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Seznam použitých symbolů a označení 

Parametr  Popis parametru     Jednotka 

M podavač moment podavače k těžišti [Nm] 

L délka podávaného profilu [mm] 

a plocha profilu [mm] 

ρ hustota materiálu [kg/m3] 

Tx podavač souřadnice těžiště podavače v x ose [mm] 

Ty podavač souřadnice těžiště podavače v y ose [mm] 

F profil tlačící síla na celý profil [N] 

F váleček tlačící síla na jeden váleček [N] 

i počet válečku [ks] 

M váleček moment válečku [Nm] 

F odpor válce síla odporu válce [N] 

T tření [-] 

r váleček poloměr dopravníkového válce [mm] 

F síla [N] 

τs síla na střih [MPa] 

P rozteč závitu pohybového šroubu [mm] 

d2 střední průměr pohybového šroubu [mm] 

F potřebná tlačná síla [N] 

Fn normálová síla [N] 

Fz  [N] 

Ft síla tažná [N] 



 
 

 

K bezpečnost [-] 

α úhel vinutí [˚] 

F 
maximální síla působící ve středu 

ohybového šroubu 
[N] 

L funkční délka pohybového šroubu [mm] 

E modul pružnosti [MPa] 

d průměr pohybového šroubu [mm] 

ymax 
maximální průhyb pohybového šroubu při 

maximálním zatížení 
[mm] 

zf  tření mezi ocel a ocel [-] 

F0 síla působící dolů [N] 

M 0max maximální moment v pohybovém šroubu [Nm] 

m váha nevím čeho zatím [kg] 

σred redukované napětí v pohybovém šroubu [MPa] 

σd dovolené napětí v pohybovém šroubu [MPa] 

M kroutící moment v matici [Nm] 

Lm délka od matice k horní desce [mm] 

Lj 
délka od spojovací části matice k horní 

desce 
[mm] 

i počet šroubů [ks] 

Fsm síla pro 4 šrouby matice [N] 

Fsj síla pro 4 šrouby jezdce s maticí [N] 

Fsm4 síla pro jeden šroub matice [N] 

Fsj4 síla pro jeden šroub jezdce s maticí [N] 



 
 

 

 

Sm výpočet plochy šroubu [m2] 

Sj výpočet plochy šroubu [m2] 

σDm dovolené napětí v matici [MPa] 

σDj dovolené napětí v jezdci [MPa] 

dm průměr šroubu v matici [mm] 

dj průměr šroubu v jezdci [mm] 

fz     třecí síla závitu           [-] 

fM     třecí síla matice                                [-] 

Mu     utahovací moment                   [Nm] 

k bezpečnost                         [-] 

MTZ    moment tření závitu                 [Nm] 

MTM  moment tření matice                 [Nm] 

d1,2,3     průměr závitového šroubu                [mm] 

F0     osová síla šroubu                  [N] 

p rozteč                                                                             [mm] 

φ třecí úhel                    [˚] 

ψ úhel stoupání                    [˚] 

Fp     maximální síla, která působí na desky                           [N] 

FT     třecí síla                               [N] 
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1  Úvod 

Navrhované zařízení slouží k přepravě různých materiálů, v tomto případě se jedná 

o kovový profil, často ve tvaru písmene L znám jako „jekl“, po přímé trase válečkového 

dopravníku. Celková sestava zařízení posunuje zadaný materiál profilu o celkové 

maximální délce 6 m o rozměrech min. 50 x 50 mm až max. 90 x 90 mm. Zařízení se 

skládá z podavače, válečkového dopravníku, pohonu, jezdce s mechanizmem pro uchopení 

materiálu. Součástí bakalářské práce je celková projektová dokumentace zadané práce a 

výpočtová část soustavy.  

Celistvé zařízení, které slouží k posunu zadaného materiálu (např. trubky, hranoly, 

kvádry) po předem zadané trase po dopravnících k dalšímu procesu zpracování. Zařízení je 

možné ovládat poloautomaticky, automaticky či mechanicky prostřednictvím lidské 

činitele. Pro účely této bakalářské práce jsem zakomponoval systém plně automatického 

ovládání navrhované sestavy zařízení. Výhodu tohoto typu ovládání vidím v samotném 

provozu. Kdy zařízení dokáže snížit provozní náklady, zrychlí pracovní postupy, sníží 

počet vyrobených zmetků, snadnější zpětná kontrola výrobního procesu, atd. 

Dopravníky jsou užitečné zejména v aplikacích zahrnujících přepravu těžkého nebo 

objemného materiálu. Dopravníkové systémy umožňují rychlou a efektivní přepravu pro 

širokou škálu materiálů, které patří mezi současné trendy v manipulaci s materiály. 

Z výše uvedených faktů bude v této bakalářské práci navrhnuto celkové řešení 

komponentů v souvislosti s ohledem na celkové pořizovací náklady realizace zařízení. 

Dále v této práci se zaměřím na prostorové uspořádání jednotlivých komponentů tak, aby 

byla zajištěna snadná manipulace s materiálem a celkového odlehčení konstrukce. Tato 

metoda zajišťuje celkovou stabilitu zařízení a ujištění se, že nedojde k poddimenzování 

jednotlivých komponentů na úkor bezpečnosti.    
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2  Popis zařízení 

 Jedná se o zařízení, které podává určitý profil „jekl“ pomocí podavače na pásový 

dopravník. Na podavači je připevněn přímočarý váleček, který posouvá těleso k liště. To 

zamezí šikmost podávání. Na válečkovém dopravníku je tzn. Jezdec, na kterém je upevněn 

elektromagnet. Elektromagnet připevní „jekl“, který zamezí samovolnému pohybu tělesa 

při zastavení jezdce. Jezdec má za úkol posouvat těleso do další sekce pro zpracování 

materiálu. V tomto případě do prostoru pily, určené pro zkrácení „jekl“ na požadovanou 

délku, odkud seříznutý materiál pokračuje jezdcem pro další zpracování. Jednotlivé části 

v celkové kompletaci jsou znázorněné na následujícím obrázku (Obr. č. 2-1 Popis 

zařízení). 

 

Obr č.  2-1 Popis zařízení [11] 

(1. pila, 2. těleso, 3. jezdec, 4. podavač, 5. pohon podavače) 
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3  Hlavní části zařízení 

Podávací a transportní zařízení zajišťuje přesun proces profilů pomocí šikmých 

stolů či řetězových pásů na podavač. Za pomocí hydroválce, který pohání podavač. Ten se 

otáčí i s daným profilem na válečkovém dopravníku. Na Podavači jsou připevněny lineární 

elektromotory, které posouvají těleso k liště. Jezdec, ke kterému je připevněn 

elektromagnet připne těleso. Jezdec posouvá těleso do přímočaré pily, která zkracuje těleso 

na danou délku. Základní stavební prvky podávacího a transportního zařízení jsou jezdec, 

podavač, pohon podavače, pohon jezdce, dopravníkový válec. 

3.1  Válečkový dopravník 

Válečkový dopravník (Obr. č. 3-1 Válečkový dopravník) slouží k transportu 

materiálu v tomto případě „jekl“ v podélném směru pomocí válců uložených v ložiskových 

tělesech. Válce nejsou poháněny.  

 Válečkovou trať tvoří soustava válečků otočných kolem os uložených v rámu a 

kolmých na směr dopravy. Válečková trať je přímá nebo oblouková. V mém případě jsem 

zvolil obloukovou. 

 Válečkové tratě jsou součástmi výrobních linek nebo tvoří samostatné dopravní 

linky v rámci vnitropodnikové dopravy. Slouží výhradně k přepravě kusového materiálu. 

Válečky se vyrábějí v normalizovaných průměrech a délkách viz. [12]. 

Vstupní válečková trať s plně automatizovaným nakládáním materiálu. Linka slouží 

k dělení tyčového materiálu různých profilů až od průměru 50 x 50 mm až do 90x90 mm. 

Veškeré úkony jsou plně automatizovány s minimálními nároky na obsluhu. 

Vlastní válečkový dopravník je řešen jako svařovaná konstrukce z ohýbaných 

plechů, který tvoří vedení pro jezdce. Pohyb materiálu je po otočných válečcích. 

Konstrukce dopravníku je připevněna pomocí šroubů na nohách, které mohou být 

ukotveny v podlaze nebo i zabetonovaný. 

S tímto sortimentem produktů mohou být realizovány válečkové dopravníky pro 

lehké, malé, zčásti také středně těžké dopravované materiály, například pro papír do 

tiskařského stroje, pro láhve, malé přepravky pro farmaceutický nebo nápojový průmysl 

nebo malé kartony obalového průmyslu s transportními hmotnostmi do 35 kg a dopravními 

rychlostmi do 1,5 m/s. Maximální dovolené zatížení tohoto produktu činí až 350 N na 

dopravníkový váleček. 
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Válečkové dopravníky se dělí do dvou základních skupin: 

a) Válečkové dopravníky poháněné 

b) Válečkové dopravníky nepoháněné 

 

Obr.č.  3-1 Válečkový dopravník [12] 

Hlavní části válečkového dopravníku jsou:  

- Válečky  

- Boční vedení  

- Hlavní rám  

- Nosná konstrukce  

- Poháněcí ústrojí (u poháněných dopravníků)  

3.1.1. Všeobecně  

Všeobecně rozdělujeme válečkové dopravníky podle těchto hledisek. [12]:  

 Podle směru přepravy  

 Podle pohonu  

 Podle orientace předmětu  

 Podle konstrukce válečku  

Na začátku řešení je nutné zvážit různé aspekty s ohledem na požadavky řešení. 

Nejdříve se musí analyzovat prostorové uspořádání dopravníku, tedy pozice nakládání a 
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posunutí profilů z dopravníku a samozřejmě také samotná dráha dopravníku. Jelikož 

zmíněné pozice jsou pevně stanoveny v zadání úkolu, zbývá vyřešit dráhu dopravníku. 

 Zde není moc možností na výběr, nejvhodnější a tedy zvolená varianta je zobrazena na 

níže uvedeném obrázku (Obr. č. 3-2 Válečkový dopravník) 

 

 

Obr.č. 3-2 Válečkový dopravník [25] 

3.2  Rám válečkového dopravníku 

Rám válečkového dopravníku se obvykle skládá ze dvou bočnic z ohýbaného 

výpalku plechu, případně válcovaných, či hliníkových profilů, mezi kterými jsou uchyceny 

válečky tvořící válečkovou trať. Celá tato část dopravníku je přišroubována k nohám 

dopravníku (Obr. 3-4 Válečkový dopravník s nohama opatřenými patkami), svařených 

rovněž z válcovaných profilů nebo vyrobených z hliníkových profilů. Nohy jsou opatřeny 

stavěcími patkami, které umožňují výškové nastavení a zároveň slouží pro ukotvení 

dopravníku k podlaze. 

 

Zvolil jsem uložení pro válečkový dopravník do ocelového rámu typu U. Je to 

nejsnazší způsob pro montáž. Zvolil jsem  Tyče průřezu U 180 z firmy ArcelorMittal (Obr. 

č. 3-3 Profil rámu typu U pro válečkový dopravník). Jedna strana je vyvýšena pro plastový 

pás, který slouží pro opření profilu a druhá strana pro opření matice pohybového šroubu.
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Obr.č.  3-3 Profil rámu typu U pro válečkový dopravník [25] 
 

 

Obr.č. 3-4 Válečkový dopravník s nohama opatřenými patkami [25]



 
 

7 
 

3.3 Podávací mechanismy   

Dopravuji profily (předměty) ze zásobníku do pracovního prostoru stroje. Dělí se 

na skupiny:  

- podávací mechanismus s přímočarým vratným pohybem,  

- podávací mechanismus s kývavým pohybem,  

- podávací mechanismus s kombinovaným pohybem,  

- podávací mechanismus s otáčivým pohybem. 

 

Provedení a konstrukce podávacího mechanismu je závislí na tvaru a rozměrech 

profilů a na konstrukci stroje, který je obsluhován. Většinou jsou podávací mechanismy 

vytvořeny i s odměřovacím mechanismem a tvoří jeden celek.  

V mém případě jsem si zvolil podávací mechanismus s otáčivým pohybem, který je 

pro mé zařízení vhodnější a to proto: 

- Pohyb hnaného ústrojí jde přesně regulovat;  

- Zdvih nebo dráha podávacího ústrojí je v daných mezích libovolně nastavitelná; 

- Tyto mechanizmy mohou pracovat velmi rychle.  

 

3.3.1 Návrh podávacího mechanismu s otáčivým pohybem 

Podavač tyčí je zařízení (Obr. č. 3-5 Podavač), které bez zásahu obsluhy zajišťuje 

přísun materiálu do pracovního prostoru:  

a)  podavače bez zásobníku materiálu 

b) podavače se zásobníkem materiálu (mají zásobník na tyče, ze kterého se po 

spotřebování jedné tyče automaticky odebere další tyč.  

Tímto způsobem, lze zajistit několikahodinový bezobslužný provoz. 
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Obr. č. 3-5 Podavač [25] 

Příčný zásobník použitý pro účely návrhu je z materiálu obzvláště vhodný pro 

použití u kruhových průřezů krátkých délek. Toto kritérium je splněno. Délka 6000 mm, 

průřez min 50 x 50 mm a max. 90 x 90 mm. Přesnost posuvu je +- 0,5 mm. Rychlost 

podávání volitelná, až do max. 95 mm / min.. 

Díky své jednoduché konstrukci a nízké ceně je standardním řešením u většiny 

strojů. 

Materiál se zakládá na příčné vedení s nastavitelným sklonem v menších svazcích 

jeřábem nebo ručně. Oddělování a nakládání tyčí materiálu ze zásobníku je zajištěno 

pomocí synchronních hydraulicky poháněných nakládacích segmentů. 

Podávací zařízení jsou volně nastavitelné pro mnoho profilů, kdy pro každý profil 

je rozpětí úhlu podávání, rychlost podávání, úhel mezi uvolňování. 
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Technické parametry podavače, které se při samotném návrhu musejí zvážit: 

 Požadavky na zastavěnou plochu.  

 Otáčky podavače, rychlost posuvu tyče. 

 Délka, průměr a materiál tyčí.  

 Délka zbytku tyče. (Zejména u barevných či drahých materiálů).  

 Velikost výrobní série. (S ohledem na výhled do budoucnosti…).  

 Napájení a energetická náročnost podavače.  

 Ekonomické zhodnocení investice. 

 Tyto skutečnosti do značné míry ovlivňují volbu mezi podavačem dlouhých 

a krátkých tyčí.  

Tyto skutečnosti do značné míry ovlivňují volbu mezi podavačem dlouhých a 

krátkých tyčí.  

Podavač nevyžaduje žádné složité seřízení při změně práce týkající se změn ve 

velikostech tyčí, které se mohou dle potřeby na podavači vyměňovat. Tohoto stavu je 

docíleno pomocí několika přednastavených parametrů v operačním systému zařízení.  

V dnešní době postupného zvyšování cen elektrické energie je vhodné zvážit i 

napájení podavačů a jeho energetickou náročnost.  

Dělení podavačů podle napájení:  

 Pneumatické (podávání na doraz).  

 Elektrické (podávání na doraz i na polohu).  

 Pneumatické podavače mají většinou celkovou energetickou spotřebu větší 

než ty, které jsou napájeny pouze elektrickou energií.  

 U elektrických podavačů odpadají též problémy se stlačeným vzduchem 

(hlučnost, vyšší spotřeba energie, nutnost filtrace vzduchu apod.).  

Podavač tyčí je nasazen na šestihrannou tyč. Ta je provlíknuta ložiskem CSN 

024630 SKF. Ložisko je nalisováno do díry držáku, který je přivařen k nosnému rameni 

stojny. 
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3.3.2 Nosná konstrukce podavače 

Nosná konstrukce podavače tvoří ocelové profily 100 x 60 x 5 mm EN 10219, 100 

x 40 x 4 mm EN 10219 od firmy Ferona a.s. Tyto profily jsou spojeny pomocí 

typizovaných spojovacích dílů. 

 

Obr. č. 3-6  Nosná konstrukce podavače [25] 

(1 – Držák, 2- Nosný profil podavače, 3 – Nosný sloupek podavače, 4 – Stavitelná noha) 

Pomocí stavitelné nohy (Obr. č. 3-6 Nosná konstrukce podavače) je rám dobře 

ustavený i v nerovném podkladě, kotvící nohy slouží pro pevné připevnění rámu na dané 

místo a je zabráněno jeho pohybu. Nosný profil je s nosným sloupkem podavače spojen 

šroubovým spojem a dalším šroubovým spojem připevněn k nosné konstrukci 

dopravníkového válce. 

 

3.3.3 Vymezení křivosti podávaných profilů do pily 

 Na straně podavače jsem připevnil šroubovým spojem aktuátor. Podavač podá 

profil na válečkový dopravník. Aktuátor posune profil k plastové liště a tím zamezí 

nerovnosti posunu do další sekce zpracování – v tomto případě do pily k řezání na 

požadovanou délku. 
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 Výběr aktuátoru jsem zvolil pro jeho přesnost, malý rozměr, velkou sílu v malém 

prostoru atd. 

 

3.3.3.1 Popis aktuátoru 

 Aktuátory představují cenově výhodné řešení pro všechny aplikace, které 

vyžadují rozměrově malé a přesné řízení lineárního pohybu. Aktuátory vytvářejí velké síly 

v malém zástavném prostoru. Jádrem hybridního aktuátoru je přesný lichoběžníkový 

pohybový šroub a matice dimenzovaná na odpovídající zatížení. Volitelně je matice 

předepnutá pro eliminaci vůle. Integrace pohybového šroubu do motoru vytváří kompaktní, 

precizní a cenově výhodnou pohonnou jednotku zjednodušující konstrukci výsledného 

stroje. 

 

Obr. č. 3-7 Aktuátor [25] 

3.3.4. Výběr pohonu podavače 

Pro pohon podavače přichází v úvahu řada možností. Z důvodů téměř 

bezúdržbového a bezpečného provozu volím jako pohon hydromotor.  

Přímočarý hydromotor je prvek, který přeměňuje tlakovou energii na energii 

mechanickou – axiální silu pístní tyče v obou směrech. Konec pístu je připevněn na rameni 

šestihranné tyče, která pohání podavač. 
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Pohonem podavače je přímočarý hydro motor, který pohání pomocí páky 

šestihrannou tyč.  Na Obr. č. 3-8 (pohon podavače) je znázorněn závislost podávání profilů 

na úhlu a momentu. Modrá čára znázorňuje úhel mezi pístem a ramenem šestihranné tyče, 

závislá na momentu a zaseknutí. Červená čára znázorňuje změnu úhlu a momentu závislá 

na podávání materiálu. Já jsem si zvolil přímočarý hydro motor Série ZH2RT. 

Přímočarý hydro motor ZH2RT (Obr. č. 3-8 Pohon podavače) je prvek, který 

přeměňuje tlakovou energii na energii mechanickou – axiální silu pístní tyče v obou 

směrech. Svou konstrukcí nevyžaduje zvláštní požadavky na obsluhu a údržbu. Pro 

bezvadnou a bezpečnou funkci je nutno řídit se provozními a technickými podmínkami. Z 

H2RT je hydro motor s regulovatelným tlumením (snížení rychlosti pohybu pístní tyče) v 

koncových polohách. Je sestaven z trubky s přesně opracovaným, vnitřním průměrem v 

toleranci H8. Na ni jsou navařena připojovací hrdla pro vstup tlakového oleje s vnitřním 

závitem a zátka společně s pevným okem válce. Oko válce i oko pístní tyče je standardně 

osazeno kloubovým ložiskem. Viko pro vedení pístní tyče spolu s těsnícími prvky je 

našroubováno do trubky pláště válce. Na broušené – leštěné a chromované pístní tyči 

rozměrové tolerance f7 je z jedné strany navařeno závěsné oko, druhy konec tyče je osazen 

pístem. 

 

 

Obr.č.  3-8 Pohon podavače [12] 
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3.4 Jezdec 

Jezdec (Obr. č. 3-9 Jezdec) umístěný ve vstupní části dělicí linky zajišťují 

automatický a plynulý přívod materiálu k procesu dělení, k části, kde je umístění pily. 

Důležitým kritériem pro vhodný výběr je způsob zakládání materiálu, délka dělení, 

rozmanitost průřezu apod. Pro tento účel je v navrhovaném zařízení, zařízení jezdec brán 

jako hlavní části pro zajištění funkčnosti správného dělení zadaného materiálu „jekl“. 

Jezdec jinými slovy, posouvá materiál k pile, kde dojde k řezu materiálu na požadovanou 

délku a dále tento kus posune po dopravníku k dalšímu zpracování.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr.č.  3-9 Jezdec [25] 
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3.4.1 Varianty návrhu jezdce 

 V této sekci se budu věnovat zpracování návrhu jezdce, který bude uchycovat dané 

profily materiálu a přenášet je k dalšímu zpracování.  

3.4.1.1 Z působ uchycení profilu 

Možnosti uchycení profilů může být:  

 elektromagnetem 

 uchopovacím zařízením 

 kleští 

 rameno, které sevře profil 

 ruční 

Pro svoji práci jsem si zvolil přídržný elektromagnet firmy Slovácké strojírny a.s. typu 

EBS 145x75x50. Má velkou přídržnou sílu, bezporuchovost, je snadnější na montáž a je 

téměř bezúdržboví.  

Elektromagnet (Obr. č. 3-10 Elektromagnet) je připevněn na jezdci, který po vložení 

tělesa na válečkový dopravník připne k sobě. Po připojení na napájecí napětí vyvozuje 

magnetickým tokem přídržnou sílu. Po odpojení napájecího napětí magnetický tok zaniká. 

 

Obr.č.  3-10 Elektromagnet [25] 

Přídržný elektromagnet je elektromagnetický přístroj určený pro pevné uchycování 

feromagnetických předmětů. Tento přístroj lze použít i jako ovládací elektromagnet s 

malým zdvihem, ale velkou přídržnou silou. Elektromagnet může být doplněn 

permanentními magnety. Potom přídržný elektromagnet pracuje inverzně (bez el. Proudu 
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drží – vybuzuje přídržnou sílu, při napájení odpadá feromagnetický předmět – přídržná síla 

zaniká).  

Ovládací elektromagnet je elektrický přístroj určený k vykonávání omezeného 

přímočarého nebo rotačního pohybu. Tento typ přístroje se skládá z následujících hlavních 

dílů: 

a)  Těleso magnetu:  

Těleso elektromagnetického přístroje je součástí magnetického obvodu k 

vedení magnetického toku. Může být ve tvaru válce nebo hranolu, a to buď 

s úplně uzavřeným magnetickým obvodem (zejména válcové provedení) nebo 

neúplně uzavřeným magnetickým obvodem (např. „jaklové“ provedení 

elektromagnetů typu EMSA).  

b)  Budicí vinutí:  

Budící vinutí elektromagnetického přístroje slouží k vytvoření magnetického 

pole.  

c)  Kotva:  

Kotva elektromagnetického přístroje je magneticky vodivá část, která se 

pohybuje nebo je přidržována působením magnetického pole. Všechny 

ovládací elektromagnety mají zabudovanou kotvu.  

d)  Další funkční díly : 

Jsou to díly, které dovybavují elektrický přístroj. Jedná se o konektor, 

svorkovnici, prachovky, permanentní magnety, pružiny, atd. 

3.4.1.2 Varianty vedení jezdce 

 Vedení jezdce může být různé jako například:  

 po liště, který je veden řetězem 

 pomocí pohybového šroubu 

 elektromotorem 

 atd. 

Zvolil jsem si snazší způsob jak na navrhnutí, tak i pro výpočet vedení jezdce. 

Zvolil jsem pohybový šroub z důvodů přesnosti pohybu.  

Pohybový šroub je pohybový šroub jedno nebo několikachodý, zpravidla s 

lichoběžníkovým závitem. Umožňující především strojní pohyb jezdce. Závit je tvořen 
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dvěmi základními profily. Profily jsou navinuty na válcovou nebo kuželovou část ozubení. 

Šroubovice závitu je dráha, která má při rotačním pohybu zajistit konstantní poměr mezi 

posunutím a úhlovým natočením (Obr. č. 3-11 Princip závitu). Každý závit tvoří vlastní 

šroubovici, tyto body mají stejnou osu a také stoupání. Hodnota Ph. Rozvinutím válcové 

plochy se šroubovice změní v přímku svírající s rovinou kolmou na osu uhel stoupaní φ3 

(Obr. č. 3-11 Princip závitu) [21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Všechny mechanismy jsou důležitým parametrem účinnosti transformace či 

převodu pohybů (Obr. č. 3-12 Pohybový šroub). Účinnost šroubů závisí na velikosti 

stoupání šroubu a na velikosti tření v závitu mezi maticí a šroubem. Rostoucí stoupání a 

pokles pasivních odporů zvyšuje jejich účinnost. I když vyšší stoupání znamená vyšší 

účinnost šroubového převodu, klesá velikost axiální síly, kterou lze využít. Tření je velmi 

nepříznivé, protože je zdrojem tepla a s ním související tepelné dilatace, které jsou v 

případě přesné výroby, jakou zajišťují obráběcí stroje, nežádoucí. Proto je kluzné tření 

minimalizováno využitím nových materiálů, vyšší přesností výroby, nebo je nahrazeno 

jinými formami.  

„Rozsáhlá skupina kuličkových šroubů (podrobnější popis v MM Průmyslovém 

spektru 6/1999) je založena na odvalování kuliček vložených do závitu mezi matici a 

šroub. Pro vyšší únosnost je používán gotický profil závitu, který zajišťuje optimální 

stykový úhel mezi kuličkou a boky závitu. Díky vysoké účinnosti, malému opotřebení a 

oteplení, možnosti vymezení vůlí i předepnutí je to v současnosti nejpoužívanější 

mechanismus ve stavbě obráběcích strojů sloužící pro přímočarý posuv nástroje i obrobku. 

I kuličkový šroub a matice mají nevýhody. Protože je délka matice omezená, je nutné 

Obr.č. 3-11 Princip závitu [6] 
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vyjmutí kuliček ze závitu a jejich opětovné zavedení na začátek závitu v matici. Řešení 

převáděčů vyžaduje zvládnutí spousty konstrukčních problémů, což má za cíl potlačení 

zdroje vibrací působených převáděním kuliček. Proto vznikly mechanismy nazývané 

valivé šrouby, planetové šrouby nebo "bez třecí" šrouby apod.“ [16] 

 

Obr.č.  3-12 Pohybový šroub [16] 

3.4.1.3 Varianty pohonu 

Pohon je obecný technický pojem, který popisuje způsob tvorby a předávání 

mechanického výkonu, zejména uvádění do pohybu, který definuje: 

 jakým způsobem je dodávána energie nutná pro práci stroje (nebo energii 

samotnou), 

 na základě jakých principů je energie přeměněna na mechanický pohyb, 

 jaké mohou být konkrétní realizace technických zařízení, která konají práci 

Typy pohonů jsou: 

 elektrické 

 hydraulické 

 pneumatické 

 spalovací motory 

Nejlepší variantou pohonu bude střídavý servomotor. Je možnost přesného 

nastavení otáček, velkým rotačním momentem a je téměř bezporuchový. 
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Střídavý servomotor s permanentními magnety, který je určen pro pohon jezdce 

přes vodící tyč a převodovku.  

3.4.1.4 Zvolení vhodné převodovky 

Na trhu je spousta převodovek, jako je například: 

 šnekové 

 kuželočelní 

 čelní 

 kuželové  

 planetové 

Zvolil jsem kuželočelní převodovku firmy TOS ZNOJMO řady KTM – kuželočelní 

převodovka. Je přesná, vyžaduje minimální údržbu, umožňuje plynulou změnu otáček, atd. 

Kuželočelní převodovka (Obr. č 3-13 Kuželočelník převodovky typu KTM 63 1 1 

3), které mění rotační pohyb na rotační pohyb s obecně (ne nutně) jinou úhlovou rychlostí 

a točivým momentem. 

„Čelní a kuželočelní převodovky jsou určeny pro pohon dalšího zařízení. Ke 

spojení převodovky KTM výstupním dutým hřídelem nebo pomocí násuvného hřídele s 

čepem. Soukolí převodovky je mazáno syntetickým olejem. Integrované ozubení umožnilo 

zmenšit rozměry převodovky. Přesnost opracování ozubení snižuje vznik vibrací a 

zaručuje tichý chod. Tvar převodovky umožňuje snadné připojení k pohybovému šroubu, 

který je na konci opatřen drážkou pro pero. Převodovky jsou opatřeny základním nátěrem a 

nastříkány polyuretanovým lakem.“  
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Obr. č.  3-13 Kuželočelník převodovky typu KTM 63 1 1 3 [24]
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4 Inventor 2012 

Konstruování v programu Inventor spočívá ve vytváření modelu ve skutečných 

rozměrech. Tyto lze různými nástroji zvětšovat, zmenšovat, rotovat v prostoru a různé 

prohlížet. Autodesk Inventor pracuje s několika formáty, mezi než lze zařadit ipt, iam, idw, 

ipn, sat, step…[-]. V tomto program vytvářím i výkresovou dokumentaci. 

Nejjednodušším typem souboru Inventoru, ve kterém začíná práce, je formát ipt. V 

tomto je možno vytvářet tzv. součásti. Při otevření nového souboru je uživatel uveden do 

trojrozměrného prostoru, který je definován osami X, Y, Z a rovinami YZ, XZ, XY. V 

jedné z těchto rovin (nebo v jiné, nadefinované) je vytvářen náčrt, do kterého je uživatel 

zaveden „poklepáním“ na ikonu „Náčrt“ v panelu nástrojů a poté je vyzván k označení 

roviny, do které má být kreslen. Po tomto procesu pracuje uživatel v dvojrozměrném 

prostředí (2D) známého z AutoCADu. Podobná s tímto programem je i většina nástrojů, 

například bod, čára, kružnice, oblouk, polygon, zrcadlit, kopírovat, posunout, otočit, 

ekvidistanta, pole, oříznout, prodloužit, atd. které je možno nalézt v panelu 2D náčrtu tzv. 

okna nástrojů. Rozdílné od AutoCADu jsou nástroje vazba, kóta, promítnutí geometrie, 

atd.  
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5 Výpočtová část  

 V této části jsou vypočteny jednotlivé parametry zařízení, které jsou požadovány 

pro zajištění funkčnosti a kompatibility celkového mechanismu. 

5.1.1  Výpočet síly na válečkový dopravník 

 

Obr.č.  5-1 Síla působící na válečky [25] 

 

Výpočet zatížení na válečky: 

= ∗ ∗ ∗ = 6 ∗ 0,09 ∗ 7850 ∗ 9,81 = 3742.6 = 3743  (1) 

Výpočet zatížení na jeden váleček: 

á č =
 

= 3743 
16 = 234  (0) 

kde 
F profil   tlaková síla na celý profil 
F váleček  síla na jeden váleček 
i  počet válečku 
a  hustota materiálu 
g  gravitační konstanta 
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5.1.2 Výpočet sil profilu na jeden válec 

 

Obr.č.  5-2 Síly působící na jeden váleček [25] 

Výpočet síly na jeden váleček: 

á č = F ∗ = 234 ∗ 0,01 = 2,34  (3) 

Výpočet odporu momentu na jeden váleček:  

M .  á = á č

á č
= 2,34

0,0455 = 51,4  (4) 

Kde: 

F váleček  síla na jeden váleček 

M odpor válce síla odporu válce 

T  tření mezi válečkem a profilem  

r váleček  poloměr dopravníkového válce 

 

5.1.3 Výpočet šroubu válce na střih 

= 4 ∗ á č
∗ = 4 ∗ 234

∗ 20 = 0,745  (5) 

kde 

F váleček  síla na jeden váleček 

τs  pevnost ve střihu 
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Já jsem zvolil váleček firmy INTERROLLE série 1450. ∅ trubky 89 mm x 3mm a ∅ 

hřídele 20 mm.  

 

Obr. č.  5-3 Schéma válečku [24]  

(0,5 - axiální vůle, RL – Referenční délka, El - Montážní délka, F = 5mm) 

Váleček: 

 plášť z ocelové trubky o síle stěny 3 mm 

 čela tažena z ocelového plechu svařena s pláštěm 

 kuličková ložiska 6204 C3 

 dvoustupňové labyrintové těsněni s tukovou předkomůrkou 

5.2 Určení těžiště podavače 

Výpočet těžiště podavače jsem provedl v programu Inventor 2012. 

 

Obr.č.  5-4 Těžiště podavače [25] 
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5.2.1 Výpočet momentů v podavači 

Výpočet potřebného momentu při otáčení podavače s materiálem: 

č = ∗ ∗ ∗ ∗ č + č ∗ ∗ č (6) 

č = 6 ∗ 0,09 ∗ 7850 ∗ 9,81 ∗ 0,097 + 7,3 ∗ 9,81 ∗ 0,050 (7) 

č = 366,6  (8) 

Výpočet bezpečnosti:  

č = č ∗ k = 366,6 ∗ 1,2 (9) 

č = 439,92 = 440  (10) 

Kde: 

M podavač  moment podavače k těžišti 

L  délka podávaného profilu 

a  plocha profilu 

ρ  hustota materiálu 

Tx podavač souřadnice těžiště podavače v x ose 

Ty podavač  souřadnice těžiště podavače v y ose 

k  index bezpečnosti 

 

5.2.2 Výpočet a návrh pohonu podavače 

= L = 440
0,1 = 4400 N (11) 

Výpočet sil na jeden podavač:  

= F
i = 4400

3 = 1466,667 N =  1500 N  (12) 

Výpočet potřebného tlaku hydromotoru pro otočení podavače s profilem:  



 
 

25 
 

P = F
S = F

π ∗  d
4

= 1500
π ∗  32 4

= 1865086,98 Pa =  1,9 MPa (13) 

Kde: 

P  Tlak hydromotoru 

ip  Počet podavačů 

Lp  Délka ramene 

Fp  Síla působící na všechny 3 podavače 

Fp3  Síla působící na jeden podavač 

 

Obr. č. 5-5 Náčrt sil a momentů podavače a hydromotoru [25]
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Zvolený hydromotor řady ZH2T. 

 

Obr. č. 5-6 Nákres hydraulického motoru [12] 

 

 

Obr. č. 5-7 Tabulka zvolených parametrů hydromotoru [12]
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Obr. č. 5-8 Porovnání potřebné síly pro pohyb podavače 

Z grafu vyplývá, že pohon je mírně naddimenzován. Výsledky grafického řešení 

minimální a maximální polohy natočení ramene kolem své osy. Síly působící na podavač 

mění svoji polohu v různém úhlu a proto vyvolává různé momenty k jeho těžišti. Z 

uvedeného grafu (Obr. č. 5-8 Porovnání potřebné síly pro pohyb podavače) je patrné, že 

maximální síly ve vazbách jsou v poloze maximálního natočení ramene ve svislém směru. 

Avšak maximální klopný moment je v poloze, kdy je rameno v úhlu 23 ̊ od svislé osy. V 

grafech označeno jako natočení ramene o 90 ̊. Provedené výpočty byly spočítané 

v programu Excel. 

5.2.3 Výpočet sil při sunutí profilu aktuátorem 

Výpočet váhy na jeden váleček: 

m = m  
i =  400

16 = 27 kg = 30 kg (14) 

Výpočet potřebné síly k posunutí profilu:  

F = m ∗ g ∗ f = 30 ∗ 9,81 ∗ 0,3 = 79,461 N =  80 N (15) 
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Kde: 

Fa  síla potřebná k posunutí profilu 

m1  váha na jeden váleček 

T  koeficient tření mezi profilem a válečkem (0,3 tabulka ocel – ocel) 

g  gravitační konstanta 

Proto volím lineární aktuator firmy SERVO-DRIVE Serie 43000 NEMA 17, který 

má maximální posuvnou sílu 250 N. Na konci šroubu je nasazena plastová čepička. 

Z důvodu opotřebení je snazší výměna a nepoškozuje povrch profilu. 

Aktuátor je našroubován na bok podavače šrouby ISO 4014 M4 x 30. 

5.3 Výpočet jezdce 

Jezdce tvoří část matici pro vodící šroub. Ta je připevněna ke kvádru, ve kterém 

jsou díry pro šrouby a upevnění pro horní desku. Na druhé straně horní desky je 

připevněna boční strana, která se opírá o válečkový dopravník a v čele je deska, která je 

připevněna z hora šrouby. Na přední desce je upevněno úchopové zařízení elektromagnet. 

Materiál je přidržen elektromagnetem. Jezdec celý profil tlačí kupředu na požadovanou 

vzdálenost (Obr. č. 5-9 Jezdec tlačící jekl). 

 

Obr. č. 5-9 Jezdec tlačící jekl 
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5.3.1 Výpočet utahovací síly šroubu matice a kvádru 

 

Obr. č. 5-10 Řez maticí a kvádru a působení sil [25] 

Výpočet utahovacího momentu matice a kvádru: 

Parametry závitu: 

 M10 x 1,5 :  d3 = 8,160 mm 

     d2 = 9,026 mm 

  d1 = 8,376 mm 

fz = 0,13; fM = 0,17; Utahovací moment volím Mu = 100 Nm, k = 1,3; MTM = 1/3 MTZ; 

M = M  M   (16) 

M = M  
1
3 M   (17) 

M = 1
4 M   ⇒  M =  M ∗ 1

3 = 100000 ∗  4
3 = 75 000 Nmm (18) 

Utahovací moment matice:  
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 M =  1
3 M = 1

3 ∗ 75 000 = 25 000 Nmm (19) 

 

Úhel stoupání: 

 ψ = arctg p
π ∗ d = arctg 1,5

π ∗ 9,026 = 3° 

 
(20) 

Úhel třecí: 

φ = arctg f
cos α2

= arctg 0,13
cos 602

= 8,573° 

 
(21) 

Osová síla šroubů: 

M = F ∗ tg + , ∗ d
2  ⇒ F = M

tg + , ∗ d2
 (02) 

 F = M
tg + , ∗ d2

= 75 000
tg 3 + 8,537 ∗ 9,0262

= 81 414  (23) 

F > F  → F ∗ f = F ∗ k  ⇒ F = F ∗ f
k = 81414 ∗ 0,17

1,3 = 10646 N 

 
(24) 

F ∗ f > F ∗ f
k  ⇒ 13840 > 10646 N        (25) 
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Kde:  

fz      tření závitu 

fM      třecí síla matice 

Mu      Utahovací moment  

k  bezpečnost      

MTZ     moment tření závitu 

MTM   moment tření matice 

d1,2,3      průměr závitového šroubu 

F0      Osová síla šroubu 

p  rozteč 

φ  třecí úhel 

ψ  úhel stoupání  

Fp      maximální síla, která působí na desky 

FT      třecí síla 

5.3.2 Výpočet utahovací síly šroubu kvádru a horní desky 

 

Obr. č. 5-11 Řez kvádru a horní desky a působení sil [25] 

Výpočet utahovacího momentu kvádru a horní desky: 

Parametry závitu: 

 M6 x 1 :  d3 = 4,773 mm 

     d2 = 6,530 mm 

  d1 = 4,917 mm 
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fz = 0,13; fM = 0,17; Utahovací moment volím Mu = 100 Nm, k = 1,3; MTM = 1/3 MTZ; 

M = M  M   (06) 

M = M  
1
3 M   (07) 

M = 1
4 M   ⇒  M =  M ∗ 1

3 = 100000 ∗  4
3 = 75 000 Nmm (08) 

Utahovací moment matice:  

 M =  1
3 M = 1

3 ∗ 75 000 = 25 000 Nmm (09) 

Úhel stoupání? 

 ψ = arctg p
π ∗ d = arctg 1

π ∗ 5,350 = 3,405° (30) 

Úhel třecí: 

φ = arctg f
cos α2

= arctg 0,13
cos 602

= 8,573° (31) 

Osová síla šroubů: 

M = F ∗ tg + , ∗ d
2  ⇒ F = M

tg + , ∗ d2
 (32) 

 F = M
tg + , ∗ d2

= 75 000
tg 3,405 + 8,537 ∗ 5,3502

= 132 565  (33) 

F > F  → F ∗ f = F ∗ k  ⇒ F = F ∗ f
k = 132 565 ∗ 0,17

1,3
= 17335 N 

(34) 

F ∗ f > F ∗ f
k  ⇒ 22 536 > 17 335 N        (35) 

Zbylé výpočty jsem provedl metodou MKP v Inventoru 2012. Je vidět napětí jezdce při 

zátěži na obr. č. 5-10. 
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5-12 Pevnostní analýza jezdce v MKP [25] 
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5-13 Pevnostní analýza jezdce v MKP [25]
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Vidíme kontrolu napětí jezdce a deformace pomocí programu Inventor. (MKP). 

Nejprve jsem si vymodeloval celé zařízení (Obr. č. 8-1 Navržený stroj). Na výše 

uvedených obrázcích (Obr. č. 5-12 a Obr. 5-13 Pevnostní analýza jezdce v MKP) je 

znázorněn jezdec, který je veden po pohybovém šroubu. Pohybový šroub v tomhle případě 

je pevně uchycen na obou koncích. Na obrázku jde vidět působící síla, která znázorňuje 

kritická místa. Síla působící na jezdce, znázorňuje jekl, který je tlačen do další sekce 

zpracování. V mém případě to je pila.  

Na jezdci (Obr. 5-15 Jezdec s elektromagnetem) je našroubovaný držící kryt (Obr. 

5-14 Jezdec s elektromagnetem) který drží a zároveň chrání elektrický přívod 

elektromagnetu. 

 

Obr. č. 5-14 Jezdec s elektromagnetem [25] 

 

Obr.č.  5-15 Jezdec s elektromagnetem [25] 
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5.4 Výpočet pohybového šroubu  

Základní výpočet pohybového šroubu jsem provedl v Inventoru 2012 (Orb. č. 5-16 

Výpočet pohybového šroubu) 

 

Obr. č. 5-16 Výpočet pohybového šroubu [25] 

Kde: 

F  Maximální axiální síla 

T  Maximální moment 

f1  Součinitel tření v závitu 

d  Průměr závitu 

p  Rozteč 

ds  Střední průměr šroubu 

dmin  Minimální průměr šroubu 

H  Výška matice 

n  Součinitel uložení 

L  Maximální délka  

PA  Dovolený tlak v závitu 

E   Modul pružnosti v tahu 

Sy  Mez kluzu v tahu 

ks  Součinitel bezpečnosti 
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Pohyboví šroub je vložen do stojanu, který je opatřen nalisovanými ložisky ČSN 

024630 SKF. Stojan je přivařen k nohám konstrukce. Konec pohybového šroubu je opatřen 

pérkem, aby se zamezil pohyb šroubu. 

Pohybový šroub budu počítat jako vetknutý nosník o dvou podpěrách jak je 

načrtnuto na obrázku dole (Obr.č. 5 - 14).  

5.4.1 Maximální ohybový moment pohybového šroubu 

 

= = ∗ = 3742 ∗ 9,81 = 36709  (36) 

= 4 = = 410 ∗ 6
4 = 615  (37) 

= ∗ = 14
∗ 53 = 4,806 (38) 

zf  volím pro materiály ocel-ocel 10,0=zf  

Kde: 

zf   koeficient tření  

F0  síla profilu působící na pohybový šroub 

M 0max  maximální ohybový moment v pohybovém šroubu 

m  váha nevím čeho zatím 

´ =
2

= 0,1
15 = 5,911 (39) 

Kde úhel α  je úhel profilu závitu, pro lichoběžníkový rovnoramenný závit °= 30α . 

≤ ´ 

4,806 ≤ 5,911  - podmínka samosvornosti je splněná. 

= + 4 ∗ ≤  (40) 

= ∗
4

= 36709
∗ 45,724

= 22,3599  (41) 
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Kde: 

σred  Redukované napětí v pohybovém šroubu dle Guesta 

σd  Dovolené napětí v pohybovém šroubu 

= = ∗ + ´ ∗ 2
∗
16

= 36709 ∗ 4,806 + 5,911 ∗ 532∗ 45,7216
= 9,811  

(42) 

Kde TZM  představuje třecí odpor kladený závitem matice proti otáčení pohybového 

šroubu. A KW  je průřezový modul v krutu. 

Ocel 12 040 s minimální velikostí meze kluzu MPaRe 300=  

= = 300
3 = 100  (43) 

  

= + 4 ∗ = 22,3599  + 4 ∗ 9,811 = 29,749 ≤
= 100  

(44) 

Navrhnutý šroub pevnostně vyhovuje. 

Pro vytvoření tohoto šroubu jsem zvolil firmu MATIS s.r.o. a KULIČKOVÉ ŠROUBY 

KUŘIM, a.s. po dodání výkresové dokumentace nebude problém vyrobit daný pohybový 

šroub. 

  



 
 

39 
 

5.4.2  Výpočet zatížení hřídele a zvolení převodovky 

 

Obr.č.  5-17 Síly působící na hřídel pohybového šroubu [25] 

 

Radiální zatížení hřídele: 

= M ∗ k ∗ 2000
D = 615 ∗ 1,1 ∗ 2000

60 = 16912,5 N (45) 

Axiální zatížení hřídele:  

= 3 = 9020 N (46) 

Kde: 

Fr  Hodnota dovoleného radiálního zatížení  

k  zatěžovací faktor 

D  Výpočtový průměr na výstupu  

Fax Maximální přípustná axiální síla 

 

 

Použitý materiál: 

- litinové dílce – šedá litina ČSN 422420 

-  ozubená kola a hřídele – konstrukční ocel tepelně zpracovaná 

-  ložiska – firmy SKF 

-  rozměry přírub – pro montáž podle normy IEC 72 

-  mazání – syntetický olej 
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-  povrchová úprava – polyuretanová barva 

-  hřídelové těsnění –z materiálu NBR v provedení WAS 

-  vstupní hřídel – rozměry podle normy IEC 72 

-  výstupní hřídel – rozměry podle normy IEC 72, závit dle DIN 332 DS 

-  příruby motoru – slitiny hliníku 

-  převodová skříň ATC – slitiny hliníku 

Bezpečnost: 

- Převodovka musí být připevněna k pevnému základu. Volně rotující spoje musí být 

zakrytovány 

- bezpečnostním krytem a výstražně označeny. Převodovka nesmí být přetěžována, v 

případě 

- nebezpečí přetěžování při startu, nárazech nebo blokování musí být přidána 

bezpečnostní spojka. 

 

 

 

5.4.3  Návrh velikosti převodovky a zvolení pohonu 

 Pro správnou volbu převodovky hnacího elektromotoru je potřeba znát následující 

údaje: 

Kroutícím momentem motoru:   M2 = 615 Nm 

Provozní faktor: 

S = S ∗ S ∗ S ∗ S = 1,25 ∗ 1,15 ∗ 1,3 ∗ 1,0 = 1,869 (47) 

Servisní faktor:  

= M  
M = 1300

615 = 2,1138 (48) 

Výkon elektromotoru:  

= M ∗ n ∗ 100
9550 ∗ η = 615 ∗ 90 ∗ 100

9550 ∗ 80 = 7,24 kW (49) 
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Kde: 
Sm  Provozní součinitel 

S1  Faktor zatížení 

S2  Faktor plynulosti provozu 

S3  Faktor provozní doby 

S4  Faktor pohonu 

Sf  Servisní faktor 

M2  Výstupní kroutící moment 

n2  Výstupní otáčky převodovky 

M2max  Maximální kroutící moment 

P1  Výkon elektromotoru 

η  účinnost výkonu  

 Tyto vzorečky byly použity z firmy ELPRIM [22]. 

Na základě výpočtů volím servomotor AM 716L od firmy VUES Brno [23]. 
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6 Požadavky na kvalitu čel tyčí 
Dalším možným problémem při podávání na souřadnici je přesnost (kolmost) 

dělení tyčí při přípravě výroby. Nejsou-li tedy tyče řezány kolmo, může se tyč při různém 

natočení jevit různě dlouhá, což při podání velice ovlivňuje přesnost polohy předního čela 

tyče. Ačkoli tedy tlačník najíždí velice přesně na zadanou polohu, je tyč ve skutečnosti 

podána s přesností maximálně cca ±0,5 mm. Se zhoršující se kvalitou dělení tyčí se 

zhoršuje i přesnost podání. 
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7 Obsluha a údržba stroje  

Zařízení smí obsluhovat pouze tělesně zdravá a duševně způsobilá osoba, která je 

rovněž řádně proškolena na ovládání a údržbu tohoto stroje. Zařízení musí být použito 

pouze pro účel, ke kterému je určeno.  

Je zakázáno:  

- Demontovat ochranné kryty při běhu pohybového šroubu, případně provozovat 

jiné mechanismy bez těchto krytů.  

- Manipulovat v prostoru pohybujícího se pohybového šroubu, převodovky atd. při 

jeho pohybu s cizími předměty nebo vlastními končetinami.  

- Přepravovat jiné profily než ty, pro které je zařízení navrhnuto.  

- Spouštět zařízení pokud je poškozené nebo plní nesprávnou funkci.  

Správnost funkcí zařízení je nutno pravidelně kontrolovat. Každou kontrolu musí 

provést způsobilá a proškolená osoba. Jedná se především.  

Denní kontrola:  

- Kontrola, zda nedošlo k viditelnému poškození stroje.  

- Kontrola pohonné jednotky z hlediska nadměrného hluku.  

Měsíční kontrola:  

- Kontrola pohybového šroubu, popřípadě dle potřeby promazat.  

Roční kontrola:  

- Kontrola stavu ložisek. 

- Kontrola tlaku hydromotoru 

- Kontrola hladiny oleje v převodové skříni  

- Kontrola dotažení šroubových spojů  

- Kontrola opotřebení plastového vedení  

Tento stroj je potřeba správně a pravidelně mazat. Mazací plán pro jednotlivé 

komponenty je následující. Pravidelně doplnit mazací olej do převodovky a kontrolu 

hydromotru po šesti měsících.  

Ložiskové jednotky u hnacích hřídelí – promazat jedenkrát za čtvrt roku.  

Ložiskové jednotky u šestihranu podavače – promazat jedenkrát 
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8  Závěr 

Cílem bakalářské práce je navrhnout uchopovací zařízení a podavač tyčí s 

pohonem. V úvodu práce, bylo popsáno zařízení Podávacího a transportního zařízení dělící 

linky, dále byly popsány funkce linky.  

 

Další řešení zůstávalo v popisu konstrukce návrhu celého stroje zvlášť jezdce a 

podavače.  K popisu konstrukce návrhu jsem využil 3D model vytvořeny v programu 

Autodesk Inventor Professional 2013. Navrhl jsem uchopovací zařízení s jezdcem a 

následně vytvořil v MKP v programu Inventor 2012 silové působení na jezdce, který tlačí 

těleso do další sekce zpracování. Deformace jsou relativně malé a výsledky zkoušky 

dopadli pozitivně viz. Obr. č. 5-10 Pevnostní analýza jezdce v MKP.  

Následovně jsem zpracoval výpočet. Výpočet nezahrnuje všechny prvky a všechny 

namáhané místa podávacího a transportního zařízení dělící linky, ale  poskytuje alespoň 

výsledky dokazující správnost dimenzováni konstrukčního návrhu. 

V rámci vypočtu, nebyly řešeny svary, rám  a  nosná část konstrukce. Lze ovšem 

předpokládat správné dimenzování svarů, protože drtivá většina součástí, jejichž 

polotovary je uzavřený profil, mají tloušťky stěn v rozmezí od 3 mm do 5 mm. Nosná 

konstrukce je tvořena součástmi, které mají dostatečně 

velké rozměry a pevnost. 

 

Z výše uvedených výpočtů mohu říct, že linka pevnostně vyhovuje a je schopna 

podávat a přesouvat tělesa. Ačkoliv se může zdát, že návrh takové linky je jednoduchý, 

výpočet ukázal, že se tam setkáváme se složitými problémy, které musíme řešit. Linka je 

plně automatizována s pomocí občasného doplnění zásobníku a občasného servisu. 

 Výsledný model, kterého jsem chtěl dosáhnout viz na obr. č. 8-1. 
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Obr. č. 8 - 1 Navržený stroj [25] 

(1. Pila-další sekce pro zpracování, 2. Jezdec, 3. Podavač, 4. Aktuátor, 5. Převodovka 
KTM, 6. Servomotor) 

  

 

  



 
 

46 
 

Seznam literatury 

[1] FS_SME_05_003 verze: G [i]Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) 

práce.[/i],   

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

normalizační institut, 1996. 32 s. 

[3] MARTÍNEK.P.: [i]Transportní zařízení.[/i] Skripta VŠB-TUO 1993 - 109 s. ISBN 

80-7078-165-3 

[4] NĚMČEK, M.: [i]  Řešené příklady z částí a mechanismů strojů. [/i]  2. vydání. 

Skripta VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1782-8. 

[5] POLÁK, J., PAVLISKA, J., SLÍVA, A. [i]Dopravní a manipulační zařízení I.[/i] 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-248-0043-8. 

[6] KŘÍŽ, R. [i]Strojnické tabulky II. Pohony[/i].  Ostrava : Montanex, 1997, 213 s. 

ISBN 80-85780-51-8 

[7]  LEINVEBER Jan; VÁVRA Pavel. Strojnické tabulky. 1. vydání. Úvaly: Albra 

– pedagogické nakladatelství, 2003. 864 s. ISBN 80-86490-74-2 

[8] Firemní literatura a podklady, odborné časopisy apod. 

[9] Literární rešerše zpracovaná v rámci Diplomového projektu.  

[10] Z-upinky. [online]. 2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: http://www.zamet.cz/cz/2-

upinky/7-pneumaticke.html  

[11] Exactcut [online]. 2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: 

http://www.exactcut.cz/vstupni-cast  

[12] Haberkom. [online]. 2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: 

http://www.haberkorn.cz/dopravnikove-systemy/ 

[13]  [online]. 2012. vyd. 3.7.2012, 19.12.2012 [cit. 2012-12-19]. Dostupné z: 

http://www.auc.cz/ipb/vpk/doc/ochrana032012/reserse.pdf 

 [14] Nerezmaterial. 

http://www.nerezmaterial.cz/index.php?str=produkty&k=tycesestihranne&r1=x30 

(accessed April 17, 2013). 



 
 

47 
 

[15] Matis. http://www.matis.cz/cs/info/kontakty (accessed April 16, 2013). 

[16] Kuřim. http://www.ks-kurim.cz/kontakty/ (accessed April 18, 2013). 

[17] Spojovaci-material., http://www.spojovaci-material.net/srouby/sestihranna-

hlava/cely-zavit-din-933/?start=150 (accessed April 07, 2013). 

[18] Arecelormittal. http://www.arcelormittal.com/ostrava/ce000020.html (accessed 

April 02, 2013). 

[19] Ferona. 

http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php?searchtext=&druh=14&material=0&t

yp_normy=0&norma=&r1=&r2=&r3=&r4=&search_type=0 (accessed March 01, 

2013). 

[20] Sub. http://www.sub.cz/elektromagnety-stejnosmerne-stridave.html (accessed 

March 05, 2013). 

[21] SKOPEČEK T., HOFMANN P., CIBULKA V.: Shrnutí problematiky HSC tvrdého 

frézování tvarových ploch [online]. [cit.2011-05-12] MM Průmyslové spektrum. 

Praha. Prosinec 2006. URL:< 

http://www.mmspektrum.com/clanek/shrnutiproblematiky-hsctvrdeho-frezovani-

tvarovych-ploch > 

[22] Elprim. http://www.elprim.cz/katalogy/ktm.pdf (accessed March 14, 2013). 

[23] Vues. http://www.vues.cz/cs/produkty/servomotory_a_linearni_motory (accessed 

April 19, 2013). 

[24] O Interroll. [online]. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.interroll.com/media/products_1/mf_products_staging/ms_serie_1450/S

erie_1450~6.pdf 

[25] WEINGÄRTNER, Jiří. Vypracoval: Obrázky a grafy. Olomouc, 2013.  



 
 

48 
 

Seznam použitých obrázků 

Obr č.  2-1 Popis zařízení 

Obr. č. 3-1 Válečkový dopravník 

Obr. č. 3-2 Válečkový dopravník 

Obr. č. 3-3 Profil rámu typu U pro válečkový dopravník 

Obr. č. 3-4 Válečkový dopravník s nohama opatřenými patkami 

Obr. č. 3-5 Podavač 

Obr. č. 3-6  Nosná konstrukce podavače 

Obr. č. 3-7 Aktuátor 

Obr. č. 3-8 Pohon podavače 

Obr. č. 3-9 Jezdec 

Obr. č. 3-10 Elektromagnet 

Obr. č. 3-11 Princip závitu 

Obr. č. 3-12 Pohybový šroub 

Obr. č. 3-13 Kuželočelník převodovky typu KTM 62 

Obr. č. 5-1 Síla působící na válečky 

Obr. č. 5-2 Síly působící na jeden válec 

Obr. č. 5-3 Schéma válečku 

Obr. č. 5-4 Těžiště podavače 

Obr. č. 5-5 Náčrt sil a momentů podavače 

Obr. č. 5-6 Nákres hydraulického motoru   

Obr. č. 5-7 Tabulka zvolených parametrů hydromotoru 

Obr. č. 5-8 Porovnání potřebné síly pro pohyb podavače 



 
 

49 
 

 

Obr. č. 5-9 Jezdec tlačící jekl 

Obr. č. 5-10 Řez maticí a kvádru a působení sil 

Obr. č. 5-11 Řez kvádru a horní desky a působení sil 

Obr. č. 5-12 Pevnostní analýza jezdce v MKP 

Obr. č. 5-13 Pevnostní analýza jezdce v MKP 

Obr. č. 5-14 Navrhnutý jezdec s elektromagnetem.  

Obr. č. 5-15 Jezdec s elektromagnetem 

Obr. č. 5-16 Výpočet pohybového šroubu  

Obr. č. 5-17 Síly působící na hřídel pohybového šroubu 

Obr. č. 8-1 Navrhnutý stroj 

  



 
 

50 
 

Seznam příloh:  

A1  1 - 1 –  Podávací a transportní zařízení dělící linky 

A2  1 – 2 – P. A T. Z. D. L. – Kusovník (část 1) 

A3 1 – 3 -  P. A T. Z. D. L. – Kusovník (část 2) 

A4  1 – 4 -  P. A T. Z. D. L. – Kusovník (část 3) 

A5  2 – 1 – Jezdec 

A6  2 – 2 – Jezdec – Kusovník 

A7  3       - Podavač 

A8 4       - Kryt kabelu 1 

A9 5       - Držák tyče pro kabel 

A10  6       - Koncový doraz tyče  

A11 7       - Držák hydromotoru 

A12 8       - Kryt kabelu 2 

A13 9       - Kryt kabelu 3 

A14  10     - Tyč pro napájecí kabel  

A15 11     - Úchyt pro kabel 

B1 Katalog SUB.cz Elektromagnet 

C1 Katalog VUES Servomotor 

D1 Katalog Elprim Převodovka KTM 

E1 Katalog Intteroll Válečkový dopravník  

F1 Katalog Ferona Obdélníkový profil 

G1 Katalog Nerezmateriál šestihranná tyč 

 

 


