí během 24 hodin maximálně o 8 otáček, z tohoto důvodu není zapotřebí 

kontrolovat ţivotnost loţiska. Rozměry loţiska jsou uvedeny v příloze C 

 

7.3 Výpočet odstředivé síly 

Při rotaci patra skladu vzniká odstředivá síla a je zde nebezpečí sklouznutí přípravku. 

Dáno: 

m1 = 400 kg Max. hmotnost přípravku  

np = 4,8 ot/min Otáčky patra skladu 

r = 1,230m Poloměr otáčení 

 

Úhlová rychlost:        
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Odstředivá síla: 

 

Odstředivá síla působí na přípravky silou 124,309N. Vzhledem k uloţení přípravku na 

rolnách, je kaţdé úloţné místo opatřeno záklapkou, která brání ve sklouznutí přípravku ze 

skladu. 

7.3.1 Pojistná západka 

 

Obr. 24. - Pojistná západka 

Západka se skládá z samotného těla západky umístěné na podstavci k němuţ je 

přichycena pomocí čepu s hlavou dle ČSN EN 22341 pojištěného závlačkou. Přípravek při 

naskladnění svou rychlostí narazí do západky a díky zkosení hran dojde ke stlačení tlačné 

pruţiny s průměrem 30mm a tloušťkou drátu 4mm. Západka zapadne do otvoru 

v přípravku. V tuto chvíli je přípravek zajištěn proti sklouznutí.  

Síla pruţiny je 150N v poloze zavřené západky. Pro odjištění přípravku při 

vyskladnění je pouţit pneumatický válec s pístnicí dle ISO 21287 firmy Festo, s.r.o. 

ADN - 25 - 120 – I – P – A s maximální silou při 6 barech 295N. 

 

Obr.25.- Pneumatický píst Festo ADN 
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7.4 Výběr válečků skladu 

Válečky na kterých budou přípravky skladovány volím od firmy Torwegge BRB 80/20. 

Jedná se o válečky pro vodící dráhy, montují se pevně k rámům dopravníku. Válečky jsou 

pogumovány, síla vrstvy 2mm. Rolny jsou instalovány do děr v L profilu (část patra 

skladu). 

 

Obr. 26. – Rolna BRB 80/20 

 D L d Ložisko 

BRB 80/20 80mm 100mm M20 6204 

Tab. 7. – Rozměry rolny BRB 80/20  

 

 

Obr. 27. – Uchycení rolen na rámu skladu  
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7.5 Pevnostní analýza skladu 

Celý revolverový sklad byl podroben pevnostní analýze v programu Pro/Engineer. 

Analýza byla provedena pro nejhorší moţné zatíţení skladu, tj. situace kdy jsou v kaţdém 

patře uloţeny 4 přípravky vedle sebe. Výsledek analýzy je znázorněn na obrázku níţe. 

 

Obr. 28. – Pevnostní analýza skladu 

 

Na obrázku 28. je znázorněno napětí přesahující 100MPa. Největší napětí v analýze 

působí v místě svaru profilů L a sedmiúhelníku. Z tohoto důvodu lze předpokládat, ţe se 

jedná o falešnou napěťovou špičku. Při svařování patra skladu musí být dbáno na 

zvýšenou kvalitu provedení svaru. Analýza prokázala ţe je postačující nosný sloup 

zakotvit pouze do země a není jej nutné dále fixovat k nosným krovům střechy.  

Sklad bezpečně udrţí přípravky i v nejhorší moţné variantě, je však vhodné z důvodů 

ţivotnosti veškerých pouţitých komponentů skladovat přípravky rovnoměrně rozloţené po 

pomyslném obvodu patra.   
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8 Vertikální zdvih 

 

Obr. 29. – Vertikální zdvih 

Vertikální zdvih je plošina vytvořená z hliníkových profilů (1), pohybující se ve 

vertikální ose mezi dvěma nosnými U profily (2) za pomocí ozubeného hřebene (3) a do 

něj zabírajícího hnacího pastorku. Nosné profily jsou opatřeny vhodným lineárním 

vedením (4) a jsou ukotveny celkem 24-mi šrouby (5) k podlaze. Zdvih obstarává 

naskladňování a vyskladňování přípravků ze skladu. Plošina je vybavena nepoháněným 

válečkovým dopravníkem (6) a přesuvným zařízením (7) pro vytaţení nebo vtlačení 

přípravku do skladu. Celé přesouvací zařízení je umístěno na lineárním vedení a 

připojeno k pneumatickému pohonu (8), je tedy zasouvací coţ umoţňuje pohyb plošiny 

kolem zaplněného skladu. Maximální výška plošiny nad zemí je 5,8 m, výška nosných 

profilů je 6 metrů. 
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8.1 Návrh pohonu 

 

Obr. 30. – Návrh pohonu 

 Dáno 

Váha plošiny       m = 1000Kg 

Rychlost posuvu      v = 0,5m/s 

Poloměr hnacího pastorku    r = 0,0498m 

 

Úhlová rychlost pastorku: 

 

Otáčky pastorku: 

 

Nominální moment  

 

Volím planetovou dvoustupňovou převodovku MNT 180 a servomotor TGT 8 – 400. 

Oba komponenty vyrábí společnost TG Drives, s.r.o 

TGT 8 - 400 

Jmenovitý 

moment 

Jmenovité 

otáčky 

Jmenovitý 

výkon 

Jmenovitý 

proud 

Max. 

moment 

Max. 

proud 

Vlastní 

moment 

setrvačnosti 

Hmotnost 

s brzdou 

34Nm 2000/min 7121W 15,3 A 100Nm 42A 76 kgcm2 51 kg 

Tab. 8. – Parametry motoru TGT8 
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MNT 180 

Převodový 

poměr 

Jmenovitý 

výstupní 

moment 

Akceler. a 

brzdný 

moment 

Efektivní 

výstupní 

otáčky 

Maximální 

vstupní otáčky 

Hmotnost 

20 700 Nm 1000 Nm 100/min 2000/4000/min 35 Kg 

Tab. 9. – Parametry planetové převodovky MNT 180 

Otáčky motoru: 

 

Úhlová rychlost motoru: 

 

Úhlové zrychlení motoru: 

 

Redukovaný moment setrvačnosti: 

 

Redukovaný moment: 

 

Moment posuvných hmot: 

 

Momentová podmínka 

 

 

 

Momentová podmínka vyhovuje. 
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8.2 Kontrola nosníků 

Jak jiţ bylo uvedeno výše konstrukce zdvihu je sloţena z modulárního systému 

hliníkových profilů společnosti Haberkorn Ulmer, s.r.o.. Společnost nabízí široké spektrum 

samostatných hliníkových profilů a příslušenství.  

Jako nejrizikovější situace a zároveň chvíle, kdy jsou hliníkové profily namáhány 

nejvíce, byl zvolen okamţik naskladnění a vyskladnění skladu, tedy chvíle kdy přípravek 

přejíţdí ze zdvihu do skladu. Kontrola hliníkového profilu bude tedy provedena za těchto 

podmínek. 

 

Obr. 31. - Znázornění zatěžujících sil 

Výpočet průhybu nosníku dle katalogu: 

Dáno: 

LH = 1100 mm   vzdálenost podpěry od působiště síly 

FG= 1962 N  Zatěţující síla ( váha ½ přípravku) 

Iy = 739,62 cm4  Plošný moment setrvačnosti 

E = 70000 N/mm2 Modul pruţnosti 

Průhyb nosníku f: 

 

Hodnota průhybu 0,5 mm je vyhovující pro danou aplikaci. 
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8.3 Návrh zařízení pro přesun přípravků  

Pro přesun přípravků ze zdviţné plošiny do skladu a zpět je vyuţito typizovaného 

řemenového převodu společnosti Haberkorn Ulmer, s.r.o.. Z nabídky společnosti jsou 

vybrány dvě řemenice 8 80 R25 VK32 [1], které spojuje ozubený řemen R25 T10 [2]. 

Řemen je veden po vrchní ploše nosného profilu a zpět se vrací vně profilu. Řemen je 

pevně spojen pomocí drţáku [3] a napínáku řemenu 8 R25 [4] s pojízdným vozíkem [5] 

uloţeném na lineárním vedení 8 D10 [6]. Vozík je opatřen záchytným mechanismem 

posouvajícím přípravky. Jako nosný prvek celého zařízení poslouţí hliníkový profil 8 

80x40 [7] délky 3400mm.  Na řemenicích jsou dále umístěny koncové snímače polohy [8]. 

Specifikace jednotlivých dílu je uvedena v příloze F. Aby bylo umoţněno zdvihu projíţdět 

kolem jednotlivých pater skladu bylo zapotřebí celý řemenový převod umístit na lineární 

vedeni. Výsun přesouvacího mechanismu je realizován pneumatickým pohonem.  

 

Obr. 32. - Ilustrační obrázek řemenového převodu 

 

8.3.1 Výpočet potřebné tažné síly 

 Pro návrh motoru je nejprve nutné určit potřebnou sílu pro potáhnutí přípravku ze 

skladu na plošinu a zpět.  
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Dáno:  

Poloměr nejmenšího válečku (valečky skladu)    rr = 0,04 m 

Zatíţení od hmotnosti přípravku     Q = 3924 N  

Součinitel valivého tření (polymer – ocel)   ξ = 0,002 

Síla F potřebná pro taţení přípravku po válečcích: 

 

 

 

8.3.2 Návrh pohonu řemenového dopravníku 

Dáno: 

Vzdálenost osy otáčení od působiště taţné síly  rt = 0,119m 

Taţná síla        F = 196,2N 

Třecí moment řemenu      MT = 1,05Nm 

Převodový poměr převodovky     ip = 10 

Účinnost převodovky      μp= 96% 

Rychlost posuvu       v = 0,39 m/s  

   

Nominální kroutící moment : 

 

Úhlová rychlost řemenice: 

 

Otáčky řemenice: 

  

 

Volím planetovou jednostupňovou  převodovku firmy TG Drives, s.r.o. MRP 90 a 

motor Siemens 6-ti pólový 1LA7 073 6AA 
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1LA7 073 6AA 

Jmenovitý 

moment 

Jmenovité 

otáčky 

Jmenovitý 

výkon 

Jmenovitý 

proud 

Max. 

moment 

Vlastní 

moment 

setrvačnosti 

Hmotnost 

s brzdou 

2,8Nm 850/min 250W 0,78 A 6,16Nm 0,0009 

kgcm2 

6,3 kg 

Tab. 10. – Parametry motoru 1LA7 073 6AA 

 

MRP 90 

Převodový 

poměr 

Jmenovitý 

výstupní 

moment 

Akceler. a 

brzdný 

moment 

Efektivní 

výstupní 

otáčky 

Maximální 

vstupní otáčky 

Hmotnost 

10 34 Nm 72 Nm 350/min 3500/6000/min 3 Kg 

Tab. 11. – Parametry planetové převodovky MRP 90 

Otáčky motoru: 

 

Úhlová rychlost motoru 

 

Úhlové zrychlení motoru 

 

Součet momentů setrvačnosti 

 

Redukovaný moment 

 

Moment posuvných hmot 
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Momentová podmínka 

 

 

 

Momentová podmínka vyhovuje. 

 

 

1 Motor s převodovkou 

2 Pneumatický píst a lineární vedení 

3 Záchytný mechanismus 

Obr. 33. – Přesuvné zařízení 

 

8.3.3 Návrh vedení a pneumatického pohonu přesuvu 

Vzhledem k vypočtené síle potřebné pro taţení přípravku po nepoháněném válečku 

volím dvoučinný pneumatický bezpístnicový pohon DGO 32 – 600 – PPV – A – B. Jedná 

se o přímočarý pohon společnosti Festo, s.r.o se silou při 6 bar. 483 N průměrem pístu 32 

mm a zdvihem 600 mm. 

Pro lineární pohyb je voleno lineární vedení Hennlich, NSR 25 TBC. Toto lineární 

vedení disponuje únosností klopného momentu 0,53 kNm při pouţití dvou vozíků. 
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Katalogové list  lineárního vedení je uveden v příloze H. Odkaz na katalogový list 

bezpístnicového pohonu je uveden v pouţité literatuře. 

 

 

Obr. 34. – Pneumatický pohon, lineární vedení 

8.3.4 Záchytný mechanismus 

Přípravky jsou opatřeny háčkem. Za tento háček se při přesouvání přípravku vţdy 

zachytí záchytný mechanismus sloţen z pevného (1) a vyklápěcího (2) členu. Vyklápěcí 

člen je umístěn na čepu (4) a opatřen vratnou pruţinou (3). Vyskladnění je provedeno 

pohybem vozíku lineárního vedení přesouvacího zařízení, vyklápěcí člen zachytne za oko 

připravené na rámu přípravku a můţe přípravek táhnout po dopravníku. Pro pohyb zpět je 

zde pevný člen. Ten při uskladnění  tlačí do stejného oka rámu přípravku jen z opačné 

strany. 

 

Obr. 35. – Záchytný mechanismus 

 

8.4 Návrh nepoháněného válečkového dopravníku  

Na zdvihu jsou umístěny dva malé nepoháněné válečkové dopravníky. První váleček 

tohoto dopravníku je mimo osu, má větší průměr a nosnost neţ zbývající válečky. Jedná 
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se o opatření bezproblémového a bezpečného vkládání a vykládání přípravků. Větší 

průměr zajišťuje toleranci přesnosti vzájemné polohy patra skladu a zdvihu. Trvanlivost 

loţisek není třeba kontrolovat, počet jejich otáček denně je zanedbatelný. 

 

8.4.1 Konstrukce velkého válečku 

 

Obr.  

Obr. 36. – Složení velkého válečku 

 

Kontrola hřídele válečku na smyk 

Dáno:  

Materiál hřídele 10370 

mp = 200kg  Hmotnost poloviny přípravku 

Sh = 760.26 mm2  Plocha nebezpečného průřezu 

ks = 3   koeficient bezpečnosti 

Síla od váhy přípravku 

 

Dovolené napětí 
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Mez kluzu materiálu 10370 Re = 205 MPa.  

Napětí ve smyku: 

 

 

Podmínka 

 

Podmínka vyhovuje 

 

8.4.2 Návrh malých nepoháněných válečků 

Při návrhu zbytku dopravníku je nutné vyšetřit zatíţení jednotlivých válečků. Z důvodu 

proměnlivosti těţiště přípravků bude teoretická váha přípravku na dopravníku násobena 

koeficientem bezpečnosti 1,5. Přípravek bude v kaţdém místě pohybu leţet minimálně na 

třech válečcích z toho bude vycházeno při volbě válečků. Šířka válečků je 200mm. 

Dáno: 

mp = 200kg 

ks = 1,5 

Hmotnost dopravovaného materiálu na jeden váleček 

 

Zatíţení válečku: 

  

 Dle následujících grafu zatíţení volím zbývající válečky dopravníku od firmy 

Torwegge, plastové nosné válečky KUT 300/90x7/KB/A10 GF EL = 200.  

Délka válečku EL = 200mm, průměr osy A = 10mm, vnější průměr válečku 80mm,  

GF – označení konců osy  - hladké. 
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Graf. 3. – Maximální přípustná plošná zátěž trubky 

 

Graf. 4. – Maximální přípustná plošná zátěž osy 

 

8.5 Návrh lineárního vedení zdvihu 

Lineární vedení umístěné na nosných profilech UPE 400 bude zatěţováno největší 

silou stejně jako hliníkové profily v místě přejíţdění přípravku z plošiny do skladu.  Toto 

zatíţení je vyčísleno jako moment o síle 2158,2Nm. 

Lineární vedení, na kterém je ukotvena celá zvedací plošina, volím SRG 35C od 

společnosti Hennlich.  

Jedná se o lineární jednotku s vnitřním válečkovým řetězem. Výrobce garantuje 

únosnost při spojení dvou vozíku aţ 10 kNm v zátěţovém směru. To poskytuje jistotu a 

moţnost přetíţit plošinu bez rizika kolize. Katalogový list produktu je uveden v příloze G 
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Obr. 37. – Lineární vedení Hennlich, s.r.o. 

 

8.6 Pevnostní kontrola sloupu 

Stejně jako u nosného prvku otočného sloupu byla provedena pevnostní analýza 

nosných U profilů. Největší zatíţení nosníků nastává v době, kdy přípravky přejíţdějí 

z nejvyššího patra skladu na plošinu. Toto zatíţení jiţ bylo vyčísleno na 1962N ve 

vzdálenosti 1350 mm od osy souměrnosti U profilu.  

 

Obr. 38. – Pevnosti analýza nosného sloupu 
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Na obrázku 35. Je vidět výsledek pevností analýzy. Stupnice v pravém horním rohu je 

uvedena v MPa. Jak je z obrázku zřejmé, maximální zatíţení sloupu je zanedbatelných 

8,821 MPa. Sloup je pro aplikaci zdvihu vyhovující. 

9 Manipulační vozík   

 

Obr. 39. – Manipulační vozík 

Manipulační vozík slouţí k sejmutí přípravku z otočných stolů a dopravě přípravku 

k vertikálnímu zdvihu. Je sloţen z hliníkových profilů (1), opatřen čtyřmi otočnými kolečky 

s brzdou (2). Manipulační vozík je dále vybaven čtyřmi lineárními aktuátory (3) a vlastní 

baterií (4). Pro pohyb přípravku z vozíku na vertikální zdvih a naopak je vozík opatřen 

nepoháněným válečkovým dopravníkem. Válečky tohoto dopravníku jsou voleny totoţné 

jako v kap. 8.4.2. 

9.1 Návrh lineárních aktuátorů 

Dle hmotnosti přípravku bylo zjištěno zatíţení čtyř lineárních aktuátorů, načeţ proběhl 

výběr vhodných typů 

Zatíţení aktuátorů 

 

Podle zjištěného zatíţení byly vybrány lineární aktuátory Linak, s.r.o., LA 23.  
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Tyto aktuátory jsou schopny uzvednout a udrţet aţ 900N, pracují na 12 

V s maximálním odběrem 3,8 A. Průměr pístu je 12 mm a délka zdvihu 300 mm. 

Katalogový list je uveden v příloze I.  

 

Obr. 40. – Lineární aktuátor LA 23 

 

9.2 Návrh řízení a ovládání aktuátoru 

Pro ovládání všech čtyř aktuátorů byl zvolen kontrolbox od stejné společnosti CB 12. 

Tento kontrolbox je schopen ovládat 4 lineární jednotky, je vybaven vlastním 

transformátorem napětí a několika vestavěnými bezpečnostními prvky. Pro ovládání byl 

vybrán malý kompaktní ovladač DPA. Ovladač je snadno připevnitelný, umoţňuje 

ovládání pouze ve dvou směrech (nahoru, dolů). Výpis z katalogového listu kontrolboxu je 

uveden v příloze J 

  

Obr. 41. – Kontrolbox CB 12    Obr. 42. – Ovladač DPA 

 

9.3 Návrh baterie 

Pro mobilitu manipulačního vozíku je vybaven vlastní baterií slouţící jako zdroj pro 

lineární jednotky. Tuto baterii volím trakční baterii Banner 12V s kapacitou 60Ah.  

Teoretická vydrţ baterie při běţném provozu činí přibliţně 4 hodiny. 
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10  Specifikace řízení pracoviště 

Tento projekt se řízením nezabývá. V této kapitole jsou pouze specifikovány 

poţadavky pro řízení. Pro komponenty řízení vertikálního zdvihu je vymezen prostor 

ve skříni motoru. U zdvihu se jedná o řízení následujících pohonů: 

o Servomotor TGT 8 – 400 

o Asynchronní šesti - pólový motor 1LA7 073 6AA 

o Pneumatický pohon DGO 332 – 600 – PPV – A-B 

Pro komponenty řízení otočného skladu je vymezen prostor uvnitř nosného sloupu. 

Konkrétně se jedná o řízení těchto pohonů: 

o 3x servomotor TGT 7 – 2700 

o 3x Pneumatický pohon 25 – 120 – I – P – A 

Všechny tyto komponenty by měly spolupracovat v následujícím sledu: 

Dělník obsluhující sklad přiveze na manipulačním vozíku přípravek pro výměnu. Na 

ovládacím panelu zvolí místo pro uloţení přípravku. V tuto chvíli se jiţ sepne daný motor 

vybraného patra skladu a natočí jej do polohy pro naskladnění měněného přípravku. Poté 

obsluha spustí proces výměny, kdy si vertikální zdvih potáhne přípravek z manipulačního 

vozíku na nepoháněný dopravník na plošině, vyveze jej do příslušného patra a tam jej 

zasune do skladu. Následně zdvih zatáhne své přesouvací zařízení a obsluha skladu 

vybere na ovládacím panelu poţadovaný přípravek. Motory skladu opět dané patro 

natočí, zdvih se přemístí do dané hladiny. Jakmile se patro skladu zastaví, spustí se 

pneumatický píst pro uvolnění bezpečnostní západky. Přesouvací zařízení zdvihu daný 

přípravek přesune na svůj nepohaněný dopravník a přemístí jej na úroveň manipulačního 

vozíku, kde jej opět přetáhne na připravený vozík. 

11  Technicko-ekonomické zhodnocení 

Ekonomické zhodnocení celého pracoviště nezahrnuje náklady na realizaci skladu, 

stejně tak sumu na spojovací materiál. Ceny jsou orientační, byly poskytnuty danými 

výrobci. 

Manipulační vozík 

Počet kusů [ks] Položka Cena za kus [Kč] Cena celkem [Kč] 

4 Pneumatický píst 5 500,- 22 000,- 

1 Kontrolbox CB 12 3 500,- 3 500,- 

1 Ovladaci panel 869,- 869,- 

9 Al profil 80 x 80 1 050,- 9 450,- 
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22 Dopravní váleček 350,- 7 700,- 

4 Otočné kolečko 970,- 3 880,- 

4 PVC krytování 750,- 3 000,- 

1 Baterie 15 000,- 15 000,- 

1 Madlo 1 500,- 1 500,- 

 Celkové náklady 66 899Kč 

 

 

Vertikální zdvih 

Počet kusů 

[ks] 
Položka Cena za kus [Kč] Cena celkem [Kč] 

1 Motor TGT 8 80 000,- 80 000,- 

1 Převodovka MNT 180 70 000,- 70 000,- 

1 Motor 1LA 7 1 700,- 1700,- 

1 Převodovka MRP 90 15 000,- 15 000,- 

2 Nosné U profily 25 850,- 51 700,- 

1 
Bezpístnicový pohon DGO 32 

- 660 
22 190,- 

22 190,- 

 

2 Lineární vedení SRG 35C 43 750,- 87 500,- 

1 Lineární vedení NSR 25 TBC 12 750,- 12 750,- 

2 Řemenice 8 80 VK 32 9 500,- 19 000,- 

1 Převodovka úhlová 18 000,- 18 000,- 

18 Váleček malý 350,- 6 300,- 

2 Velký váleček 1800,- 3 600,- 

4 Al profil 160 x 40 5 815,- 23 260,- 

2 Al profil 160 x 80 4 900,- 9 800,- 

1 Al profil 80 x 40 5 100,- 5 100,- 

22 Al profil 40 x 40 474,- 10 428,- 

3 Ozubený hřeben 15 000,- 45 000,- 

17 PVC krytování 750,- 12 750,- 

2 Lineární vedení 8 D 10 1000,- 2000,- 

  Celkové náklady 496 078Kč 
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Otočný sklad 

Počet kusů  [ks] Položka Cena za kus [Kč] Cena celkem [Kč] 

1 Nosný sloup 350 000,- 350 000,- 

3 Loţisko pro otoče 100 000,- 300 000,- 

42 L profil 680,- 28 560,- 

21 □ jäckl 150 900,- 18 900,- 

3 Motor TGT 7 50 000,- 150 000,- 

3 Převodovka TS 300 90 000,- 270 000,- 

3 Píst ADN 25 - 120 2 008,- 6 024,- 

3 Drţák motoru 3 700,- 11 100,- 

28 Krytování 450,- 12 600,- 

378 Rolny BRB 120,- 45 360,- 

6 Loţisko 6207 758,- 4 548,- 

42 Gumové dorazy 200,- 8 400,- 

21 Pojistná záklapka 1000,- 21 000,- 

 Celkové náklady 1 091 492 Kč 

 

 

Celkové náklady na pracoviště 

Číslo položky Položka  Cena [Kč] 

1 Otočný sklad 1 091 492,- 

2 Vertikální zdvih 496 078,- 

3 Manipulační vozík 66 899,- 

 Konečné náklady 1 654 469 Kč 

 

Po vyčíslení celkových nákladů na pracoviště byla celková suma odhadnuta na 

přibliţně 1 700 000 Kč. Na první pohled se zdá být tato cena za uskladnění přípravků 

velmi vysoká, avšak při zamyšlení nad úsporou prostoru ve výrobní hale a faktem ţe je 

moţné celý skladovací systém umístit do haly bez nutnosti halu renovovat či jinak 

zpevňovat, jsou celkové náklady přijatelné. Pokud vezmeme v úvahu přidání dalšího 

robotizovaného pracoviště do výrobní haly budou náklady na uskladnění minimální 

v poměru s pořizovací cenou všech robotizovaných buněk. 
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12  Závěr 

Díky stále se vyvíjejícím technologiím a její větší dostupnosti pro řadu výrobních 

podniků nastávají potíţe ve spolupráci mezi novými technologiemi a stávajícím 

vybavením. Při mechanizaci nebo automatizaci výroby je nutné brát v úvahu nejen 

samotnou technologii, ale i obsluţné procesy a procesy bez kterých technologie nemůţe 

fungovat. 

Tento projekt skladu přípravků je vypracován pro firmu Borcad, s.r.o. Jedná se pouze 

o studii, která řeší problémy s uskladněním přípravků. Z důvodu zachování 

konkurenceschopnosti a úspěchu firmy v oboru je nutné produkty stále inovovat a 

přicházet s novými myšlenkami a prototypy. Tento fakt znamená, ţe počet svařovacích 

přípravků neustále narůstá spolu s novými produkty firmy. V současnosti se nejedná o 

akutní problém, coţ však dává podnět být připraven na blízkou budoucnost. 

Projekt je řešen za pomocí otočného skladu, který spolupracuje s vertikálním 

zdvihem. Toto řešení obsahuje celkem 879 dílů a zabírá celkem 7,68m2 podlahové 

plochy. Sklad je konstruován tak aby ve výrobní hale zabíral co moţná nejméně 

pracovního prostoru. Nejvyšší bod skladu je 6,5 metrů nad úrovní podlahy. Veškeré nosné 

prvky skladu i zdvihu je moţné umístit do stávající haly. Ukotvení těchto prvku je 

provedeno pouze do podlahy, není proto nutné halu speciálně upravovat. První patro 

skladu je umístěno do výšky 3,5 metru. Tato výška by měla umoţňovat doposud běţný 

provoz ve výrobní hale. Skladovací pracoviště vyuţívá celkem pět elektromotorů a čtyři 

pneumatické pohony. Ve skladu je moţné uloţit celkem 21 přípravků. Na robotizovaných 

pracovištích je prostor pro 4 přípravky. Celkem tedy můţe být k dispozici 25 přípravků. 

Díky manipulačnímu vozíku s lineárními aktuátory a vlastní baterií, můţe sklad obsluhovat 

bez větší námahy jeden pracovník 

Celkové náklady na skladovací zařízení byly odhadnuty na přibliţně 1 700 000 Kč. 

Tato suma je pouze orientační. Při nákupu komponentů by se patrně některé z cen 

změnily. Ekonomicky nejnáročnější součástí je nosný sloup otočného skladu, který se 

musí vyrobit na zakázku. Nejbliţší moţný výrobce takových součástí jsou Vítkovice Power 

Engineering a.s.. 

Projekt sestává z výběru vhodné varianty ze tří moţných, a jejím následným detailním 

rozpracováním. Projekt obsahuje výpočty rozběhů motorů, pevnostní analýzy nosných 

prvků, sestavný výkres skladu, dispoziční výkres výrobní haly a kompletní 3D model 

zhotoven v programu Pro/Engineer. Při projektování bylo dbáno především na praktičnost 

a jednoduchost skladu. 
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Seznam použitých programů 

PTC – Pro Engineer Wildfire 4.0 

PTC – Pro Engineer Wildfire 5.0 

MITCALC 

MS Word 2007 

AutoCAD 2009 

MS Excel 2007 

Software pro výpočet ozubených soukolí, Miloš Němček, Katedra Částí a 

mechanismů strojů 

Přílohy a výkresová dokumentace 

Příloha A – Kontrola loţisek 6207 

Příloha B – Kontrola ozubeného převodu patra skladu 

Příloha C – Rozměry loţiska se zkříţenými válečky 

Příloha D – Kontrola loţisek 4207 

Příloha E – Kontrola ozubeného převodu hnacího pastorku a ozubeného hřebene  

    vertikálního zdvihu 

Příloha F – Výpis z online katalogu, součástky řemenového převodu přesuvného  

    zařízení 

Příloha G – Katalogový list lineárního vedení SRG 35 C 

Příloha H – Katalogový list lineárního vedení NSR 25 TBC 

Příloha I – Výpis z katalogového listu lineárního aktuátoru Linak LA 23 

Příloha J – Výpis z katalogového listu kontrolboxu CB 12   

Sestavný výkres otočného skladu 

Dispoziční výkres výrobní haly 

CD, obsahující 3D model v programu Pro/Engineer 
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Příloha A 

Kontrola loţiska 6207 na hřídeli hnacího pastorku roztáčející patro skladu. 

 

Loţisko vyhovuje. 

 

Příloha B 

Kontrola ozubeného převodu mezi hnacím pastorkem a ozubením na vnějším krouţku 

loţiska se zkříţenými válečky. Kontrola byla provedena v softwaru určeného pro výpočet 
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soukolí od pana Němčeka. Pro přehlednost jsou zde uvedeny pouze záznamy o geometrii 

kol a výsledková tabulka. 
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Příloha C 

Rozměry loţiska se zkříţenými válečky RKS.324012324001. Výpis z katalogu z 

online katalogu.   
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Příloha D 

Kontrola loţisek hnacího pastorku zdvihu plošiny, zabírajícího do ozubeného 

hřebene. 

 

Příloha E 

Výběr modulu a kontrola ozubeného převodu hnacího pastorku a hřebene dle 

výpočtového softwaru p. Němčeka. Pro přehlednost je zde uveden pouze výběr modulu, 

geometrie a výsledková tabulka. 
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Příloha F 

Popis jednotlivých dílů řemenového převodu, jedná se o výpis z online katalogu 
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Příloha G 

Katalogový list lineárního vedení SRG 35 C s válečkovým řetězem pro pohyb plošiny. 
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Příloha H 

Katalogový list lineárního vedení pro přesuvné zařízení NSR 25 TBC 
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Příloha I 

Výpis z katalogového listu lineárního aktuátoru Linak LA 23 
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Příloha J 

Výpis z katalogové listu Kontrolboxu CB 12 

 


