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Abstrakt

V této bakalá ské práci je navrhnuto konstruk ní ešení ob žného regálového 

zásobníku s horizontálním posuvem pro p epravu spojovacích materiál . Je proveden funk ní

výpo et. Bakalá ská práce také obsahuje návrh a pohon dopravníku. 

Klí ová slova – ob žný zásobník, spojovací materiál, pohon dopravníku,  

Abstract

In this work is outlined design revolving tray with a horizontal movement for the 

carriage of fasteners. It is made functional calculation. Bachelor thesis proposal also includes 

a conveyor drive. 

Keywords - revolving rack tray, connecting material, powered conveyors, 
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1. Úvod 

Horizontální karusel (obr.1) je tvo en systémem spojených nastavitelných polic 

(p ihrádek), které se otá ejí kolem své osy a jsou pohán ny motorem umíst ných v horní nebo 

dolní ásti karuselu. Rotace probíhá kolem osy kolmé k zemi. Uživatel pak zvolí požadovaný 

regál a ten se posune k výdejnímu prostoru. Op t jde o systém použitelný zejména pro drobné 

zboží nebo sou ástky.

P ínosy systému jsou p edevším: 

- vysoce zhušt né skladování v nízkých prostorách 

- velké skladovací plochy – krátké cesty 

- více odebíracích otvor  na minimálním prostoru 

- vysoká produktivita díky automatizovaným proces m

Integrovaný systém minimalizuje ekací doby a kompaktní uspo ádání kazet zaru uje

maximální hustotu skladování. Za ízení tedy zvyšuje produktivitu a snižuje náklady na 

skladování (v porovnání s klasickými regály). Umož uje také absolutní kontrolu p ístupu ke 

skladovanému zboží a stavu jeho zásob. Ocelová konstrukce a oplášt ní celého za ízení

zaru ují, že skladování je bezpe né pro obsluhu i skladovaný materiál (obr.2), který je 

chrán n proti neoprávn nému p ístupu. Výdejové otvory mohou být umíst ny na libovolném 

míst elní nebo zadní strany. Jejich umíst ní a po et se mohou m nit také dodate n , tak aby 

vytvá ely ideální pracovní prostor pro obsluhu a umožnily i p ípadn  bezproblémové 

propojení n kolika odd lení skladu. Systém dopraví požadovanou polici se zbožím na 

stisknutí tla ítka do pracovní pozice, kde tém  bezhlu n  zastaví. To umož uje cílený, rychlí 

a bezpe ný p ístup.
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Obr.1 horní pohled na dílnu s ob žnými horizontálními dopravníky 

Obr.2 horizontální ob žný dopravník Kardex 

 P i teoretickém výpo tu ob žného regálového dopravníku vertikálního vycházely velké 

nároky na pohon dopravníku pro zadané parametry. Proto volím ob žný regálový zásobník 

horizontální, u které jsou mnohem menší nároky na pohon dopravníku.
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2.  Funk ní výpo et

2.1 Volba nosného et zu a výpo et elních et zových kol 

Volen et z - > ISO FVC 90 – DIN 8165 

 Rozte  – t = 200 mm 

 Pr m. epu – d1 = 14mm 

 Pr m. vále ku – d4 = 48 mm 

 Ploch. kloubu – f = 497 mm2 

 Pevnost et. – Fpt = 55 kN 

2.2 Pr m r rozte né kružnice nosných et zových kol, pro po et zub  z = 13 

Je voleno dle lit. [3] str. 326 

mmmm

z

tD 83672,835

13
180sin

200
180sin

1      (1)

2.3 Otá ky kola 

s
D
vn /152,0

836,0
4,0

1

(2)

2.4 Vzdálenost os nosných et zových kol 

ml 7,10

mDlh 54,11836,07,101

2.5 Po et lánk et zu 

Je voleno dle lit. [3] str. 320 

lánkzz
t
lx 120

2
1313

2,0
7,102

2
2 21      (3)
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2.6 Kontrola rozte e

     Je voleno dle lit. [1] str. 203 

2.6.1 Ve vodorovném oblouku platí 

'33429185,0

2
5,0418,02

31,0

2
2 max

max

aR

btg     (4) 

Obr.3 minimální rozte  b emene ve vodorovném oblouku  

2.6.2 Minimální rozte  b emene bude 

Dle obr. 3 

'14172963,0

2
5,0418,0

05,0

2

05,0sin
maxa

R

mRtb 651,0
2

'33422'1417sin418,02
2
2sin2

min
  (5) 

kazeta je zav šena na každém tvrtém lánku et zu mmtk 800
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3. Stanovení jednotlivých odpor  proti pohybu 

3.1 Hmotnost dopravovaného mat. na 1m délky 

mkg
h

mq /390
54,11
1530015

1        (6) 

3.2 Odpor k p ekonání výšky 

NgqF 9,382581,939011        (7) 

3.3 Odpor napínací et zové kladky       (8)

NTT
D
df

D
dfF 61,2905,5836

836,0
014,02,0

836,0
048,003,021

2

1
3

1

2
13

4. Stanovení tah  v et zu

Je dle obr.4 

.

Obr.4  Stanovení tah  v et zu

NTT

NFTT

NFZT

NTT

NZT

05,5836100005,4836

05,48369,382515,1010

15,101015,10
2

2000
2

1000

1000
2

2000
2

21

141

24

32

3
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5. Stanovení síly na hnacím et zovém kole a výkon motoru 

5.1 Obvodová síla 

NTTFo 05,3836100005,483621

5.2 Výkon hnacího elektromotoru 

kW
vFF

P
c

o 58,2
6,01000

4,061,2905,3836
1000

3   (9) 

6. Pevnostní kontrola tažných orgán  dle normy SN 014809 

  Je volena dle lit. [3], str. 320 

6.1 Na tah 

     - bezpe nost proti p etížení p i statickém zatížení 

vyhovuje
T
F

k pt
s 77,22

05,4836
5500022

1

     (10) 

     - bezpe nost proti p etržení p i dynamickém zatížení 

vyhovuje
T
F

k pt
d 51,9

05,48365,2
550002

5,2
2

1

    (11) 

6.2 Na otla ení

pD … dovolený tlak v kloubu et zu volen 20 MPa, dle lit. [3] str. 324 

vyhovujepp

MPa
f

Tp

p
f

Tp

Dp

p

Dp

9,4
4972

05,4836
2

2

1

1

       (12) 
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7. Návrh pohonu 

Volen elektromotor s brzdou a frekven ním a šnekovou p evodovkou dle (obr.5) 

SEW – SA 97 DV 112 M4 BM

Výkon – 4kW; otá ky výstupní – 8,8/min; krout. moment na výstup. h ídeli – 

3330Nm; p evodový pom r i = 161,74; brzdný moment 40Nm; servisní faktor  

s = 1,15; hmotnost – 175 kg  

obr.5 návrh pohonu 

8. Výpo et brzdy 

8.1 Výpo et kroutícího momentu na h ídeli elektromotoru 

Nm
i

DFM
šš

r
ok 7,6

74,074,161
1

2
836,005,3836

2
11

22
1 1    (13) 

8.2 Brzdný moment 

NmMM kb 7,6
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8.3  Moment, který je brzda schopná uchladit 

NmMmM kb 1,107,65,1        (14) 

m … bezpe nost brzdy ( 1,5 ) 

volen motor s brzdou 

vyhovujeMM

NmM

bB

B 40

9. Kontrola pohonu na rozb h

9.1  Pot ebný kroutící moment na výstupní h ídeli šnekové p evodovky pro pohon 

NmDFM r
ok 5,801

2
836,005,3836

2
1

22
1 1      (15) 

9.2 Doba pot ebná pro rozb h zásobníku z rychlosti  0 na 0,4 m/s 

voleno  t = 1s

9.3 Dosažené zrychlení 

2/4,0
1
4,0 sm

t
va          (16) 

9.4 Moment od setrva né hmoty zát že 

NmDamM r
sz 15,752

2
836,04,030030

2
1

2
30

2
1 1

max    (17) 
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9.5  Moment pot ebný k rozto ení velkého et zového kola na otá ky 8,8/min 

         (18) 

ostatní setrva né hmoty jsou zanedbatelné 

9.6 Celkový moment na výstupní h ídeli šnekové p evodovky

- po vypo tení jednotlivých p sobících moment  následuje jejich dosazení do podmínky   

dle vztahu (21), p í emž MROZ je sou tem moment  ze vztah  (15,17,18)

NmMMMM skszkroz 2,25195,96515,7525,801   (19) 

NmM A 3330           (20) 

vyhovujeMM Aroz          (21) 

- po dosazení hodnoty MROZ ze vztahu (19) zjistíme, že zvolená pohonná jednotka 

vyhovuje podmínce dle vztahu (21). 

10. Záv r

 Dle zadaných vstupních parametr  byl proveden funk ní výpo et a navržena 

konstrukce dopravníku pro zvolenou variantu. Dále byl vypo ítán pohon dopravníku, který je 

z hlediska zjednodušení volen s frekven ním m ni em pro plynulost rozb hu motoru, aby 

nedocházelo k velkým ráz m p i startu a dále tento motor obsahuje brzdu. Ty to hodnoty 

pohonu jsou výpo tov  zkontrolovány. 

NmnJJM

kgDGJ

kgGkolahmotnost

kksk

k

5,9658,8247,172

47,17
2
836,0200

2
1

22
1

200

22
1
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13. Seznam použitých symbol  a jednotek 

Ozna ení veli iny Jednotka Název 

ic [-] Celkový p evodový pom r
ik [ks] Po et regálových kazet 
v [m/s] Rychlost pohybu et zu 
a [m/s2] Dosažené zrychlení 
n [s-1] Otá ky hnacího et zového kola 
np [s-1] P epo ítané otá ky hnacího et. kola 
nM [min-1] Otá ky motoru 
P [W] Pot ebný hnací výkon 
PM [W] Výkon elektromotoru 
Mk [Nm] P enášený kroutící moment 
MkS [Nm] Kroutící moment spojky 
MkB [Nm] Brzdný moment 
Mkn [Nm] Moment,který je brzda schopná uchladit 
Msz [Nm] Krout. moment od setrva né hmoty zát že
MszM [Nm] Krout. mom.od setr.hmoty na h ídeli el.motoru 
Msk [Nm] Krout. moment k rozto ení velkého et. kola 
MskM [Nm] Krout. moment  - - na h ídel el.motoru 
McM [Nm] Celkový krout. moment na h ídeli el.motoru 
MjM [Nm] Jmenovitý krout. moment el.motoru 
Jk [mm4] Moment setrva nosti kola 
F1 [N] Odpor k p ekonání výšky 
F2 [N] Odpor napínací et. kladky 
F3 [N] Odpor hnací et. kladky 
Fo [N] Obvodová síla 
T1,T2 ,T3 ,T4 [N] Tahy v et zu
FPt [N] Pevnost v tahu et zu
Z [N] Napínací síla 
q1 [N] Hmot. dop. mat. na 1m délky 
Fr [N] Radiální síla 
m [kg] Hmot. kazety 
l [m] Osová vzdálenost et. kol 
lk [m] Délka kazety zásobníku 
h [m] Vzdálenost kol 
amax [m] Hloubka kazety 
bmax [m] Ší ka kazety 
D1, D2 [m] Pr m. rozt. kružnice et. kol 
d1 [m] Pr m r epu et zu
d2 [m] Pr m r epu et zu v ložisku 
f [mm2] Plocha kloubu et zu
f1 [-] Sou . epového t ení v ložisku 
f2 [-] Sou . ep. T ení v ložisku napínacího et. kola 
f3 [-] Sou . ep. t ení v kloubech et zu
t bmin [m] Minimální rozte  b emen 
tk [m] Rozte  kazet 
t [m] Rozte et zu
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x [-] Po et lánk et zu
z [-] Po et zub  kola 
ks [-] Ekvivalentní zatížení ložiska 
kd [-] Základní trvanlivost ložiska 
pD [MPa] Dovolený tlak v kloubu et zu
pp [MPa] Tlak v kloubu et zu
p [MPa] Sm nný tlak v kloubu et zu
n1 [-] initel t ení
y [-] initel ráz

š [-] Ú innost šnekové p evodovky
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Sestavný výkres 
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