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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

GRABOWSKI, Marian. Konstrukční návrh ručního přepravního vozíku. Ostrava, 2015. 

Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 52 s. Vedoucí práce: Dr. Ing. 

Jaroslav Melecký. 

 Diplomová práce se zabývá návrhem ručního přepravního vozíku pro robotizované 

pracoviště v automobilovém průmyslu. V úvodu je zpracována rešerše mapující druhy 

přepravních vozíku a dále pak některé komponenty, které by se mohly v řešení objevit. Po 

specifikování požadavku na vozík, zpracování funkční struktury a vypracování 

morfologické matice byly vybrány dvě varianty. Dle výhod a nevýhod byla vybrána ta 

nejlepší a ta byla rozpracována do čisté stavební struktury. Vybranou variantu podrobím 

kontrolním výpočtům včetně použití metody MKP. V poslední částí zpracovávám 

výkresovou dokumentaci navrženého vozíku. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

GRABOWSKI, Marian. Desing of Transportation Handcart Ostrava, 2015. Master Thesis. 

VŠB - Technical University of Ostrava. 52 pages. Thesis head: Dr. Ing. Jaroslav Melecký. 

 This master thesis deals with transportation handcart for robotized workplace in the 

automotive industry.. At the beginning are mapped types of transport trolley and also some 

their parts, which will be used in my next solutions. After specification of requirements for 

establishments processing functions and the development of morphological matrix were 

selected two concepts. Due to the advantages and disadvantages I try to choose the best 

option. The selected option will be controlled by computation methods including the use of 

FEM. In the last part the attention is devoted on the processing drawings of the proposed 

transportation handcart. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

FTAH Tahová síla [N] 

Fs Síla na překonání setrvačnosti naloženého vozíku [N] 

Fv1kolo Síla valivého odporu pro jedno kolo [N] 

Fv4kol Síla valivého odporu všech čtyř kol [N] 

M0 Ohybový moment [Nmm] 

N Normálová síla [N] 

R Poloměr pojezdového kola [m] 

W0 Průřezový modul v ohybu [mm2] 

a Zrychlení vozíku [ ∙ ] 

asv Velikost svaru [mm] 

l Délka svaru [mm] 

mc Celková hmotnost [kg] 

mn Hmotnost nákladu (převážené části karosérie) [kg] 

mv Hmotnost vozíku [kg] 

t Čas, za jak dlouho uvedu vozík z v0 na v [s] 

v Okamžitá rychlost [ ∙ ] 

v0 Počáteční rychlost [ ∙ ] 

 Převodní součinitel svarového spoje [-] 

ξ Rameno valivého odporu  (pryžové kolo-beton) [m] 

 Dovolené napětí materiálu 11 373 [MPa] 

 Dovolené napětí koutového svaru [MPa] 

 Koutový svar namáhány na ohyb [MPa] 
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ÚVOD 

Ve výrobním procesu lidé přizpůsobují věci svým potřebám pomocí pracovních 

nástrojů. Výsledkem výrobních procesů jsou předměty užitné hodnoty, které se 

prostřednictvím oběhu dostávají do sféry spotřeby. Podstatou oběhu je časově i 

prostorově překonávat rozdílnosti místa a času výroby a spotřeby.  

Aby se oba tyto procesy, tj. výroba a oběh, mohly uskutečnit, je třeba dalších 

činností nebo procesů, mimo jiné i manipulace s materiálem. 

Problematiku manipulace s materiálem a výrobky lze charakterizovat mnoha 

údaji. Z celkového průběžného času výroby připadá podle typu a charakteru výrobního 

procesu 20 až 90 % na manipulaci s materiálem a výrobky. Manipulace s materiálem 

má tudíž svou podstatu i funkci ve výrobě a oběhu. 

Důležitou organickou součástí manipulačního procesu proto musí být celková 

racionalizace výrobního procesu. Je jen logickým výsledkem základní tendence rozvoje 

výroby v průmyslových závodech s cílem zvyšování plynulosti a nepřetržitosti 

výrobního procesu a snižování časových ztrát. Tím je také dán základní význam 

manipulace s materiálem a plynulého přepravního proudu pro organizaci moderní 

výroby. 

Podstatou manipulace s materiálem je soubor operací záležejících převážně v 

přemisťování, skladování, balení, vážení, měření, počítání a třídění hmotných 

prostředků a to jak ve výrobě, tak při oběhu. Pro manipulaci s materiálem je tedy vždy 

určujícím faktorem optimální základní výrobní proces. Tomu se musí manipulace s 

materiálem časově i prostorově podřizovat [1].  
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1 REŠERŠE 

1.1 Robotizované pracoviště 

Robotizované technologické pracoviště (RTP) představuje uskupení 

technologických zařízení, průmyslových robotů a manipulátorů (PRaM), které 

autonomně v automatickém cyklu vykonává manipulační nebo technologické operace 

daného výrobního procesu, nebo jeho části. Pracoviště je řízeno řídicími systémy 

jednotlivých strojů a robotů, jejichž vzájemná koordinace je zabezpečena nadřazeným 

řídicím systémem. [2] [3] 

Tyto pracoviště se mohou s výhodou stát součástí velkých automatizovaných 

výrobních systémů na úrovni závodu, přičemž si takové systémy zachovávají relativně 

velkou míru flexibility, což v dnešní době, kdy se výrobci snaží maximálně vyjít vstříc 

požadavkům svých zákazníků, hraje naprosto zásadní úlohu.Sjednocení těchto pracovišť 

do automatizovaných výrobních systémů je zajištěno centrálním systémem 

mezioperační dopravy.[4]. 

1.2  Automatický řízené vozíky – AGV vozíky 

 Automaticky naváděné vozíky se hodí do prostor, kde je třeba nahradit lidský 

element při manipulaci s břemeny či zbožím. Vozíky jsou řízeny laserem či kolejovým 

vedením.  

 AGV vozíky s automatickým naváděním jsou vozidla navržená pro manipulaci 

se zbožím i výrobky uvnitř výrobního závodu, která vzájemně propojují různé stroje 

uvnitř skladového prostoru a umožňují šetřit čas, energii a prostor v rámci logistiky 

podniku. [5] 

 AGV systém je tvořen čtyřmi základními prvky: jízdní trasou; řídícím 

systémem; vozíky a jejich napájením. Jízdní trasa je jednoduše definovaná dle 

požadovaného materiálového toku. Řídící systém je zde pro zajištění plynulého pohybu 

vozíků, materiálů a dat. [6] 
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 Vozík je průmyslový vozík bez řidiče. Jsou dodávány v různých provedení a 

rozměrech. Mohou  být vybaveny prakticky každým druhem mechanického 

manipulačního zařízení. AGV jsou užívány ve výrobě, montážích a skladech. Používají 

se pro přepravu, ale mohou být též použity i jako mobilní pracovní stoly nebo montážní 

plošiny. [6] 

 

Obr. 1.1 AGV standardní tahač [7] 

 

1.2.1 Přípojné vozíky za AGV tahače 

 Slouží k vytvoření „zásobovacího vláčku“, který se připojuje za AGV tahač. 

Vozíky jsou spojený pomoci ojnice a čepu. Jsou různého provedení a tvaru. Já si pro 

ukázku vybral přípojné vozíky od firmy BEEWATEC s.r.o., která tyto vozíky vyrábí 

jako stavebnice, které se skládají z několika dílů. [8] 

 

Obr. 1.2 Jednoduchý přívěs s otočnými osami[8] 
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Obr. 1.3 Šestikolový přívěs [8]   Obr. 1.4 Přivěs s nástavbou [8] 

 

  

1.3 Druhy ručních přepravních vozíku  

 Ruční vozík je jednokolový až čtyřkolový dopravní prostředek pro přepravu 

menších nákladů, ručně řízený, lidskou silou poháněný. Existují jak druhy určené 

vyloženě pro soukromou sféru jako je dvoukolák, tak druhy využívané hlavně pro 

profesionály v příslušném oboru. .[9] 

 

1.3.1 Plošinový vozík [9] 

 Plošinka na čtyřech kolech, dopředný pohyb je zajišťován pomocí madla nebo 

ojky. Plošinka je rám z trubek nebo profilů, vlastní ložná plocha je z plechu nebo 

překližky. Kola jsou vždy pod plošinkou, musí být malých rozměrů. Mohou být použita 

i zdvojená kolečka. Kola na straně obsluhy jsou volně otočná kolem svislého čepu a u 

některých typů je lze zabrzdit. Kola jsou často jen s gumovou obručí, méně často na 

pneumatikách, existují celoplastová kola obdobné konstrukce jako u in-line bruslí. 

Každé kolo je uloženo samostatně. Pro provoz v potravinářských a zdravotnických 

zařízeních bývají nabízena jako zvláštní výbava kola s obručemi z bílé gumy.  
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 Provedení s madlem obsluha tlačí před sebou, provedení s ojkou se táhne za 

sebou. V minulosti se vyrábělo provedení, ve které ojka s předním dvojkolím byla 

samostatná. Plošinka měla vzadu dvě kola, vpředu dvě opěry. Tím bylo zajištěno 

spolehlivé stání na místě a ojka nepřekážela při případném nakládání vozíku.  

 
 Rozměrově jsou tyto vozíky přizpůsobeny rozměrům přepravek nebo palet. Od 

plošinových vozíků mohou být odvozeny ohradové verze. Ohrada slouží k rychlému 

nakládání lehkých předmětů. Jinak se tento vozík ovládá stejně jako základní plošinová 

verze. 

 

Obr. 1. 5 Plošinový vozík [10] 

 

1.3.2 Vozík s pomocnou konstrukci [9] 

 Je odvozen od plošinového vozíku, má velmi malá kola a nejčastěji trubkovou 

nástavbu pro uložení nebo zavěšení nákladu. Určen pro provoz na rovném, hladkém 

povrchu. 

 servírovací vozík (obr.1.6)- jedna nebo více nad sebou umístěných plošinek pro 

transport jídel, nápojů a pomocného materiálu ve stravovacích zařízeních a hotelech. 

 vozík pro dopravu oděvů - vysoká rámová konstrukce je určená pro zavěšení oblečení 

na ramínkách. Využití všude, kde je třeba manipulovat s velkým množstvím oblečení: 

výroba, obchod, kostýmy v zábavním průmyslu. 
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 Obr. 1. 6 Servírovací vozík [11]    

  

 

1.4 Snímače polohy 

 Možností jak snímat polohu v automatizaci je velká řada, zde si uvedeme jen ty 

nejrozšířenější způsoby detekce polohy a vzdálenosti. Rozdělení je podle principu 

snímání. 

 

1.4.1 Indukční snímače 

 Indukční senzory, zvláště v provedení senzorů přiblížení, mají široké použití v 

automatizaci průmyslu. Pracují bezdotykově a jsou díky uzavřenému pouzdru odolné 

vůči vlivům provozního prostředí a tím se vyznačují vysokou spolehlivostí. Indukční 

senzor pracuje s vysokou spínací frekvencí, a pokud nedojde k jeho mechanickému 

poškození, má téměř neomezenou životnost. [12] 
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 Výstupní signál je dále přiveden na vstupní kartu k řídicímu systému (PLC) a v 

programu je poté reprezentován jako logická 1 (senzor aktivován předmětem) nebo 

logická 0. Běžně tyto snímače detekují koncové polohy a nahrazují tak dříve používané 

mechanické kontakty. Obrázek 1.7 ukazuje typický vzhled indukčního snímače – modrá 

část je aktivní plocha senzoru. [12] 

 

 

Obr. 1.7 Indukční snímač[13] 

 

1.4.2 Kapacitní snímače 

 Kapacitní senzory přiblížení pracují právě tak, jako indukční senzory, 

bezdotykově, bez zpětného působení a s polovodičovým výstupem. S kapacitními 

senzory se nechají detekovat nevodivé i vodivé materiály.  

 Na obr. 1.8 je vidět blokové schéma kapacitního snímače. Výstupní napětí 

oscilátoru je usměrněno, vyfiltrováno a přivedeno do obvodu, který potlačí případné 

poruchy signálu. Tím je k dispozici řídicí signál pro koncový stupeň.[12] 

 

Obr. 1.8 Blokové schéma kapacitního snímače[14] 
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1.4.3 Optické snímače 

 Pro detekci objektů v průmyslové automatizaci se vedle ostatních typů senzorů 

ve velké míře uplatňují optoelektronické senzory. Je to způsobeno jejich stále 

rostoucími výkony, ale zmenšujícími se rozměry. [15] 

 Mají výhodu v širokém rozsahu vzdáleností, ve kterých jsou schopny detekovat 

objekty. Jsou však citlivější na vlhkost, vnější světlo a infračervené záření. 

 
 Výhody optoelektronických senzorů oproti senzorům pracujícím na dalších 

fyzikálních principech spočívá v necitlivosti vůči rušení elektromagnetickými poli a vůči 

hluku. Jako vysílané světlo se nejčastěji používá světlo infračervené o vlnové délce λ = 880 

nm.[15] 

 Jednoduchý princip - Jednocestné světelné závory mají vysílače montovány proti 

přijímačům v optické ose (obr. 1.9). Jestliže je nějakým předmětem přerušena přímá cesta 

světla mezi vysílačem a přijímačem, změní se elektrické vlastnosti fotodetektoru. Tato 

změna je elektronickou jednotkou vyhodnocena a je signalizována změnou stavu 

výstupního stupně. [15] 

 

Obr. 1.9 Jednocestná světelná závory[15] 
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Obr. 1.10 Optické snímače v praxi[16] 

 

1.5 Pojezdová kolečka 

 Pojezdová kolečka umožňují a vlastně ulehčují pohyb nějakého nákladu. Podle 

toho v jakém prostředí se budou používat a co budou převážet, se vyrábí několik druhů 

pojezdových koleček a kladek. Můžou být brzděné a nebrzděné.[17] 

1.5.1 Využití 

• Kolečka k židlím 

• Pro nemocniční lůžka 

• Pro nákupní vozíky  

• Pro paletové vozíky  

 

1.5.2 Materiál koleček 

• Pryžová 

• Litinová 

• Polyuretanová 

• Litinová 

• Elastická     Obr. 1.11 Gumové kolečko s brzdou[17]  
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2 SEZNAM POŽADAVKŮ 

2.1 Požadavky 

- Nosnost vozíku 200 kg 

- Zajištění přesné polohy vozíku 

- Aretace vozíku 

- Přesné uložení části karosérie na vozík 

- Jednoduchá konstrukce 

- Minimální údržba 

- Snadná ovladatelnost 

-  

2.2 Požadavkový list [18] 

PROCES FUNKCE PODMÍNKA PŘÁNÍ 

DOPRAVA    

 Zajištění polohy vozíku X  

 Nosnost vozíku 200kg X  

 Aretace vozíku X  

 Snadná ovladatelnost X  

 Přesné uložení karosérie na 

vozík 
X 

 

PROVOZ    

 Prostředí: výrobní hala  X 

 Podlaha v hale: betonová s 

nátěrem 
 X 

 Údržba:     - minimální X  

 - žádná  X 
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VZHLED    

 Uspokojivý tvar  X 

 Rozměry vozíku s ohledem 

na velikost převážené části 

karosérie 

X 

 

VÝROBA    

 kusová X  

MANIPULACE    

 ručně X  

EKONOMIE    

 Minimální náklady na 

provoz 
X  

 

 

2.3 Seznam funkcí 

- Převoz části karosérie 

- Zajistit přesnou polohu vozíku 

- Zajistit aretaci vozíku 

- Zajistit bezpečné uložení části karosérie na vozík 

- Zajistit snadnou ovladatelnost vozíku 
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2.4 Transformační proces 

 Na obrázku 2.1 je schéma černé skříňky, která znázorňuje počáteční a koncový 

stav procesu transformace. [18] 

 

 

  karosérie       karosérie  

  ve výrobě       ve skladu 

 

Obr. 2.1 černá skříňka[18] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karoserie                 karoserie 
 
ve výrobě                ve skladu 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2.2 Blokové schéma technického procesu[18] 

 
 
  

 

Doprava části karosérie 

1.PŘÍPRAVA 

VOZÍKU 

- zajištění přesné 

polohy vozíku 

- aretace vozíku 

V
oz

ík
 p
ři

pr
av

en
ý 

k 
od

bě
ru

 k
ar

os
er

ie
 

2.ODBĚR 

KAROSERIE 

- bezpečné 

uložení karoserie 

na vozík 

 

V
oz

ík
 

př
ip

ra
ve

ný
 

k 
od

je
zd

u 
do

 

sk
la

du
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3 FUNKČNÍ STRUKTURA 

 Funkční struktura vyjadřuje optimální soustavu funkcí technického systému. 

Zobrazuje technický systém pomocí účelových funkcí [18] 

3.1 Hierarchický funkční strom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Hierarchický funkční strom [18] 
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4 ORGÁNOVÁ STRUKTURA 

4.1 Morfologická matice 

 Orgánová struktura přiřazuje jednotlivé funkční orgány – nositele funkcí, z nichž 

vybereme nejvhodnější varianty způsobu zajištění funkce.[18] 

Dílčí funkce 
Orgány nositelé funkci 

1 2 2 4 

1. Ovládání vozíku 

UMOŽNIT 

               

ručně 
mechanický   

2. Snadnou 

ovladatelnost (pohyb 

vozíku) 

ZAJISTIT 

 

pojezdová 

kolečka 
kolejnice 

řízený 

laserem po 

určené dráze 

 

3. 
Přesnou polohu 

vozíku 

ZAJISTIT 

Gumový 

doraz 

Zajetí vozíku 

do přesně 

vyznačeného 

místa 

  

4. Snímání polohy 

UMOŽNIT 

Optický 

snímač 

Kapacitní 

snímač 

Indukční 

snímač 
kamera 

5. Aretace polohy 

vozíku 

ZAJISTIT 

Šroubová 

aretace 

Aretace 

kolíkem 
Pneumatická 

upínka 
 

6. 

Uložení převáženého 

dílu na vozík 

Na plošinu 

vozíku 

Na 

pomocnou 

konstrukci 

vozíku 

  

7. Snímání uložení dílu 

na vozík 

UMOŽNIT 

Kamera 
Kapacitní 

snímač 

Indukční 

snímač 

Optický 

snímač 

Tab. 1 Morfologická matice [18] 
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Legenda:    

    

4.2 Vybrané varian

Návrh č.1

 

- FUNKCE 
1. Ovládání vozíku 

 
2. Snadnou 

ovladatelnost 

(pohyb vozíku) 

ZAJISTIT 
3. Přesnou polohu 

vozíku 

ZAJISTIT 
4. Snímání polohy 

UMOŽNIT 
5. Aretace polohy 

vozíku 

ZAJISTIT 
6. Uložení 

převáženého 
dílu na vozík 

7. Snímání uložení 

dílu na vozík 

UMOŽNIT 
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 Návrh č.1 

 Návrh č.2 

ianty  

ávrh č.1 Návrh č.2

NÁVRH č.1 NÁVRH

ručně ručně

pojezdová kolečka pojezdová k

Gumový doraz 
Zajetí vozíku d

vyznačenéh

Optický snímač Indukční s

Aretace kolíkem Pneumatická

Na plošinu vozíku 
Na pomocnou 

vozík

Optický snímač Optický 

Tab. 2 Vybrané varianty [18] 

 

Bc. Marian Grabowski  

vrh č.2 

NÁVRH č,2 

ručně 

jezdová kolečka 

í vozíku do přesně 
načeného místa 

dukční snímač 

umatická upínka 

mocnou konstrukci 
vozíku 

ptický snímač 
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4.3 Vyhodnocení variant  

 Hodnocení má stupnici od 1-5. Kde bod 5 znázorňuje nejhorší a bod 1 nejlepší 

přínos. 

Dle zadaných kritérii jsem zvolil návrh č.2 jako nejvhodnější. 

 

- FUNKCE NÁVRH č.1 NÁVRH č,2 

1. Ovládání vozíku 

 
1 1 

2. Snadnou ovladatelnost 

(pohyb vozíku) 

ZAJISTIT 

1 1 

3. Přesnou polohu vozíku 

ZAJISTIT 
3 2 

4. Snímání polohy 

UMOŽNIT 
3 1 

5. Aretace polohy vozíku 

ZAJISTIT 
3 2 

6. Uložení převáženého dílu 
na vozík 

3 1 

7. Snímání uložení dílu na 

vozík 

UMOŽNIT 

1 1 

Celkový počet bodů 
15 9 

Celkové pořadí 
2 1 

Tab. 3 Hodnocení vybraných variant [18] 
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5 HRUBÁ STAVE

5.1 Návrh č.1 

 

Obr. 5.

 

Princip návrhu č.1 

 Obsluha s vozík

zaaretuje pomocí kolíku.

přišroubován k podlaze. 

a položí převážený díl na

na plošinu, proto od této
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EBNÍ STRUKTURA 

 5.1 Hrubá stavební struktura – návrh č.1[18

íkem najede až ke gumovému dorazu, kd

u. Gumový doraz jr připevněn k „podstavci“, k

e. Po aretaci robot dostane signál, že vozík je 

 na plošinu vozíku. Nevýhodou by mohlo být š

to varianty ustupují a vybírám návrh č.2. 

 

Bc. Marian Grabowski  

 
18] 

kde následně vozík 

“, který bude natrvalo 

je na správném místě 

t špatné ustavení dílu 
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5.2 Návrh č.2 

Obr. 5.

 

Princip návrhu č.2 

 Na spodní části 

(dorazu). Úchyty jsou za

přesně najet do míst pod

snímače dají signál pneu

signál, že vozík je na sp

vozíku. Pomocná kons

karoserie. Výhodou opro

na pomocnou konstrukci
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 5.2 Hrubá stavební struktura – návrh č.2[18

č ti vozíku jsou přišroubované dva čepy, které 

 zase přišroubované v podlahové části. Proto o

odlahové části. Když čepy budou na správném 

eumatické upínce, která vozík zaaretuje. Po ar

 správném místě a položí převážený díl na pom

nstrukce je rozměrově přizpůsobená tvaru

proti návrhu č.1 je lepší aretace a lepší ustaven

ci (rám). 
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18] 

é zajedou do úchytu 

 obsluha vozíku musí 

m místě, tak indukční 

 aretaci robot dostane 

omocnou konstrukci 

aru převážené části 

ení převáženého dílů 
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6 VÝPOČTOVÁ ČÁST 

6.1  Výpočet síly, kterou musíme vozík tahat, aby se rozjel 

 Musíme spočítat sílu, jakou vozík musíme tahat, aby se rozjel. Samotný vozík 

má hmotnost 165kg a převáží část karosérie automobilu o hmotnosti 200kg. 

= +  (1) 

 

Předpoklad: rovnoměrně zrychlený pohyb 

 

= + ∙ → =
−

 (2) 

=
0,5 − 0

2
= 0,25 ∙  

 

 

Kde:  

v Okamžitá rychlost 0,5 ∙  

v0 Počáteční rychlost 0 ∙  

t Čas, za jak dlouho uvedu vozík z v0 na v 2 s 

a Zrychlení vozíku [ ∙ ] 

 

Síla na překonání setrvačnosti 
 
= ∙   (3) 

 = +  (4) 

 = 165 + 200 = 365   

= 365 ∙ 0,25 = 91,25    
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Kde: 

Fs Síla na překonání setrvačnosti naloženého vozíku [N] 

mv Hmotnost vozíku 165kg 

mn Hmotnost nákladu (převážené části karosérie) 200kg 

mc Celková hmotnost 365kg 

a Zrychlení vozíku [ ∙ ] 

 

Síla valivého odporu 

=
∙ /4

 
[19] (5) 

 = ∙  (6) 

 = 365 ∙ 9,81 = 3580,65   

=
0,0015 ∙ (365 ∙ 9,81)/4

0,075
= 17,9  

 (7) 

   

= ∙ 4  (8) 

= 17,9 ∙ 4 = 71,6 → 100    

   

= +   (9) 

= 91,25 + 100 = 191,25 → 250    

 

Kde:  

Fv1kolo Síla valivého odporu pro jedno kolo [N] 

ξ Rameno valivého odporu  (pryžové kolo-beton)   [19] 0,0015m 

N Normálová síla [N] 

R Poloměr pojezdového kola 0,075m 
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Fv4kol Síla valivéh

FTAH Tahová síla

 

Potřebujeme působit sí

 

6.2  Kontrola sva

 

 Kontrola koutové

FTAH = 300N a to na ram

Svar je z obou stran tudí

= =
3 ∙

∙
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a valivého odporu všech čtyř kol 

hová síla 

sílou o velikosti 250N (25kg). 

varu rukojeti vozíku 

Obr. 6.1 Schéma rukojeti 

vého svaru na rukojeti vozíku. Namáhání pl

ameni R = 878,5mm. Velikost svaru a=6mm, p

díž dva svary. Materiál svařovaných dílu je 11 

= ∙  

= 250 ∙ 878,5 = 219625
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[N] 

[N] 

 

plyne od tahové síly 

, po délce l = 40mm. 

 373. 

[20] (10) 

(11) 

219625   
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=
3 ∙ 219625

6 ∙ 40
= 68,6

 
Dovolené napětí koutov

= ∙  

= 0,9 ∙ 150 = 135

Tab. 

Kontrola 

 

68,6	 135  

Velikost svaru vyhovuj

Kde: 

 Koutový sv

M0 Ohybový m

W0sv Průřezový m

FTAH Tahová síla

R Poloměr po

asv Velikost sva

l Délka svaru

 Dovolené n

 Převodní so

 Dovolené n
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ě tových svarových spojů 

 

b. 4 Převodní součinitel α svarových spojů [20]

uje 

utový svar namáhány na ohyb 

ybový moment 

ůřezový modul v ohybu 

hová síla 

loměr pojezdového kola 

likost svaru 

lka svaru 

volené napětí koutového svaru 

evodní součinitel svarového spoje 

volené napětí materiálu 11 373   [20] 

Bc. Marian Grabowski  

  

[20] (12) 

  

 

0] 

 (13) 

  

[MPa] 

[Nmm] 

[mm2] 

[N] 

0,075m 

6mm 

40mm 

[MPa] 

[-] 

150MPa 



Diplomová práce 

 

7 MKP ANALÝZA

MKP analýzu provádím 

Provádím tyto metody: 

• von – Mises stress

• Total deformation

Volil jsem typ sítě hexa

tvarově složitých součás
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ZA 

m v softwaru ANSYS Workbench 14.0. 

 

 stress 

ation   

xagonální. Velikost prvků sítě jsem u „jeklů

části 5mm.  

Obr. 7.1 Nasiťování rámu 

Obr. 7.2 Detail sítě 
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lů“ volil 10 mm a u 
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Počet uzlů a prvků: 

 

 

7.1 Okrajové podm

Okrajové podmínky by

převážená součást, která

čtyřech místech, proto js

bude přišroubován k voz

v podstavci rámu. 

 

 

B

32 

Uzly 503360 

Prvky 134407 

dmínky 

by měly simulovat skutečné zatížení. Na rám

á váží 200kg. Tato součást se přesněji bud

 jsem do těchto míst umístil zatěžující síly o v

ozíku. Proto jsem pevné vazby volil v místě ř

Obr. 7.3 Okrajové podmínky 
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rámu bude položena 

ě ude dotýkat rámu ve 

 velikosti 500N.Rám 

tě přišroubování, tzn. 
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7.2 Analýza – výsle

 

 

 Největší celková 

položen převážený díl a

žeber.  
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sledky 

Obr. 7.4 Deformace rámu 

vá deformace (obr. 5.4) je na plošce vymezujíc

a má velikost 1,59mm. Deformace by se da

Obr. 7.5 Napětí (von – Mises) v rámu 

 

Bc. Marian Grabowski  

 

jící prostor, kde bude 

 dala snížit přidáním 
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 Největší napětí (

šroubu (obr. 5.6). Maxim

 

 

Ob
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ě í (obr. 5.5) dle metody Von Mises se objev

imální napětí se pohybuje kolem 287,4 MPa. 

br. 7.6 Detail místa s největším napětím 

 

Bc. Marian Grabowski  

evuje v místě kolem 
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8 ÚPLNÁ STAVE

 V úplné stavební

vozíku a popisem jejich 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORNÍ RÁM 

SLO

SEN

VNĚJŠÍ RÁM 
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EBNÍ STRUKTURA 

ní struktuře se budu zabývat jednotlivými č

h funkci.  

Obr. 8.1 Sestava přepravního vozíku 

 

 

VOZÍK 

OUPEK SE 

ENZOREM 

PO

Bc. Marian Grabowski  

i částmi přepravního 

 
ODLAHOVÁ 

ČÁST 
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8.1 Podlahová část

 Podlahová část (o

přišroubována k zemi k

splnění funkci přepravní

 

 Princip: Vozík n

8.4), tím sepnou oba dv

snímač (viz. Příloha D

pneumatická upínka – 

připraven k odběru karos
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č st 

č t (obr. 8.2) je velmi důležitou části celého přep

 kotevními šrouby a jsou na ní důležité prv

ř ního vozíku.    

 najede čepy, na kterých jsou uchycená ložis

 dva indukční snímače I a II (viz. Příloha B

ř  D). Když všechny tři budou hlásit sepnu

 doraz (viz. Příloha C) a robot dostane s

ě roserie.  

Obr. 8.2 Podlahová část 

Detail A 

Bc. Marian Grabowski  

řepravního vozíku. Je 

ů rvky, které zajišťují 

iska do dorazu (obr. 

ř B) a jeden koncový 

nutí, tak se uzavře 

 signál, že je vozík 

 

Detail B 
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Volím: 

Indukční snímač IFM

Příloha B) 

Pneumatický doraz - T

Koncový senzor Euch

Příloha D)  

 Uchycení koncov

k profilům „L“, které jso

 

 

Pneumatický 

doraz Tunkers 

D

Koncový senzor 

Euchner 

B

37 

 

Obr. 8.3 Detail A 

M ELECTRONIC IG5285 – snímací vzdá

Tunkers V50.1 BR2 (viz. Příloha C) 

chner – bezkontaktní bezpečnostní spínač C

ového senzoru a pneumatického dorazu je řeše

jsou zase přišroubovány k podlahové části. 

Doraz 

Rameno dorazu 

v uzavřené poloze 

Uchycení 

senzoru 

Doraz pro 

ložisko 

Bc. Marian Grabowski  

 

dálenost 8 mm (viz. 

č CES-AP-C01 (viz. 

ř šeno přišroubováním 

Uchycení 

gumového 

dorazu 

Gumový 

doraz 

Indukční 

snímač I 
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 Uchycení indukč

k dorazu pro ložisko. 

 

 

 

 

 

Indukční 

snímač II 
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Obr. 8.4 Detail B  

kčního snímače je řešeno „svorkou“, která je 

 
Obr. 8.5 Doraz i s čepem (ložiskem) 

 

Svorka

indukč

Doraz

ložis

Bc. Marian Grabowski  

 

je pak přišroubována 

 

ka pro uchycení 

kčního snímače 

az pro 

žisko 
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8.2 Vozík 

 Konstrukce vozík

rozměr převáženého díl

jsem hlavní desku ze 

přišroubován k hlavní de

 Na hlavní desce 

které slouží pro zajištěn

CES-AP-C01 (viz. Příloh

 Táhlo vozíku je 

gumové návleky.  

 Pojezdová kolečk

schopné uvézt. Kolečka 

 

 

Hlavní 

vozík

B
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zíku je volena s ohledem na jeho určení a s 

dílu. Vzhledem k tomu, že převáženy díl má 

e spodní části vyztužil rámem, který je s

 desce.  

e ze spodní strany (Obr. 8.7)se ještě nachází d

ění přesné polohy (zajetí ložiska do dorazu), a

ř loha D) a doraz.  

e svařené a přišroubované k hlavní desce. Na 

čka (viz. Příloha E) jsem volil podle max. no

č a jsou rovněž přišroubovaná k hlavní desce. (O

 

Obr. 8.6 Vozík 

 

í deska 

zíku 

Pojezdová 

Táhlo  

Bc. Marian Grabowski  

 ohledem na tvar a 

á hmotnost 200 kg, 

 svařen z „jeklu“ a 

ě í dva čepy s ložisky, 

aktuátor pro spínač 

a rukojetí táhla jsou 

nosnosti,  kterou jsou 

(Obr. 8.6) 

 á kolečka 
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Spodn

Detail B 

Uchycení 

čepu 

Vymezovací 

podložka 
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Obr. 8.7 Vozík – spodní část 

 

Obr. 8.8 Detail A 

 

dní rám 

Deta

Ložis

Bc. Marian Grabowski  

 

etail A 

žisko s pojistným 

kroužkem 

Čep  

Uchycení 

táhla 



Diplomová práce 

 Čep je přišroubo

profilem“ je umístěna v

čepu je umístěno ložisk

taky řešeno přišroubován

 

 

 

 

 

 

 

Doraz na 

pneumatickou 

upínku 

Aktuáto

konco

spínač

B

41 

ř bován k hlavní desce pomocí „L profilu“. 

ě  vymezovací podložka, pro přesné ustavení č

ě sko, které slouží zajištění přesné polohy vozík

áním k hlavní desce. (Obr. 8.8) 

 

Obr. 8.9 Detail B 

 

 

tor pro 

cový  

ínač 

D

Bc. Marian Grabowski  

. Mezi čepem a „L 

í čepu (ložiska). Na 

zíku.Táhlo vozíku je 

 

Doraz na gumu 

(Obr. 8.3) 



Diplomová práce 

 

8.3 Vnější rám 

 Vnější rám (obr 8

karoserie při převozu do

maximální šířka a délka ř

 Rám je vyroben 

vyztužení.  Celý vnější r

 

 

 

 

B

42 

r 8.3) je takový bezpečnostní prvek na vozíku, 

do ničeho nenarazila. Jeho šířka a délka je tot

a převážené části (horního rámu) 

n z trubkového profilu a k němu jsou přivaře

rám je pak přišroubován k hlavní desce vozík

Obr. 8.10 Vnější rám 

 

Bc. Marian Grabowski  

, aby převážená část 

totiž o něco větší než 

ř ařeny jekly z důvodů 

íku. 

 



Diplomová práce 

 

8.4 Horní rám 

 Horní rám (Obr.

z „jeklu“ a přišroubová

přivařené výpalky na k

bezpečné uložení části k

části. 

 

 

 

 

Detail do

ploch

B

43 

r. 8.4) slouží pro uložení přepravovaného díl

ř ván k hlavní desce vozíku. Na koncích hor

 kterých jsou umístěny kolíky a dosedací pl

č i karoserie. Tvar a rozměr je navržen podle ko

Obr. 8.11 Horní rám 

 

Jekly 

dosedací 

chy 

Bc. Marian Grabowski  

dílu. Rám je svařeny 

orních „jeklu“ jsou 

plochy pro přesné a 

konstrukce převážené 

 

Podstavec 



Diplomová práce 

 Uchycení kolíku 

které jsou vložený vyme

kolíku. Podložky jsou vy

toho jaké jsou nepřesnos

 Uchycení plošky

je řešeno přišroubováním

 

 
 
 

 

Plošky 

vymezující 

prostor 

převáženého díl 

Dosedací plocha 

pro převážený díl 

B

44 

u (Obr. 8.5) je provedeno sešroubováním tří

ezovací podložky (viz. Příloha A), které zajišť

 vyráběný v několika tloušťkách, které můžeme

ř osti.  

ky vymezující prostor převáženého dílů a uchy

ím k přivařenému výpalku. 

 

 

Obr. 8.12 Detail dosedací plochy 

Kolí

Vymezovací 

podložka 

Bc. Marian Grabowski  

tří  „profilu L“ mezi 

išťují přesnou polohu 

ů me kombinovat podle 

ů hycení dosedací části 

 

olík 

Uchycení 

kolíku 



Diplomová práce 

Ob

 
 
 

8.5 Sloupek se senz

 Sloupek se senzo

Sloupek je připevněn 

optického senzoru sníma

rám vozíku, tak se paprs

součást je pevně položen

skladu.  

Volím: Optický senzor S

(viz. Příloha F).  

Optický senzor je přišrou

 

výpalek 

žebro 

B

45 

br. 8.13 Detail dosedací plochy ze spodu 

nzorem 

zorem snímá polohu převážené částí karoseri

ř ě  k podlaze kotevními šrouby a je ustaven 

maly pozici převáženého dílů. Když robot polo

rsky odrazí od součásti zpět do senzoru a ten d

žena na rámu. Robot součást pustí a s vozíkem

Sick WTB27-3P2411S18 – jeho snímací dos

ř roubován k desce, s kterou jde v určitém směru

 

Bc. Marian Grabowski  

 

erie na horním rámu. 

n tak, aby paprsky 

loží součást na horní 

n dá signál robotu, že 

em se muže odjet do 

osah je až 2500 mm 

u natáčet. 

jekl 



Diplomová práce 

 

Obr. 8.14 Sloupek se se

 

Optický senzor je k desc

 

 

 

 

 

 

 
 

Pod

slo

Žebr

zpe

B

46 

 

 senzorem   Obr. 8.15 Detail uchyce

sce přišroubován.  

 

odstavec 

sloupku 

ebra pro 

pevnění 

Jekl 

Přivařena deska 

s dírami 

O

senz

Bc. Marian Grabowski  

cení senzoru 

Deska pro 

uchycení 

senzoru 

Optický 

nzor SICK 



Diplomová práce Bc. Marian Grabowski  

47 

 

9 ZÁVĚR 

 V diplomové práci jsem se zabýval konstrukčním návrhem ručního přepravního 

vozíku pro robotizované pracoviště v automobilovém průmyslu. V úvodu jsem se 

věnoval různým druhům vozíku, které se používají pro přepravu v automobilovém 

průmyslu a  některým typům snímačů, které bych mohl použít v mém řešení. 

 V praktické části jsem se věnoval vlastnímu návrhu vozíku tak, aby splňoval 

zadané požadavky. Musel být konstrukčně jednoduchý, nenáročný k obsluze a musel 

uvézt převáženou část karoserie o hmotnosti 200kg. Dále jsem musel vymyslet přesné 

ustavení polohy vozíku s následnou aretaci. Po napsání požadavkového listu a funkci 

vozíku jsem napsal morfologickou matici, ze které jsem vybral dvě varianty. Po 

následném zhodnocení jejich výhod a nevýhod jsem usoudil, že zadaným požadavkům 

nejlépe vyhovuje varianta č.2. Proto jsem se touto variantou zabýval dopodrobna a její 

navrhovaná prvky výpočtem pevnostně zkontroloval. 

 V poslední části diplomové práce jsem provedl pevnostní analýzu horního rámu 

metodou MKP. Výsledky této analýzy se dají brát jako vyhovující. 

 Součásti návrhu bylo zpracování výkresové dokumentace, která je přílohou 

diplomové práce. 
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