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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá konstrukcí zařízení pro manipulaci a přípravu dávky čtvercových 

ocelových tyčí. V úvodu práce je popsán princip současných zařízení, v následujících 

kapitolách jsou popsány nejdůležitější části nového zařízení a jejich návrh. V závěrečných 

oddílech je provedeno ekonomické zhodnocení a analýza rizik nové konstrukce. 

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the design of mechanism for manipulation with bars and 

creating a batch of square steel bars. In intoduction of this thesis is describtion of principle of 

curent mechanisms. In following chapters are described the most important parts of new 

mechanism and their design. In final sections are risk analysis and financial evaluation. 
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1 ÚVOD 

Zařízení navrhované v této diplomové práci je část mechanizmu, který má umožnit balení 

ocelových kvadrátů bez nutnosti zásahu obsluhy a tím dosáhnout nižších nákladů, vyšší 

produktivity. Celý tento mechanizmus je součástí inspekční linky. 

Inspekční linky jsou zařízení pro zvýšení přidané hodnoty tyčového materiálu. Toho je 

dosaženo možností garantovat určité vlastnosti materiálu, např.: rovinnost, absence vnitřních a 

povrchových vad, přesnost příčných rozměrů, kvalita povrchu, jakost.  

Zařízení má za úkol zarovnat čelo tyče a následně z tyčí vytvořit dávku o určené šířce. 

Následně je navrhnutý koncept ukládání dávek do paketu. 

Práce obsahuje několik příkladů řešení podobného problému různými firmami, popis 

variant řešení jednotlivých funkčních a konstrukčních skupin a detailní návrh jedné z variant 

včetně návrhu senzorů, nejdůležitějších výpočtů strojních součástí a technické dokumentace. 

Následně autor provede stručné ekonomické zhodnocení a analýzu rizik detailně popsané 

varianty. 

Práce byla vypracovaná ve spolupráci s firmou ŽĎAS a. s.  
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2 PŘÍKLADY EXISTUJÍCÍCH ŘEŠENÍ 

2.1 Balení armovacích tyčí 

Armovací tyče jsou využívány ve stavebním průmyslu. Při jejich výrobě nejsou kladeny 

požadavky na jejich rovinnost a přesný tvar. Z toho vyplývá, že je nelze uspořádat do 

pravidelného paketu. 

Díky jejich malým průměrům, z nichž plyne nízká hmotnost, nepředstavují rázy 

vznikající jejich dopadem pro zařízení významný problém. Toho je využíváno při jejich 

balení, kdy jsou z řetězového dopravníku nebo pákou shazovány do zásobníku nebo na 

paketovací stůl. Na Obr. 1) je zásobník a paketem tyčí před přesunutím do vazače. 

Když jev paketu určené množství tyčí, je přímo v zásobníku na několika místech 

svázán vazači nebo je umístěn na válcový dopravník a ten ho dopraví k vazači. 

 

Obr. 1) Zásobník s paketem tyčí [5] 

I když je tento způsob konstrukčně nejjednodušší, nelze jej u řešeného problému použít, 

protože při shazování nelze zajistit správné uspořádání balíku. Dalším problémem by bylo 

poškození povrchu tyče po dopadu a možné poškození stroje způsobené rázy. 

2.2 Balení tyčového materiálu pomocí pohyblivého stolu 

Tato zařízení jsou použita v linkách zpracovávajících tyče větších průměrů, tyče povrchově 

upravené nebo tenkostěnné profily. S pomocí pohyblivého stolu je vytvořena dávka, která je 

následně pomocí pohyblivých částí stolu přesunuta k místu tvoření paketu. Pro zmenšení rázů 

je stůl doplněn skluzy s nízkým sklonem a obložením z měkkých materiálů 

Průřez paketu je většinou pro kruhové tyče šestiúhelníkový. Materiál je do něj 

přidáván po jednotlivých dávkách a počet tyčí ve vrstvě je přesně určen. Po umístění vrstvy se 

stůl zpravidla posune o tloušťku umístěné vrstvy dolů a připraví se na umístění další vrstvy. 

Tyče jsou na stůl umisťovány pomocí pohyblivého stolu a naklopitelným skluzem. Stůl, na 

kterém je vytvářen paket, je vybaven pohyblivými dorazy. Na Obr. 2) je zobrazeno ukládání 
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dávky tyčí na paketovací stůl. Ukládání je prováděno posuvným stolem s naklápěcím 

ukladačem. 

 

Obr. 2) Paketovací stůl v inspekční lince od firmy ŽĎAS [6] 

Paketovací stůl na Obr. 2) je součást linky zpracovávající kruhové tyče. Průměr tyčí je 

v rozmezí 75až 360 mm s maximální délkou 13 000 mm. Maximální hmotnost vytvořeného 

svazku je 15 t. 

Dalším firmou nabízející zařízení pro automatické paketování tyčí je MEKOSAN. 

Jejich zařízení je určeno především pro práci s trubkami nebo dutými obdélníkovými tyčemi. 

Proto je maximální hmotnost vytvářeného paketu 4 t a maximální délka balené trubky je 

12 m. Firma nabízí několik variant, které se liší maximálním průměrem dopravované trubky. 

Největší stroj v nabídce pracuje až s průměrem 168 mm. 

 

Obr. 3) Paketovací stůl pro balení trubek od firmy MEKOSAN[12] 
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Dávka tyčí je do paketu ukládaná pomocí nožového ukladače. Ukladač je vačkovým 

mechanismem nakláněn a při dopravě dávky nad paket je v horní pozici. Nad paketem se 

skloní do dolní pozice. Při pohybu nožového ukladače zpět je dávka zadržena pomocí 

pevného dorazu. Na Obr. 3) je zobrazen paketovací stůl a mechanizmus realizující naklánění 

nožových ukladačů. 

2.3 Balení tyčového materiálu pomocí jeřábu 

Jeřáby nejsou optimálním řešením pro umisťování jednotlivých tyčí do paketu, především 

kvůli nízké rychlosti a nepřesnému uložení způsobenému velikostí uchopovacího zařízení 

nebo posunutím tyče v připravovaném paketu způsobené magnetickým polem, které drží 

právě dopravovanou tyč. 

Jeřáb je vhodnější pro manipulaci s dávkou tyčí při vytváření paketu. Ale stále je tu 

nutnost několika uchopovacích zařízení pro různé rozměry tyčí a nutnost přítomnosti obsluhy. 

Jeřáb bývá často používán k manipulaci s celým paketem. Z toho vyplývá problém, že 

po vytvoření paketu, je nutné použít druhý jeřáb k přesunutí paketu nebo vyměnit uchopovací 

zařízení a tím se prodlužuje pracovní cyklus. 

Protože je zpravidla linka vybavená jeřábem pro manipulaci s pakety, autor ve 

finančním zhodnocení bude porovnávat náklady na pořízení a provoz řetězového vlečníku a 

rovnání pomocí jeřábu. 
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3 POPIS FUNKCE NAVRHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

Autor předpokládá, že čtvercové tyče vstupující do zařízení z předcházející části inspekční 

linky jsou otryskané bez další povrchové úpravy a nevadí jim, pokud budou smýkány po 

kovovém skluzu. 

Zařízení může pracovat v automatickém režimu, ale není vybaveno senzory pro určení 

rozměrů dopravovaných tyčí. Proto musí obsluha opřed zahájením provozu nastavit příslušné 

rozměry v řídicím systému. 

Výstupní válcový dopravník předcházející části je poháněný a posune tyč na vstupní 

válcový dopravník. Ten není hnaný a tyč pomocí setrvačnosti přijede na jeho konec, kde je 

zastavena odpruženým dorazem. 

Z válcového dopravníku je tyč odebírána šikmým řetězovým vlečníkem, který tyč 

vyveze na horní pevný skluz. 

Ze skluzu je tyč nadzvednuta pohyblivým válcovým dopravníkem a její čelo je 

zarovnáno najetím k dorazu. Následně je tyč umístěna zpátky na pevný skluz. 

Při odebrání následující tyče ze vstupního válcového dopravníku je tyč unášečem na 

šikmém vlečníku shrnuta z horního skluzu na akumulační řetězový dopravník. 

Když je na dopravníku připraven počet tyčí tvořící dávku, zvedne se pohyblivý stůl, 

čekající pod úrovní akumulační dopravníku. Na horní části stolu je nožový ukladač, který se i 

s dávkou vysune nad paketovací stůl, který je připravený ve spodní poloze. Tento stůl je 

následně vysunut tak, že poslední uložená dávka tyčí je těsně pod nožovým ukladačem. 

Součástí balícího stolu jsou boční opěrné válce. Nožový ukladač se následně stáhne do 

původní polohy a dávka je pomocí válce zadržena na paketovacím stole. 

Když je na paketovacím stole celý paket, stůl se posune do spodní polohy, kde je 

provedeno svázání nebo je paket pomocí válcového dopravníku přesunut k vazači. 

Všechny funkční skupiny jsou upevněny na šesti základních rámech konstrukce. 

Každý z těchto rámů je samostatně ukotven k základu. Na Obr. 4) je zjednodušeně znázorněn 

směr materiálového toku. 

 

Obr. 4) Materiálový tok 
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Na Obr. 5) je zobrazen základní rám na kterém jsou připevněny části všech funkčních skupin. 

Pro jednoduchou orientaci jsou jednotlivé podskupiny rozděleny barevným označením. 

 

Obr. 5) Část modelu sestavy 
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4 POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKČNÍCH A 

KONSTRUKČNÍCHSKUPIN 

4.1 Vstupní válcový dopravník 

Dopravník se skládá z 6 prizmatických válců a pohyblivého dorazu. Vzdálenost mezi 

jednotlivými válci je 1200 mm a v každé z těchto mezer je umístěn šikmý řetězový vlečník 

pro odebírání tyčí k vytváření dávky. Volný prostor mezi válci je možné využít např. pro 

umístění mechanismu na odebrání tyčí, u kterých byl zjištěn defekt. 

Prizmatické plochy válce mají kulový tvar, který zaručuje kontakt jen na jednom 

průměru a tím omezuje smýkání způsobené různou rychlostí povrchu kužele. Profil válce a 

předpokládaný bod dotyku je zobrazen na Obr. 6). 

Válec je proti posunutí v axiálním směru pojištěn stavěcím šroubem. Protože bylo 

zvoleno odebírání tyčí přímo řetězovým vlečníkem, při odebírání vzniká axiální síla 

způsobená třením. Tato síla bude přenášena opěrným kroužkem na vnitřní kroužek ložiska. 

 

Obr. 6) Profil válce 

Válec je uložen v ložiskových jednotkách Y od firmy SKF. Tato řada ložisek je 

v ložiskovém tělese uložena na kulové ploše. To umožňuje mírné naklonění osy ložiska vůči 

ose tělesa. Tato vlastnost je demonstrovaná na Obr. 7). Hřídel uložená v tomto ložisku může 

mít toleranční pole průměru maximální velikosti h11, ale pro vyšší toleranční stupeň může být 

použita pouze při nižších otáčkách. Vystředění hřídele a její pojištění proti axiálnímu posunutí 

může být provedeno pomocí dvou stavěcích šroubů nebo kuželového pouzdra a matice. 
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Obr. 7) Hřídel uložená v ložiskových jednotkách Y [8] 

Díky předpokládaným nízkým otáčkám válce lze jako osu použít za studena taženou tyč bez 

nutnosti ji obrábět. 

Pro případ, že bude některý z válců nutné pohánět, je osa konstruovaná tak, aby mohla 

být nahrazena hřídelí. Pohon této hřídele by byl realizován řemenovým nebo řetězovým 

převodem a motor by byl umístěn na boku rámu. 

Odpružený doraz je tvořen základem, který je ukotven k zemi, a rotačně uloženým 

ramenem. Rameno je v základní pozici drženo šroubem a tlačnou vinutou pružinou. Po nárazu 

tyče se nakloní a většina energie tyče se zmaří v pryžovém bloku. Rotační uložení je 

realizováno ložiskovými bloky Y. Na Obr. 8) je zobrazen návrh konstrukce odpruženého 

dorazu. 

 

Obr. 8)  Odpružený doraz 

4.1.1 Způsoby odebírání z dopravníku 

Odebírání pomocí páky lze realizovat otočnou pákou nebo pákou s lineárním pohonem. 

U obou z těchto řešení je výhodou nízká cena, ale nevýhodou poškození tyče smýkáním a 

případným rázem při uložení na další část zařízení. Na Obr. 9) je zobrazený válcový 

dopravník ze kterého jsou tyče odebírány dvěma rotačními pákami. 
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Obr. 9) Rotační páka [6] 

Jak bylo výše zmíněno, odebírání bude prováděno přímo unašečem šikmého 

řetězového vlečníku. A to tak, že po zastavení bude tyč unášečem na řetězu smýknuta po válci 

na řetěz před unášečem. Výhodou tohoto řešení je zjednodušení výsledného zařízení a při 

poškození upevnění unášečů na řetězu jejich opětovné upevnění na některý ze sousedních 

článků. Nevýhodou naopak je zatížení válce a především jeho ložisek axiální silou vzniklou 

při smýkání. Další nevýhodu je možné poškození tyče a válce vzájemným smýkáním 

V případě požadavku na snížení porušení povrchu dopravované tyče lze válec i obložení 

řetězu a unášeče vyrobit z plastu. 

V případě potřeby vytvořit řešení zcela bez smýkání, lze odebírání tyčí realizovat 

pomocí čtyřkloubového mechanizmu se dvěma stejně dlouhými klikami nebo s využitím páky 

s otočným prizmatem. Příklad realizace obou principů jsou na Obr. 10). Obě tato řešení jsou 

složitá a zvýšila by cenu celku. Výhodou by byla možnost pohybovat řetězovým vlečníkem 

nezávisle na pohybu tyčí ve vstupním válcovém dopravníku, možnost odebírání více tyčí 

najednou a možnost použití tohoto zařízení jako mezioperačního zásobníku. 

 

Obr. 10) Čtyřkloubový mechanismus a páka s otočným prismatem[6] 
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4.2 Šikmý řetězový vlečník 

Řetězový vlečník je složen z šesti řetězů, každý z nich je napnutý na dvou vodících kolech a 

jednom hnacím kole. Vodící kola jsou ve dvojicích umístěna na samostatné osy. Všechna 

hnací kola jsou umístěna na hnací hřídeli, která je rozdělena na tři části. Jednotlivé části jsou 

spojeny zubovou spojkou. Všechny ložiskové jednotky jsou stejně jako u vstupního 

dopravníku typ Y od SKF. 

Použitý řetěz je jednořadý válečkový se zahnutými unášeči se dvěma otvory na obou 

stranách. Na řetěz jsou v pravidelných rozestupech umístěny unášecí elementy. Ty jsou 

upevněny šrouby do závitových vložek v řetězu. Tvar unášečů a unášecího elementu jsou na 

Obr. 11). 

 

Obr. 11) Řetěz s unášecím elementem 

Řetězová kola jsou na hřídeli i osách připevněna pomocí svěrného pouzdra Taper Lock, které 

je zobrazeno na Obr. 12).Pouzdra umožňují přenášet kroutící moment z motoru pouze třením, 

a proto není třeba oslabovat hřídel drážkou pro pero. Plochá převodovka pohonu je připojena 

svěrným spojem v dutém výstupním hřídeli. 

 

Obr. 12) Pouzdro Taper Lock[10] 
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Řetěz vlečníku je mezi vstupním válcovým dopravníkem a horním pevným skluzem podepřen 

opěrnou deskou, po které se odvalují válečky řetězu. Řetěz zde stoupá pod úhlem 45̊. Tento 

úhel byl zvolen pro jednodušší odebírání z prizmatických válců, a protože představuje 

kompromis mezi přiměřeným zatížením šroubů, které drží unášecí elementy, a velikostí 

zařízení. Napínání řetězu je prováděno napínacím kolem na napínací páce. 

Druhou možností dopravy tyčí je čtyřkloubový mechanismus. Princip tohoto 

mechanismu je naznačen na Obr. 13). U tohoto řešení je místo vlečníku umístěna deska 

s několika odkládacími pozicemi. Na těhlici mechanizmu jsou plochy pro odebírání tyčí 

z odkládacích pozic. Při každém pohybu čtyřkloubového mechanizmu jsou všechny tyče 

přesunuty na následující pozici.  

 

Obr. 13) Princip čtyřkloubového mechanismu 

Lze zvolit variantu se stejně dlouhými rameny, kde se všechny body těhlice pohybují po 

kružnicích. Tento typ je jednodušší na plánování odebírání a ukládání tyčí. Ale těhlice má 

velmi složitý tvar z důvodu nutnosti předejití kolizi odebírané tyče a těhlice. Na Obr. 14) je 

zobrazený zjednodušený návrh čtyřkloubového mechanismu pro manipulaci s čtvercovými 

tyčemi. 

 

Obr. 14) Čtyřkloubový mechanismus pro manipulaci s tyčemi 



 

28 

 

Výhodou tohoto mechanismu je možnost pokládat tyče na zarovnávací dopravník. 

Nevýhodou jsou velké rozměry, složité uložení os ramen nebo klikových kol a hnací hřídel 

uložená mimo mechanismus.  

4.3 Pohyblivý válcový dopravník 

Úkolem tohoto zařízení je zarovnat čela dopravovaných tyčí. Bylo zvoleno řešení 

s pohyblivým dopravníkem, protože se tím snižuje namáhání ložisek i opotřebení válců 

způsobené smýkáním, i když je toto řešení dražší a má delší pracovní cyklus. 

Válce jsou připojeny k základnímu ramenu, to je ložiskovými jednotkami připojeno 

k rámu. Zvedání válcového dopravníku je realizováno hydraulickým přímočarým pohonem. 

Který je stejně jako základní ramena připojen svěrnými spoji k táhlu. Na Obr. 15)Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. je zobrazeno uložení motoru a převodovky pohánějící válec. 

 

Obr. 15) Poháněný válcový dopravník 

Zařízení se skládá ze šesti válců. Autor předpokládá, že z důvodu snížení ceny bude 

hnaný pouze 1 válec. Motor s převodovkou budou umístěny na základním ramenu a hnací 

moment bude přenášen řetězem na řetězové kolo spojené s válcem šrouby. 

4.4 Akumulační řetězový dopravník 

Akumulační řetěz je upravená verze víceřadého válečkového řetězu. A to tak, že na nejméně 

jedné řadě jsou běžné válečky nahrazené dopravními kladkami, které mají větší průměr. Tím 

je zaručen kontakt dopravovaného materiálu pouze s válečky. Při transportu otáčení kladek 

brání tření v čepech. V případě, že je dopravovaný materiál vnějším zásahem zastaven, 

válečky se začnou protáčet. Princip zadržení dopravovaného materiálu je zobrazen na Obr. 

16). 

Toho je využito při vytváření dávky. První tyč dávky se zastaví o zarážku a následující 

tyč se zastaví o předchozí. Tato vlastnost umožňuje jednodušší řízení a snižuje požadavky na 
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přesné zastavení dopravníku. Z důvodu dopravování tyčí malých rozměrů je pro jejich stabilní 

uložení nutné využít řetěz se dvěma řadami dopravních kladek. 

 

Obr. 16) Princip akumulačního řetězu[7] 

Dopravník se skládá z dvanácti řetězů, které jsou montovány dva vedle sebe. Hnací 

kola jsou upevněna svěrnými pouzdry na hřídeli, která je rozdělená na tři části spojené 

zubovými spojkami. Z důvodu nedostatku místa je hřídel poháněna pomocí řetězového 

převodu a převodovka s motorem je umístěna na rámu. Z důvodu velkého přenášeného 

momentu nelze použit spojení hřídele s nábojem pomocí pouzdra Taper Lock a musí být 

využito pouzdro BK 40. 

V oblasti, kde řetěz dopravuje tyče, je podepřen vodící lištou, která podpírá řady řetězu 

s běžnými válečky. 

Pokud je na akumulační dopravník přivedena tyč v době, kdy je zvednutý stůl, tyč se o 

něj zastaví a dávka se začne vytvářet za ním. Pokud je dopravník delší než zvedací stůl, může 

sloužit jako vyrovnávací zásobník.  

Alternativou k akumulačnímu řetězovému dopravníku je skluz, na jehož konci by 

vznikala dávka. Aby bylo zaručeno správné uspořádání dávky, musí mít skluz náklon větší, 

něž je samosvorný úhel. Velikost skluzu zvyšuje celkovou výšku zařízení a při zastavení tyče 

mohou vznikat velké rázy. Řešení s rovným skluzem, na kterém je dávka posouvána 

čtyřkloubovým mechanismem nebo hydraulickým válcem, je teoreticky možná, ale 

komplikovaná. 

4.5 Zvedací stůl 

Hlavní funkcí stolu je dopravit dávku tyčí na paketovací stůl. Z tohoto důvodu spolu 

konstrukce balícího a zvedacího stolu úzce souvisí.  

Svislý pohyb stolu je umožněn pomocí dvou lineárních vedení. Na každém vedení jsou 

umístěny dva vozíky. Jako pohon tohoto svislého pohybu slouží hydraulický lineární motor. 

Autor zvolil řešení s nožovým ukladačem. Ten se pohybuje po lineárním vedení 

připojeném k vršku stolu. Když je vytvářena dávka tyčí, ukladač je zasunutý a zvedací stůl je 

ve spodní pozici. Vyjetím stolu do horní pozice ukladač zvedne dávku tyčí a následně je 

vysunut nad balící stůl. Nožový ukladač je poháněn hydraulickým válcem. Z důvodu možné 

kolize válce s dalšími částmi zařízení (osa řetězového vlečníku, táhlo pohyblivého válcového 

dopravníku) musí být uložen daleko od lineárního vedení nesoucí nožový ukladač a síla musí 

být na ukladač přenášena ramenem. Princip ukládání je znázorněn na Obr. 17). 
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Obr. 17) Ukládání dávky na paketovací stůl 

Výhodou tohoto řešení je relativní jednoduchost, nevýhodou naopak velké rozměry, a nutnost 

zvedat již vytvořenou část paketu na paketovacím stole. 

Druhou zvažovanou variantou je stůl s výsuvným skluzem. Tento stůl má část skluzu 

pevnou. Na které leží dávka po zvednutí stolu. Následně je vysunut pohyblivý skluz s 

nesamosvorným nakloněním. Navazuje operace sesunutí dávky z pevného skluzu na 

pohyblivý. To lze docílit nakloněním části stolu nebo pohyblivým dorazem. Když je celá 

dávka nad paketovacím stolem, skluz se zasune zpět do stolu. Před uložením další dávky se 

paketovací stůl posune o tloušťku dávky dolů. Návrh stolu se skluzem je zobrazen na Obr. 

18). 

 

Obr. 18) Stůl s výsuvným skluzem 
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Výhodami tohoto návrhu jsou poněkud menší rozměry pohyblivého stolu a kratší 

délky posuvů  paketovacího stolu. Nevýhodou je především delší svislý zdvih pohyblivého 

stolu a složitý pohon dopravování dávky na skluz.  

Stoly lze částečně zjednodušit tím, že dva sousední stoly jsou spojeny a pohon skluzu 

a dopravování dávky na skluz je společný. Nicméně nevýhodou toto řešení je nutnost 

přesnějšího ustavení rámů. 

4.6 Paketovací stůl 

Autor předpokládá, že po vytvoření paketu sjede stůl do spodní polohy a tím položí paket na 

válcový dopravník. Mezi dvěma válci dopravníku mimo zařízení je umístěn vazač, který 

paket sváže. Pro usnadnění této akce je vidlička na paketovacím stole tvořena otočně 

uloženými svislými válci, které udržují tvar paketu při vázání. 

Protože velikost paketu se mění s rozměrem paketované tyče, musí být jeden z 

bočních opěrných válců posuvný. 

Zarážka, o kterou se vytváří dávka, je pevná. Proto koncept řešení znázorněný na Obr. 

17) má nepohyblivý svislý válec uložen na vzdálenějším kraji od akumulačního dopravníku. 

U tohoto principu je výhodou, že posuv vidličky je třeba pouze při nastavení zařízení na 

konkrétní rozměr tyče a proto je možné toto nastavení provést ručně. Tím je snížena cena 

zařízení. Nevýhodou je snížení tuhosti uložení svislého válce, který stahuje dávku z ukladače 

na paketovací stůl. V modelu i na Obr. 17) je použito nastavení šířky paketu pomocí 

lineárního hydromotoru, které umožnuje automatické přestavení. 

4.6.1 Schéma zapojení hydraulického obvodu 

Protože navrhované zařízení je součástí většího celku autor předpokládá, že tato linka 

má centrální hydraulický agregát. Proto při návrhu určí pouze potřebné množství 

hydraulického media pro správné fungování zařízení. 

 

Obr. 19) Schéma hydraulického obvodu 
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Ovládání lineárních hydromotorů je realizováno pomocí třípolohového čtyřcestného 

rozvaděče. Tyto rozvaděče jsou ovládány elektromagneticky a v uzavřené poloze jsou drženy 

pružinami. Na Obr. 19) je schéma zapojení hydromotoru. Rychlost vysouvání je regulovaná 

škrtícími ventily a proti poškození přetlakem je obvod chráněn přepouštěcím ventilem. Každý 

hydraulický pohon je ovládaný samostatně. 

4.7 Základní rám 

Slouží k připevnění všech konstrukčních a funkčních skupin. Je svařený z hutních polotovarů 

a následně obráběn. Z důvodu velkých rozměrů musí být na všech funkčních plochách velké 

přídavky na obrábění. Za účelem snížení nákladů je mezi rám a připojovanou součást 

umístěna vyrovnávací podložka. Tato podložka je složená z plechů při montáži zařízení. Toto 

uspořádání umožňuje výrazně větší tolerance rozměrů na obráběných plochách.  

Každý z rámů je k základu připevněn čtyřmi kotvami. V zařízení je celkem šest rámů, 

tyto rámy jsou podobné a liší z důvodu připevnění pohonu nebo senzoru. 

 



 

33 

 

5 NAVRH SENZORŮ A ŘÍZENÍ JEDNOTLIVÝCH 

OPERACÍ 

Před přivedením tyče na vstupní válcový dopravník musí být šikmý řetězový vlečník zastaven 

v bezpečné pozici, kde nemůže nastat kolize dopravované tyče a unášeče vlečníku. Tato 

pozice je kontrolovaná koncovým spínačem. Tento spínač slouží také jako referenční bod pro 

relativní odměřování na motoru. 

Po dopravení tyče na válcový dopravník je tato tyč zastavena dorazem. Při pohybu 

ramene dorazu je sepnut mechanický koncový spínač. Tento spínač kontroluje přibližnou 

pozici tyče. Pomáhá také kompenzovat případnou nerovnoměrnost rychlosti dopravy tyče 

vzniklou různými dobami kontaktu tyče s poháněnými válci. To může být způsobeno např. 

zakřivením tyče. 

Z důvodu pružiny v dorazu je mezi sepnutím kontaktů a spuštěním šikmého vlečníku 

časový odstup, během kterého se tyč zastaví. Rozběh i zastavení šikmého řetězového vlečníku 

jsou řízeny pomocí relativního rotačního snímače umístěného na hřídeli motoru. 

Zvedání pohyblivého válcového dopravníku je prováděno hydraulickým lineárním 

pohonem. Kontrola dosažení krajní pozice je prováděna dvěma magnetickými senzory 

upevněnými v krajních pozicích hydromotoru. Pro přesné zarovnání čela slouží pevný doraz. 

Z důvodu snížení rychlosti nárazu tyče do dorazu je před dorazem upevněn koncový spínač, 

který určí vzdálenost konce tyče od dorazu. V kombinaci s relativním snímačem polohy na 

motoru řídí zastavení tyče. 

Akumulační řetězový dopravník může teoreticky běžet nepřetržitě, ale z důvodu 

snížení nákladů stačí, když se bude spouštět v závislosti na šikmém řetězovém vlečníku. 

Šířka dávky na akumulačním dopravníku, je určena pomocí počítání počtu spuštění 

řetězového vlečníku a válcového dopravníku. 

Pohyb zvedacího stolu i nožového ukladače je řízen magnetickými senzory v krajních 

polohách lineárních hydropohonů. 

Paketovací stůl musí být vybaven lineárním odměřováním ve svislém směru pro 

měření výšky stolu. Tato odměřování lze realizovat samostatným pravítkem nebo upraveným 

hydromotorem nebo lineárním vedením s odměřováním. Ve vodorovném směru je 

předpokládáno nastavení manuálně obsluhou, proto je nutné stůl vybavit pravítkem. 
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6 NÁRVH TRVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ 

PRACOVNÍHO CYKLU 

Autor při návrhu kinematických parametrů předpokládá skokové změny zrychlení. 

Důsledkem toho je, že vypočítané trvání operací je kratší než reálné. Tento rozdíl je zejména 

způsoben omezením maximálního proudu, který prochází motorem a vlivem rozdílu velikosti 

statického a dynamického tření. Tuto nepřesnost autor kompenzuje kratším navrhovaným 

pracovním cyklem, než požaduje zadání.  

Pro výpočet kinematických veličin jsou využity rovnice (1) a (2). Tyto rovnice a 

všechny, u kterých není uvedeno jinak, jsou převzaty z [2]. 

 

(1)   

 

(2)   

Kde v je okamžitá rychlost 

r  je obecná souřadnice polohy 

a  je okamžité zrychlení 

Protože se tyč vždy pohybuje pouze jedním směrem, bude autor používat skalární 

verzi rovnice (1) a (2). 

Zadaná maximální délka cyklu (tcz) je 10 s. Pro návrh byla zvolena návrhová délka 

cyklu (tcn) 9 s. 

6.1 Vstupní válcový dopravník 

Válcový dopravník musí být delší, než je nejdelší dopravovaná tyč, aby nehrozila kolize se 

sousedícím zařízením. V zadání je určeno, že nejdelší (ltmax) je dlouhá 8 m a nejkratší (ltmin) je 

3 m dlouhá. Pro výpočet je předpokládaná délka válcového dopravníku (lvd) 10 m. 

Tyče jsou do pohybu uvedeny třením mezi hnaným válcem a povrchem tyče. 

Výsledná rychlost tedy záleží na délce tyče, součiniteli tření, tíhovém zrychlení a orientaci 

kontaktních ploch. Vztah pro velikost zrychlení tyče (avd) je popsaný rovnicí (3), která 

vznikne kombinací druhého Newtonova zákona (3) a vztahem pro tření v klínové drážce (4). 

Rovnice (5) nepoužívá vektorové vyjádření, protože pohyb probíhá pouze v jednom směru. 

(3)  

Kde 
dF  je dynamická síla 

m je hmotnost 

(4)   

 

dr
v

dt


dv
a

dt


dF m a 

t
tV

v

2 f m g
F

cos( )
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kde ft  je součinitel smykového tření, pro styk ocel-ocel byla použita hodnota 0,1. 

v  označuje úhel naklonění, plochy válce vzhledem k ose 

g  je tíhové zrychlení 

(5)  

Velikost zrychlení tyče avd je 1,39 2m s . Pomocí uprav rovnic (1) a (2) při předpokladu 

nulové počáteční rychlosti byly určeny časy trvání dopravy pro různé délky tyče. Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v Tab 1)  Pro výpočet otáček válce byl použit průměr předpokládaného 

kontaktu válce a tyčí dle Obr. 6). Z důvodu použitých ložisek a použité osy jsou maximální 

dovolené otáčky 460 ot.min
-1

.  

Tab 1)  Doba dopravy pro různé druhy tyčí 

 

ltyc vmaxvd nvd tvd

[m] [m.s
-1

] [ot.min
-1

] [s]

3 2,888 393,964 4,502

4 3,335 454,910 4,198

5 3,728 508,605 4,023

6 4,084 557,149 3,918

7 4,411 601,790 3,854

8 4,716 643,340 3,817  

ltyc značí délku dopravované tyče 

vmaxvd je teoretická maximální rychlost pohybu tyče 

nvd jsou otáčky válce při vmaxvd 

tvd  je teoretická minimální doba pohybu tyče po válcovém 

V Tab 1) nejsou zohledněny změny rychlosti způsobené ztrátou energie 

potřebné k roztáčením válců. Dále je třeba zohlednit odražení od pohyblivého dorazu. 

Proto autor předpokládá délku této části pracovního cyklu 6 s. 

6.2 Šikmý řetězový vlečník 

V průběhu jednoho pracovního cyklu je předpokládáno, že se řetěz vlečníku přesune o jednu 

vzdálenost unášečů pro menší tyče a dvojnásobek pro těžší tyče. Toto řešení bylo zvoleno 

z důvodu použití menšího motoru a převodovky za účelem snížení nákladů. Vzdálenost 

unášečů (lřv) odpovídá desetinásobku rozteče řetězu. Pro zvolený řetěz je 254 mm.  

Pro výpočet trvání přesunu jsou využity rovnice (1) a (2) a podmínka, že počáteční a 

konečná rychlost jsou 0 
1m s . Autor zvolil zrychlení řetězu (ařv) 1 

2m s .  

Pro dopravu lehčích tyčí je maximální dosažená rychlost (vřv) je 0,25 
1m s  a doba 

transportu je 0,5 s. Pro dopravu těžších tyčí je maximální rychlost (vřvm2) 0,7 m.s
-1

 a doba 

transportu je 1,4 s. Nejmenší řetězové kolo použité na řetězovém vlečníku má průměr 

170 mm. Maximální rychlost otáčení řetězového kola je 78,7 ot.min
-1

. Rychlost otáčení hnací 

hřídele (nřv) je 61 ot.min
-1

. 

vd ta f g 2  
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6.3 Pohyblivý válcový dopravník 

Pracovní cyklus válcového dopravníku se skládá ze zvednutí do horní polohy, zarovnání tyče 

a spuštění zpět do spodní polohy. Všechny tyto operace jsou prováděny v době, kdy se šikmý 

řetězový vlečník nepohybuje. 

Délka výsuvu lineárního pohonu je 140 mm. při zvoleném maximálním zrychlení 

0,5 m.s
-2

 je doba výsuvu 1,06 s. a maximální rychlost je 0,25 m.s
-1

. 

Zarovnání tyče je realizováno hnaným válcem. Ten tyč uvádí do pohybu pouze třením. 

Statický součinitel tření je uvažovaný stejný jako v kapitole 6.1. Maximální dosažitelné 

zrychlení je přibližně 0,9 m.s
-2

. Autor předpokládá, že po odražení tyče od pohyblivého 

dorazu je ji třeba posunout o 1 m. Maximální rychlost tyče byla určena podle zpomalení, které 

lze realizovat na dráze mezi koncovým spínačem a dorazem. Tato vzdálenost je 0,25 m.s 

Použitím rovnic (1) a (2) a předpokladu že konečná rychlost při kontaktu má být 0,1 m.s
-1

, 

bylo zjištěno, že maximální rychlost je 0,68 m.s
-1

 a doba zpomalování je 0,65 s. Doba rozběhu 

na maximální rychlost je 0,75 s. Pro vzdálenost 1 m je doba zarovnání přibližně 2,1 s. 

Při předpokladu použití stejných rychlostí pro návrat do spodní polohy jako byly 

použity pro pohyb nahoru je celková délka pracovního cyklu pohyblivého válce přibližně 

4,2 s.  

6.4 Akumulační dopravník 

Díky principu své funkce může akumulační řetěz do dávky přepravovat více tyčí najednou, 

proto je pro plánování pracovního cyklu důležitá především doba dopravy poslední tyče do 

dávky. Vzdálenost mezi koncem skluzu a poslední pozicí ve vytvářené dávce je 1000 mm. Při 

předpokladu, že akumulační dopravník je v klidu a začne zrychlovat v okamžiku, kdy se 

začne pohybovat řetězový vlečník, při zrychlení 1 
2m s  a při zvolené maximální rychlosti 

0,5 
1m s , je doba dopravy na konec dávky 2,5 s. 

6.5 Posuvný a paketovací stůl 

Pokud je posuvný stůl v horní pozici, na akumulačním dopravníku je dostatek místa alespoň 

pro 1 tyč. Proto je při návrhu pracovního cyklu posuvného a paketovacího stolu použita délka 

2 cyklů. 

Délka pracovního cyklu pohyblivého a paketovacího stolu je 15,5 s. Z důvodu snahy 

snížit potřebné průtoky hydraulickým obvodem autor záměrně prodlužuje pracovní cyklus. 

Trvání pohybů vyvozených hydraulickými pohony závisí na délce dopravované tyče, 

protože všechny hydromotory jsou ovládané samostatně a při dopravě kratších tyčí nebudou 

posouvány všechny stoly. Protože součástí práce není podrobný návrh paketovacího stolu, 

autor na základě tíhové síly působící na paket vybral pohon s průměrem pístu 125mm.V Tab 

2) jsou velikosti hlavních kinematických parametrů. 

HM1 označuje lineární hydromotor, který zaručuje svislý pohyb stolu. 

HM2 označuje pohon ukladače. 

HM3 je pohon pohybující s paketovacím stolem.  

Dp označuje průměr pístu, dp je průměr pístnice,  



 

38 

 

q je průtok skrz hydraulický obvod. Pro běžné hydraulické prvky je maximální průtok 

70 1l min   

Tab 2)  Rychlosti výsuvů jednotlivých lineárních pohonů 

 Dp dp a v t q 

 mm mm 2m.s   
1m s   s 1l min   

HM1 výsuv 50 36 0,1 0,063 1,26 7,45 

HM2 výsuv 32 25 0,3 0,4 3,3 19 

HM3 výsuv 125 90 0,1 0,14 5,7 66 

HM2 zasunutí 32 25 0,3 0,4 3,3 7,5 

HM1 zasunutí 50 36 0,1 0,063 1,26 3,8 

Celková délka pracovního cyklu je přibližně 15 s. 

6.6 Celková délka pracovního cyklu 

V době, kdy je vytvářen paket lze všechny pracovní operace realizovat s taktem 8 s. Ukládání 

dávky na paketovací stůl trvá v případě první dávky 15 s, při ukládání dalších dávek se tato 

doba zkracuje. Trvání činnosti jednotlivých konstrukčních skupin je zobrazeno na Obr. 20). 

Jedná se o případ, kdy jsou paketovány tyče maximálních rozměrů. 

 

Obr. 20) Ganttův diagram pracovního cyklu 

 



 

39 

 

7 NÁVRH JEDNOTLIVÝCH KOMPONENT 

7.1 Určení zatěžujících sil 

V ideálním případě je tyč bez zakřivení a leží na všech podporách. Podporou je v tomto 

případě myšlen válec, řetěz nebo plocha pohyblivého stolu. V tomto případě by na podporu 

působila přibližně tíha tyče o délce rozteče mezi podporami. Tato rozteč odpovídá vzdálenosti 

základních rámů, která je 1200 mm. Toho z důvodu výrobní toleranci dopravovaných tyčí, 

nepřesnosti při výrobě a montáži a opotřebení nelze dosáhnout. Proto autor při výpočtu 

předpokládá, tíhu tyče přenáší pouze jedna ze dvou podpor. Proto je pro výpočet hmotnosti 

tyče použitý dvojnásobek rozteče podpěr. 

Z normy ČSN EN 10059 byly určeny následující hodnoty: 

Hmotnost čtvercové tyče se stranou 120 mm: 1

120 113m kg m   

Hmotnost čtvercové tyče se stranou 120 mm působící na podporu: 120 271,2Rm kg  

Hmotnost čtvercové tyče se stranou 120 mm maximální délky: 120max 904m kg  

Pro výpočet trvanlivosti jednotlivých komponent je uvažovaná 2/3 z m120. To je přibližně 

88,7 kg.m
-1

. Tato hodnota částečně zohledňuje operace s menšími tyčemi a umožní přesněji 

zkontrolovat životnost komponent 

7.2 Vstupní válcový dopravník 

7.2.1 Jednotlivé zatěžující síly 

Válec je radiálně zatížen tíhou části tyče a při odebírání je zatížen navíc axiální silou. Ta je 

však přenášena opěrným válcem na ložisko. Uspořádání sil je zobrazeno na Obr. 21), kde 

Fg120R je tíhová síla odpovídající m120R, F
r
A_VD, F

r
B_VD, F

a
A_VD jsou síly v ložiscích a Ft_VD je 

třecí síla mezi válcem a tyčí při odebírání 

 

Obr. 21) Uvolnění a) při odebírání b) při dopravě po dopravníku 

Velikost sil v jednotlivých ložiscích je určena pomocí rovnic statické rovnováhy (6) a (7) 
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(6) 
n

i

i 1

F 0


  

(7) 
n

i

i 1

M 0


  

Tab 3)  Síly v ložiscích vstupního válcového dopravníku 

7.2.2 Kontrola ložisek 

Nejdůležitějšími parametry pro kontrolu jsou základní statická únosnost (C0) a základní 

dynamická únosnost (C). Osa válce je uložena ve dvou ložiskách YAT 210, které má C0 

23,2 kN a C 35,1 kN. 

Prvním úkonem kontroly ložisek je určení ekvivalentního statického zatížení, které je 

značeno P0. Pro jeho určení výrobce udává vztah (8). Rovnice (8) až (10) byly převzaty z [8]. 

(8)  r a r

0P max 0,6 F 0,5 F ; F     

Po dosazení hodnot z Tab 3) bylo zjištěno, že větší statické zatížení působí při pohybu tyče po 

válcovém dopravníku a P0 = 1330 N. Porovnáním ekvivalentního zatížení a základní statické 

únosnosti je určeno, že součinitel statické bezpečnosti je přibližně 17,5. 

Pro určení trvanlivosti ložisek je třeba určit ekvivalentní dynamické zatížení (P). 

Vztah pro určení ekvivalentního dynamického zatížení je vybrán na základě porovnání 

poměru axiálního a radiálního zatížení působící na ložisko mezní hodnotou označenou ear 

Hodnoty nutné pro určení mezní hodnoty a ekvivalentního zatížení jsou v Tab 4)  

Z katalogu [8] je určen výpočtový faktor f0, který je závislý na velikosti a typu ložiska. 

Pro zvolené ložisko je výpočtový faktor 14. 

Tab 4)  Výpočtové faktory pro určení ekvivalentního dynamického zatížení [8] 

a

0

0

f F

C


 

ear Xl Yl 

0,172 0,29 0,46 1,88 

0,345 0,32 0,46 1,71 

0,689 0,36 0,46 1,52 

1,03 0,38 0,46 1,41 

1,38 0,4 0,46 1,34 

a

0

0

f F

C


je relativní axiální zatížení 

Xl a Yl jsou konstanty pro určení ekvivalentního zatížení 

 F
r
A_VD[N] F

a
A_VD[N] F

r
B_VD[N] 

Pohyb po válcovém dopravníku 1330 0 1330 

Smýkání z dopravníku 800 1600 200 
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Jak bylo pro výše zmíněno, pro výpočet trvanlivosti bude využita hodnota 

odpovídající 2/3 maximálního zatížení. Pro tuto hodnotu je relativní axiální zatížení 0,644, a 

poměr axiální ku radiální síle 2. Protože je tato hodnota větší než mezní hodnota určená z Tab 

4) ekvivalentní zatížení popisuje vztah (9) 

(9) r a

l lP X F Y F     

P 0,46 540 1,52 1080 1890 N      

V části pracovního cyklu, kdy se tyč pohybuje po válcovém dopravníku, na ložisko nepůsobí 

axiální síly a ekvivalentní dynamické zatížení je shodné s radiálním zatížením. Protože 

ekvivalentní zatížení při odebírání tyče je větší, pro výpočet základní trvanlivosti bude 

využito toto zatížení, i když tato hodnota bude zatížena chybou. 

(10) 

3

10

C
L

P

 
  
 

 

3

3

10vd

35,1
L 6,3 10

1,9

 
   
 

 

L10 je základní trvanlivost ložiska v milionech otáček.  

L10vd je hodnota základní trvanlivosti pro ložiska vstupního válcového dopravníku 

Při maximálních dovolených otáčkách ložiska je jeho trvanlivost více než 200 000 h. 

7.2.3 Kontrola osy 

I když v navrhovaném řešení jsou válce uloženy pouze na ose, pro zvýšení univerzálnosti 

bude osa ve výpočtu nahrazena hřídelí. U hřídele je předpokládáno, že moment je přenášen 

perem a axiální síla opěrným válcem a prizmatický válec je proti posunutí pojištěn stavěcím 

šroubem. 

Přenášený moment, označený MkVD, je určen z maximální třecí síly, kterou může 

vzniknout mezi válcem a dopravovanou tyčí. Velikost třecí síly (FtV) je určená pomocí 

rovnice (11). 

(11)  

Velikost přenášeného momentu je 71 Nm. 

Velikost zatížení se na různých místech zatěžované součásti liší a je popsáno šesti 

proměnnými. Jedná se o posouvající sílu (TF), ohybový moment (Mo), krouticí moment (Mk) 

a normálovou sílu (NF). Ohybový moment a posouvající síla působí kolmo na osu prutu a pro 

úplný popis namáhání je nutné vyjádřit ve dvou na sebe kolmých rovinách. Tyto veličiny jsou 

souhrnně nazývané výsledné vnitřní účinky. Pro jejich určení jsou využity Schwedlerovy věty 

(rovnice (12) a (13)) Pro přenos sil mezi válcem a osou je předpokládané rovnoměrné 

rozložení sil 

(12)  

tV

2 0,1 271,2 9,81
F 1013 N

cos(45 )

  
 

l

dT(x)
q (x)

dx
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(13)  

ql je lineární zatížení 

 

Obr. 22) Výsledné vnitřní účinky v hřídeli válcového dopravníku 

Na Obr. 22) jsou znázorněny průběhy velikosti zatížení, pro další kontrolu byl zvolen bod B, 

z důvodu velké koncentrace napětí způsobené koncem drážky pro pero. Pro výpočet 

průřezových charakteristik byl použit průměr 45 mm z důvodu oslabení tyče drážkou pro 

pero. Plocha průřezu hřídele (Sd45) je 1590 mm
2
, kvadratický moment průřezu k ose x (Jxd45) 

je 2.10
5
 mm

4
 a polární kvadratický moment (Jpd45) je 4.10

5
 mm

4
. 

Smykové napětí (   ) je složeno z napětí způsobeného posouvající silou ( s ) a napětí 

vyvolaného krutem ( k ). V případě že je značka doplněná o dolní index VD jedná se o napětí 

na hřídeli nahrazující osu válce.  

(14)   

 

 

(15)  

Po dosazení do rovnic (14) a (15) je kVD 4 MPa , sVD 1,7 MPa 5,7 MPa . 

Z  Obr. 22) je jako kritické místo určen konec drážky pro pero z důvodu velké 

koncentrace napětí. Velikost ohybového momentu (MoVD) v tomto bodě je 160N.m. Pomocí 

rovnice (16) byla určena velikost ohybového napětí: oVD =160 MPa. 

(16)   

 

odM (x)
T(x)

dx


k
k

p

M

J

d

2

 

s

F

S
 

o
o

x

M

J

d

2
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Protože ohybové a smykové napětí působí v různých rovinách, před porovnáním pevností 

materiálu je třeba vytvořit redukované napětí ( red  ), které převede účinky všech zatížení do 

jedné roviny. Autor bude pro redukované napětí statických zátěží používat označení reds  a 

redukované napětí cyklických zatížení redu . Pro výpočet redukovaného napětí byla zvolena 

teorie měrné energie napjatosti, která je též nazývaná von Misesova nebo HMH. Velikost 

redukovaného napětí lze určit pomocí rovnice (17). 

(17)  

Před dosazením do rovnice (17) je třeba vzít v úvahu koncentraci napětí způsobenou drážkou 

pro pero. Pro výpočet byl použit konzervativní odhad, že statický součinitel vrubu o ohybu (

o ) i statický součinitel vrubu ve smyku ( s ) jsou 3. Po dosazení je redsVD = 63,3 MPa. 

Osa i případná hřídel jsou vyráběné z tyče válcované za studena. Z nabídky byl zvolen 

materiál S235JR. Jedná se o nelegovanou konstrukční ocel. Její mez pevnosti v tahu je 

Rm = 435 MPa a minimální mez kluzu ReH = 235 MPa. Pro určení statického součinitele 

bezpečnosti (ks) je použit vztah. 

(18)   

 

sVD

225
k 3,55

63,3
   

Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu únavy (ku) je popsán rovnicí.  

(19)  

C0´ je korigovaná mez únavy součásti Její velikost je určená z Marinovy rovnice (20) 

(20)  

Kde kua je součinitel vlivu jakosti povrch 

kub je součinitel velikosti tělesa 

kuc je součinitel vlivu zatěžování 

kud je součinitel vlivu teploty 

kue součinitel spolehlivosti 

kuf součinitel dalších vlivů 

Všech 6 součinitelů je určeno pomocí [2] 

C0  je mez únavy zkušebního vzorku. Pro materiály nižších pevností je popsán vztahem (21) 

(21)  

C0

C0

0,504 435 219,2 MPa

´ 219,2 0,948 0,825 1 1 1 1 178MPa
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Při cyklickém namáhání je vliv vrubů jinak významný než při statickém zatížení. Vztah mezi 

statickým ( ) a únavovým ( ) součinitelem napětí je popsán modifikovanou Neubaurovou 

rovnicí (22) 

(22)   

 

a  je Heywoodův parametr, který závisí na tvaru vrubu a mezi pevnosti materiálu. Pro 

drážku a materiál S235JR je 0,239 mm  

rv je poloměr vrubu, pro drážku pro pero v hřídeli průměru 50 mm je 0.6 mm 

Po dosazení do rovnice (22) je velikost únavového součinitele vrubu 2,13. Při dosazení 

touto konstantou vynásobené hodnoty napětí do vztahu (17) je určena velikost 

reduVD 44,8 MPa  . 

Nyní lze určit, že bezpečnost k meznímu stavu únavy je  

u

178
k 3,97

44,8
   

Ze zjištěných hodnot je patrné, že uložení válce i jeho osa jsou předimenzované, ale 

autor tam tyto větší součásti ponechal. Hlavním důvodem je snížení počtu rozměru polotovarů 

a použití menšího počtu druhů ložisek. To má za důsledek zjednodušení transportu materiálu 

při výrobě a snížení počtu druhů náhradních dílů. 

7.3 Šikmý řetězový vlečník 

Z důvodu snížení nákladů byla použita menší převodovka a motor, která neumožňuje dopravu 

nejtěžší možné tyče na všech unášečích. Proto je uvažováno že, tyč je dopravovaná na 

každém druhém unášeči. Ale v případě, že jsou dopravované tyče krátké a velkého průřezu, 

mohou být dopravované na každém z unášečů. Proto je při kontrole řetězu a ložisek 

uvažováno maximální možné zatížení na každém z unášečů. 

7.3.1 Kontrola řetězu proti přetržení 

Síla působící v řetězu (Fřv) je součtem vnějších zatěžujících sil. V tomto případě se 

jedná část tíhové síly působící na dopravované tyče, předpětí řetězu (Fpřv), síly způsobené 

valivým odporem (Ftřv) mezi válečky řetězu a deskou, která je podpírá, a setrvačných sil (Fd) 

vznikajících změnou rychlosti řetězu a dopravovaných tyčí. Jak bylo určeno v kapitole 6 

maximální zrychlení řetězového vlečníku ařv je 1 m.
s-2

.  

Na řetězovém unášeči mohou být najednou až tři tyče. Řetěz s unášeči je dlouhý 

lřv=3,75 m a jeho hmotnost mřv je 16 kg. Model byl také využit k zjištění celkového momentu 

setrvačnosti osy s řetězovými koly, který je 0,256 kg.m
2
. Pro určení celkové pohybující se 

hmotnosti byla využita metoda redukce na lineární pohyb, která je popsaná rovnicí (23). 

(23)   

 

Kde  Ii je moment setrvačnosti jednotlivých rotujících částí 

v

2 ( 1) a
1

r


 

  
 



n n
2 2 2

i i i i red

i 1 i 1

1 1 1
m v I m v

2 2 2 

        



 

45 

 

i  je úhlová rychlost rotujících částí 

mred je redukovaná hmotnost 

Doplněním rovnice (23) kinematickou vazbou (24), ve které rřv označuje průměr řetězového 

kola. Velikost rřv je 153,5 mm, lze určit velikost mredřv 

(24)  

2 2 2

redřv řv 120R řv řv řv řv řv

2 2

redřv řv řv

2

řv

řv

1 1 1
m v 3 m v m v I

2 2 2

1
m 3 271,2 v 16 v

2 v

v
0,256  832 kg

0.307

 

  
   
 

       





     




 

 

Předpětí řetězu lze pro vyšší rychlosti určit výpočtovým vztahem. Z důvodu nízké rychlosti 

bylo předpětí zvoleno dle katalogu Fpř =  600 N. Valivý odpor a ztráty třením uvnitř řetězu 

jsou reprezentovány součinitelem tření ftřv=0,1. 

Síla v řetězu je určená pomocí vztahu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

(25)  

řv  je sklon funkční části řetězového vlečníku, jeho hodnota je 45̊ 

řv

řv

F 3 2660 cos(45 ) 832 1 600 3 2660 sin(45 ) 0,1

F 6084N

         
 

Byl použit řetěz od firmy Iwis M1611, který odpovídá řetězu 16 B-1 podle normy ISO 606 a 

má střední pevnost při přetržení 70 600 N. Bezpečnost řetězu proti přetržení je přibližně 11,5. 

Připojení řetězového kola k hřídeli je pomocí svěrného pouzdra. Maximální možný 

přenášený moment je určen z katalogu na webu [7] a jeho velikost je 670 Nm. Poloměr 

roztečné kružnice řetězového kola na hnací hřídeli (rmhřv) je 110 mm. Velikost maximálního 

momentu vzniklého od síly v řetězu je 600 Nm. Z těchto hodnot je zřejmé, že svěrné pouzdro 

lze použít. Díky nízkému součiniteli bezpečnosti slouží svěrný spoj jako pojistný prvek. 

7.3.2 Kontrola upevnění unášeče 

Unášeč je připevněn 4 šrouby k zahnutým vnějším destičkám se závitovými vložkami. 

Tvar destiček je v katalogu výrobce [9] označen 203.32. Při dopravě tyče jsou šrouby 

namáhány tahem. Síly ve šroubech jsou označeny Fš1řv, Fš2řv, Fš3řv, Fš4řv. Označení jednotlivých 

sil je zobrazeno na Obr. 23). 

Pro zjednodušení výpočtu je předpokládáno, že je celý unášeč v kontaktu 

s dopravovanou tyčí a zatížení je na něj rovnoměrně přenášeno. Další předpoklad je, že síly 

Fš1řv a Fš2řv jsou stejné a Fš3řv a Fš4řv jsou stejné. 

Autor předpokládá, že působení zatěžující síly v rovnoběžném směru s řetězem je 

zachyceno třením. Přítlačná síla pro vytvoření třecí síly je vytvářená předpětím šroubů. 

Moment vznikající při působení zatěžující síly na konci unášeče působí kolem fiktivního 

středu otáčení a síla zachycující tento moment závisí na vzdálenosti středu šroubu od tohoto 

středu. Fiktivní osa otáčení je v Obr. 23) označená Oo. 

Použití rovnic (6) a (7) a rozměrů z Obr. 23) bylo určeno že: 

řv

v

r


řv g120R řv redřv řv př g120R řv třvF 3 F cos( ) m a F 3 F sin( ) f           
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Fš1řv = Fš2řv = 7 565 N 

Fš3řv = Fš4řv = 4 959 N 

 

 

Obr. 23) Síly působící na unášeč 

Pro připevnění unášeče jsou použity šrouby M6 pevnostní třídy 5.8. Šroub má výpočtový 

průřez (As) 20,1 mm
2
 a minimální mez kluzu Rm je 420 MPa. Z těchto údajů lze určit 

maximální přípustnou zátěž Fšmax. 

šmax s mF A R 20,1 420 8 440 N      

Z těchto hodnot lze určit, že bezpečnost proti poškození šroubu je 1,15. 

7.3.3 Kontrola ložisek 

Velikost zatížení řetězovým převodem závisí na úhlu opásání a velikosti sil přenášených 

v jednotlivých částech převodu. Na Obr. 24) jsou znázorněny jednotlivá kola a směr 

působících sil. Zkratky Fřvdo, Fřvho a Fřvmh označují výsledné síly působící na hřídel nebo osu. 

Velikost těchto sil byla určena pomocí grafického řešení. 

 

Obr. 24) Síly působící na řetězová kola 
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Použitím rovnice (6) a údajů z Obr. 24) byly určeny jednotlivé zatěžující síly. Použitím rovnic 

(6) a (7) jsou určeny jednotlivé síly v ložiscích. Velikost zjištěných sil je zaznamenaná v Tab 

5) Ra označuje sílu v ložisku blíže k dorazu. 

Tab 5)  Síly působící na hřídel a osy šikmého řetězového vlečníku a v uložení 

Označení síly Velikost síly [N] Ra [N] Rb [N[ 

Fřvdo 1 000 1 083 917 

Fřvho 16 500 17 875 15 125 

Fřvmh 8 200 8 883 7 516 

Nejvíce namáhaným ložiskem je ložisko A na horní ose. Jedná se o ložiskovou jednotku 

YAT 210, která má C 23,2 kN a C0 35,1 kN. Součinitel statické bezpečnosti je 1,3. Pro 

výpočet základní trvanlivosti (L10vd) byla použita rovnice (10).  

3

10vd

35,1
L 25,7

11,9

 
  
 

 

V případě, že by byl řetězový vlečník v provozu neustále a při dvou třetinách maximálního 

zatížení, je trvanlivost ložiska 5 346 h. Vlečník ale delší část pracovního cyklu stojí, proto 

autor považuje trvanlivost za dostatečnou. 

7.3.4 Kontrola hřídele a os 

Osy i hřídel jsou uloženy v ložiscích na jednom rámu a jsou opásány stejný řetězem. Autor 

předpokládá, že průběhy vnitřních výsledných účinků mají stejný tvar a liší se pouze absolutní 

hodnotou a tím, že osy nejsou zatěžovány momentem. Průběh výsledných vnitřních účinku je 

zobrazen na Obr. 25). Velikost extrémních hodnot je v Tab 6) . 

Hřídel je rozdělena na tři části spojené zubovou spojkou. Tato spojka přenáší kroutící 

moment, ale umožňuje kompenzovat úhlovou odchylku os spojovaných částí . 

 

Obr. 25) Vnitřní výsledné účinky v hřídeli a osách 

Průměr hřídele je 60 mm, pro přenesení kroutícího momentu je v nich vyfrézovaná drážka, 

v oblasti, kde je hřídel oslabená je pro výpočet použitý výpočtový průměr 55 mm. Osy mají 
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průměr 50 mm. Osy i hřídel jsou ze stejného materiálu jako osa válcového dopravníku, proto 

budou použity materiálové charakteristiky z kapitoly 7.2.3. 

Tab 6)  Velikosti vnitřních výsledných účinků a napětí v jednotlivých průřezech 

Bod T Mo Mk S 
x

d
J

2
  p

d
J

2
  

    
red      ks ku 

 N Nm Nm mm
2 3mm  3mm  MPa MPa MPa     

Iho 15 125 1 512 0 3 925 12 270 24 540 123 4 123,2 1 1 1,9 1,4 

IIho 15 600 1 560 0  3 925 12 270 24 540 127 4 127,2 1 1 1,9 1,5 

Imh 7 516 751 1 892 5 652 21 210 42 410 35 45,5 86 1 1 2,7 2,1 

IImh 8 200 820 1 892 5 652 21 210 42 410 39 46 88 1 1 2,7 2,1 

IIImh 0 0 1 261 4 749 16 330 32 670 0 39 67 3 2,13 1,3 1,3 

Z výsledků je patrné, že nejvíce namáhaným místem je konec drážky pro pero na konci 

hřídele. Ale součinitel bezpečnosti je dostatečný.  

7.3.5 Návrh motoru a převodovky 

První odhad potřebného výkonu motoru (Přv0) byl proveden pouze se započítáním tíhové síly. 

(26)   

řv

2
P 3 904 9,81 0,25 4 703W

2
       

Podle vypočítaného výkonu a výstupních otáček určených v kapitole 6.2 byl zvolen motor 

132SP/4 TF a převodovka SK 5282AXSH od firmy NORD. Jedná se o asynchronní motor s 

plochou dvoustupňovou převodovku s dutou hřídelí a převodovým poměrem 68.63. Protože je 

motor a převodovka dodávaná jako celek, bude kontrola provedena na výstupním hřídeli 

převodovky. Setrvačnost převodovky a motoru je zanedbaná, protože výstupní moment 

v katalogu [11] je nižší než maximální dovolený rozběhový moment a nejslabší místo 

přenášející moment z motoru je svěrné spojení duté výstupní hřídele a hnací hřídele 

řetězového vlečníku. Velikost maximálního momentu je 2459 Nm. 

Pro určení potřebného momentu byla použita rovnice Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. v kombinaci s metodou redukce na rotační pohyb popsanou rovnicí (28). Hmotnosti 

a momenty setrvačnosti byly určeny z modelu. 

(27)   

(28)  

2 2

2 2 2

red hm hm hm hm hm

2

red

30 30
I . 0,162 0,751. 0,087. 1833 ( 0,22)

38 20

I 90 kg m

  
            

  

 

  

řv0 120max řvP 3 m g cos(45 ) v    

dM I 

n n
2 2 2

i i i i red

i 1 i 1

1 1 1
m v I I

2 2 2 

        



 

49 

 

Výsledný potřebný výstupní moment převodovky (M2řv) je součtem statického a dynamického 

momentu. Jeho velikost je určená pomocí vztahu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

(29)   

2řvM 90 4,5 2 904 9,81 cos(45 ) 0,1 1659Nm          

Ve vypočítané hodnotě nejsou zahrnuty ztráty třením. Výsledný součinitel bezpečnosti je 

přibližně 1,4. 

7.4 Pohyblivý válcový dopravník 

7.4.1 Návrh hydraulického pohonu 

Válec je uložen v ložiscích na ramenu. To je kyvně upevněné k rámu. Zvedání válce je 

prováděno pomocí táhla, které je připojené ke každému z ramen. Táhlo je poháněné lineárním 

hydraulickým motorem. Na Obr. 26) jsou zobrazeny základní rozměry ramene a směry 

působících sil 

 

Obr. 26) Kinematické schéma a základní rozměry ramene 

Pro určení velikosti potřebné síly byla použita rovnice (7). Zatěžující síla je v tomto případě 

celková tíhová dopravované tyče. Potřebná síla od hydropohonu (Fpd) je 8868 N. Všechny 

použité hydraulické prvky jsou z řady produktů 70 od firmy BOSCH REXROTH. Označení 

70 znamená nominální tlak v systému v barech. Ze zatěžující síly a nominálního tlaku bylo 

určeno, že minimální průměr pístu je 40 mm. Tento průměr přesně odpovídá dodávanému 

rozměru hydromotoru. Při návrhu byly zanedbány dynamické síly, proto autor zvolil průměr 

lineárního hydromotoru 50 mm. 

7.4.2 Kontrola ložisek  

Ložiska nesoucí válec jsou zatěžována přibližně stejnou silou jako ložiska nesoucí celé 

rameno s válcem. Proto jsou kontrolovaná pouze ložiska nesoucí válec, které mají menší 

nosnost z důvodu menšího rozměru. Jedná se o ložiska PFT 30 RM. Jeho základní statická 

únosnost je 11,2 kN a dynamická je 19,5 kN. S využitím rovnic (6) (7) byla určeno, že 

2řv red 120max mhřvM I 2 m g.cos(45 ).r   
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maximální síla působící na ložisko je přibližně 1600 N. Pomocí rovnice (10) byla určena 

trvanlivost na 
91,8 10  otáček a součinitel bezpečnosti pro statické zatížení je 7. 

7.4.3 Návrh řetězu a motoru 

Přesné zarovnání tyče je provedeno pomocí poháněného válce. Tyč je do pohybu uvedena 

třením. Maximální velikost třecí síly mezi válcem a dopravovanou tyčí je 266 N. Průměr 

válce je 100 mm a z toho je možné určit, že maximální moment je 13N.m.  

Přenos momentu z motoru na válec je pomocí válečkového řetězu. Válec je 

s řetězovým kolem spojený šrouby. Pastorek je k převodovce připojen svěrným spojem. 

Hnací kolo má 17 zubů, hnané 30. 

Při zanedbání setrvačnosti je potřebný výkon pohonu 50 W. Byl vybrán motor 

63S/4 BRE 10, který má výkon 0,12 kW a posílenou brzdu. Motor je spojený s převodovkou 

SK 02. S převodovým poměrem 53,68. Výstupní moment převodovky je 67.8 Nm. 

Byl zvolen řetěz 06B1 jehož střední pevnost při přetržení je 10 600 N. Maximální síla 

v řetězu způsobená výstupním momentem je 2260 N. Z těchto hodnot je zřejmé že řetěz 

vyhovuje. 

7.5 Akumulační řetězový dopravník 

7.5.1 Kontrola řetězu 

Při výběru akumulačního řetězu je třeba brát v úvahu tahovou sílu v řetězu a zatížení 

jednotlivých kladek. Tahová síla v řetězu vzniká především kvůli tření v čepech při 

odvalování dopravních kladek po tyčích. 

Pro výpočet byl použit součinitel tření v řetězu (fta) 0,2. Hodnota je vyšší než reálná 

hodnota součinitele tření a autor tímto kompenzuje vliv setrvačnosti řetězu a řetězových kol. 

Maximální síla urychlující dopravovaný materiál je menší než třecí síla v čepu. Proto není při 

určení velikosti zatížení uvažovaná setrvačnost tyčí. Maximální hmotnost dopravované dávky 

je 4520 kg. Třecí síla je přibližně 8 900 N.  

Řetěz musí zaručit rovnoměrné podepření pro všechny rozměry tyče. Pro zajištění 

tohoto by byl třeba řetěz s roztečí menší než polovina délky strany nejmenšího kvadrátu. 

Žádný z řetězů s touto roztečí nemá dostatečnou nosnost kladek, proto jsou použity 2 řetězy, 

které jsou proti sobě posunuty.  

Byl zvolen řetěz A60-E od firmy REGINA. Jeho střední pevnost při přetržení je 

157 kN , rozteč 19,05 mm a maximální zatížení na jednu kladku 30 kg. Největší tyč podpírá 

při použití 2 řetězů, vždy nejméně 11 kladek. Jejich celková nosnost je 330 Kg. Tato hodnota 

je větší než hmotnost tyče působící na 1 podpěru. A díky tomu řetěz vyhovuje. 

7.5.2 Kontrola hřídele 

Průběh výsledných vnitřních účinků je zobrazen na Obr. 27). Průběh posouvajících sil a 

ohybového momentu je při maximálním zatížení ve všech třech částech hřídele přibližně 

stejný a kroutící moment je stejný nebo menší. Proto je pevnostní kontrola provedena pouze 

na střední části. 

Průměr hřídele je 50 mm a v místě drážky je použitý výpočtový průměr 45 mm. Pevnostní 

kontrola byla provedena pouze ve dvou průřezech. Z Obr. 27) je zřejmé že v průřezu Iad 
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působí největšího zatížení. Kontrola v průřezu IIad je provedena z důvodu velké koncentrace 

napětí na konci drážky pro pero. 

Hřídel je vyrobená z tyče stažené za studena z materiálu S235JR. 

 

 

Obr. 27) Výsledné vnitřní účinky v hřídeli 

Tab 7)  Síly a napětí v hřídeli 

Bod T Mo Mk S x

d
J

2
  p

d
J

2
      red      ks ku 

 N Nm Nm mm
2 3mm  3mm  MPa MPa MPa     

Iad 2 200 1 360 750 1 960 12 270 24 540 111 43 133,7 1 1 1,75 1,3 

IIad 0 0 750 1 590 8 950 17 900 0 42 121,4 3 1,63 1,9 1,5 

Nejkritičtější místo je pod ložiskem b. Únavový součinitel bezpečnosti je sice pouze 1,3, ale 

byl určen pomocí maximálního zatížení, proto je skutečná bezpečnost výrazně vyšší. 

7.5.3 Kontrola řetězu a motoru 

Průměr řetězových kol akumulačního řetězu. (dak) je 320 mm. Celkový potřebný moment pro 

pohon akumulačního dopravníku je 1 440 Nm. Pro připojení řetězového kola bylo vybráno 

svěrné pouzdro BK 40 s rozměrem 50x80 mm, které je schopné přenášet až 2 071 Nm. 

Kvůli vhodným rozměrům pastorku byl vybrán řetěz 12B-1. Řetězové kolo na hřídeli 

má 46 zubů, pastorek má 19 zubů. Síla působící na řetěz je 10,3 kN. Střední síla při přetržení 

je 32 300 N. Pastorek je připojen pomocí pera a dvou stavěcích šroubů. 

Jako maximální rychlost byla v kapitole 6.4 zvolena hodnota 1 m.s
-1

. Z této hodnoty 

bylo určeno, že maximální požadované otáčky pastorku jsou 22,8 ot.min
-1

. Byl vybrán motor 
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90LP/4TF s výkonem 1,5 kW a převodovka SK 42VL s převodovým poměrem 74.87. 

Převodovka musí být vybavena zesílenými ložisky pro zachycení síly předpětí řetězu. Pro 

verzi se zesílenými ložisky je maximální povolené radiální zatížení 11 kN 

7.6 Pohyblivý hydraulický stůl 

7.6.1 Kontrola hydraulických pohonů 

Do všech lineárních pohonů je tlakové medium přiváděno pod stejným tlakem, proto autor 

předpokládá rovnoměrné rozložení hmotnosti dávky mezi všechny pohyblivé stoly. Hmotnost 

jednoho pohyblivého stolu (mps) je přibližně 200 kg. Celková zvedaná tíha je 5 700 kg.  

Tíhová síla působící při zvedání na jeden hydromotor je přibližně 9 300 N. 

Hydraulický pohon je zvolen ze stejné řady jako motor, který zvedá válcový dopravník. 

Minimální průměr pístu je 43 mm. Z nabídky byl vybrán hydromotor s vnitřním průměrem 

50 mm.  

Autor předpokládá, že ve vedení nožového ukladače je třecí síla 2000 N a setrvačná 

síla je přibližně 500 N. Minimální potřebný průměr pístu je 21,4 mm. Nejmenší nabízený 

hydropohon má průměr 32 mm. Z důvodu horizontální orientace pohonu a dlouhého výsuvu 

byla vybraná varianta s průměrem pístnice 25 mm. 

7.6.2 Návrh svislého vedení 

Svislý pohyb stolu umožňují dvě profilové lišty. Na každé z lišt jsou dva vozíky. Pro výpočet 

sil působících na jednotlivé vozíky je autor předpokládá základ stolu absolutně tuhý a síly 

působící ve středu vozíku. Označení sil a jejich působišť je zobrazeno na Obr. 28). Bod 

Sps označuje předpokládaný střed otáčení. Autor předpokládá, že síly ve vozíku lineárního 

vedení Fpssv1 a Fpssv2 mají stejnou velikost. Totéž platí pro síly Fpssv3 a Fpssv4. Kóta xps 

označuje střed dávky na ukladači její hodnota je v rozmezí 700 a 1500 mm. Na obrázku není 

zobrazená tíhová síla působící na samotný stůl. Fpshs označuje sílu od svislého hydraulického 

pohonu. Tíhová síla působí na stejné nositelce jako Fpshs. 

 

Obr. 28) Síly působící na pohyblivý stůl 
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Pomocí rovnice bylo určeno, že všechny síly působící ve vozících jsou stejně velké (6), proto 

jsou ve výpočtu všechny označeny Fpssv. S vyžitím rovnice (7) byl sestavena funkce (30) 

popisující velikost Fpsvv(xps).  

(30)   

Funkce (30) je lineární, proto stačí pro určení maximálního zatížení zjistit velikost v krajních 

pozicích. Pro xps 700 mm je Fpssv -3 100 N. Pro xps 1500 mm je Fpssv je -1 100 N. Bylo 

zvoleno lineární kuličkové vedení od firmy HIWIN s označením HGL 30CA. Jeho statická 

únosnost je 51 kN. I když při zvedání dávky vznikají rázy a zjednodušeními ve výpočtu 

mohly vzniknout chyby, je součinitel bezpečnosti dostatečný. Z důvodu, že se stůl pohybuje 

ve svislém směru pouze po velmi krátké dráze, autor provedl pouze statickou kontrolu. 

7.6.3 Návrh vodorovného vedení 

Nožový ukladač je uložen na jednom lineárním vedení se dvěma vozíky. Síly působící na 

ukladač jsou zobrazeny na Obr. 29). Fpsvv1 a Fpsvv2 jsou síly působící ve vozících vedení. Fgnu 

je tíhová síla působící na ukladač. 

 

Obr. 29) Síly působící na ukladač 

Pomocí rovnic statické rovnováhy (6) a (7) bylo zjištěno, že Fpsvv1 je 48 kN a Fpsvv2 je 34 kN. 

Ve výpočtu není uvažovaný moment působící na vozíky v případě, že tyč končí na unášeči ani 

moment vznikající od lineárního hydromotoru. Bylo vybráno lineární vedení HGL 35CA. 

Toto vedení má minimální statickou únosnost 69,1 kN. 

Z katalogu [13] byl převzat vztah (31) pro výpočet nominální životnosti lineárního 

vedení (Llv).  

(31)   

  

Cdyn označuje dynamickou únosnost vedení, pro zvolené vedení je stejná jako statická 

únosnost.  

g120R

psvv

F (xps 620) Fpshs 370
F (xps)

4 260

   




3

dyn

lv

C
L 50 000

P
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Po dosazení do rovnice (31) bylo určeno, že životnost vedení je přibližně 149 km. To 

odpovídá přibližně 93.10
3
 cyklu. 

7.6.4 Kontrola nožového ukladače 

Síly působící na nožový ukladač jsou zobrazeny na Obr. 29). Pomocí tohoto obrázku a 

hodnot zjištěných v předchozí kapitole byl určen průběh výsledných vnitřních účinků, který je 

zobrazený na Obr. 30). 

 

Obr. 30) Výsledné vnitřní účinky v ukladači 

Průřez Inu označuje místo, kde začíná opracování pod vozíky. 

Průřez IInu prochází dírami pro šrouby, které drží vozíky.  

Průřez IIInu je místo maximálního zatížení, ve kterém je závit pro připojení ramene pohánějící 

ukladač. 

V Tab 8) jsou hodnoty nutné ke kontrole ukladače. Ukladač je vyrobený z materiálu 

S235JR. Rozměry jsou voleny s ohledem na dostupné polotovary. Autor předpokládá výrobu 

z ploché ocelové tyče o šířce 150 mm a tloušťce 80 mm. 

Tab 8)  Napětí ve vybraných průřezech ukladače 

Označení 

průřezu 

Mo wo 
nom         ks ku 

 Nm mm
3 

MPa     

Inu 8 148 1,3.10
5 

61 1,7 1,42 2,3 1,6 

IInu 7 709 1,1.10
5 

68 2,3 1,87 1,5 1,3 

IIInu 6 978 1,3.10
5 

52 2,5 1,7 1,8 1,9 

Nejnižší hodnota součinitele bezpečnosti je u únavového zatěžování. Protože ve výpočtu je 

využité maximální zatížení, je reálný součinitel vyšší. 
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8 ANALÝZA RIZIK 

Autor provedl analýzu rizik, která se mohou projevit provozu nebo údržbě zařízení a navrhl 

bezpečnostní opatření. Vyhodnocení závažnosti rizik byla použita matice zobrazená na Obr. 

31), která pro vyhodnocení rizika používá 2 parametry. V závorce za parametrem je jejich 

označení použité v Tab 9)  

 

Obr. 31) Matice závažnosti rizik 

Seznam rizik a opatření pro jejich zmenšení je v Tab 9) Ve sloupci P je zaznamenaná 

pravděpodobnost vzniku události. Ve sloupci N jsou významy následků a ve sloupci R je 

vyhodnocení rizika odpovídající Obr. 31).  

Tab 9)  Seznam rizik 

P N R

Vstup osoby do 

pracovního prostoru

Náraz, stlačení, 

vtažení do 

řetězového 

převodu

1 3 3 Ohraničení zařízení 

zábranami, Vstupy 

vybaveny 

bezpečnostními spínači a 

zámky

Pohyblivé ovládací 

prvky paketovacího 

stolu

Stlačení, střih,  

naražení

1 3 3 poučení obsluhy, 

Ohraničení prostoru 

zábranami

Bezpečnostní opatření

Provoz 

zařízení

Vyhodnocení 

závažnosti

Činnost Zdroj rizika Identifikace 

nebezpečí
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P N R

Výpadek elektrické 

energie

Ztráta informací o 

stavu zařízení, 

poškození zařízení

2 1 2 Řídící systém vybaven 

zdrojem energie pro 

krátkodobé výpadky, 

všechny pohony jsou 

vybaveny brzdou

Nevhodný 

dopravovaný 

materiál

Poškození zařízení 1 1 1 Poučení pracovníků

Špatné nastavení 

zařízení při spuštění

Pškození zařízení 2 1 2 Poučení pracovníku, 

Přehledné ovládací prvky

Náraz tyče do 

unášeče řetězového 

vlečníku

Poškození zařízení 1 2 2 Koncový spínač 

kontrolující pozici 

unášeče

Úraz elektrickým 

proudem 

Kontakt s živou 

částí

1 2 2 Pravidelné revize

Spustění zařízení při 

udržbě

Náraz, stlačení, 

vtažení do 

řetězového 

převodu

2 3 4 Hlavní spínač je možno 

zablokovat klíčem, který 

má pracovník udržby

Úraz elektrickým 

proudem 

Kontakt s živou 

částí

1 2 2 Poučení pracovníků

Bezpečnostní opatření

Provoz 

zařízení

Údržba

Vyhodnocení 

závažnosti

Činnost Zdroj rizika Identifikace 

nebezpečí
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9 TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ A 

FINANČNÍ ZHODNOCENÍ 

Tab 10)  Hlavní parametry zařízení 

Maximální velikost tyče 120 mm

Minimální velikost tyče 30 mm

Maximální délka 8000 mm

Minimální délka 3000 mm

Výšková úroveň 

dopravníku + 1000 mm

Výšková úroveň 

srovnané dávky +1900 mm

bez paketovacího 

stolu

s paketovacím 

stolem

Délka zařízení 9 m 9 m

Šířka zařízení 3 150 mm 3 900 mm

Výška zařízení 2 100 mm 2 500 mm

Celková hmotnost 11 700 kg 12 500 kg

Maximální hmotnost při 

provozu 18 930 kg 19 730 kg

Celkový příkon motorů 6,62 kW 6,62 kW

Tlak v hydraulickém 

obvodu 70 bar 70 bar

Maximální průtok v 

hydraulickém obvodu 19 l.min-1 66 l.min-1

Celková cena 3 196 690 kč

Řetězový vlečník s vytvářením dávky tyčí

 

Do celkové ceny zařízení jsou započítávány náklady na výrobu a montáž a cena 

hydraulických lineárních motorů a rozvaděčů a převodovek s elektromotory. Do ceny nejsou 

započítané ceny elektrorozvaděče a hydraulické stanice, protože autor předpokládá, že budou 

centrální pro celou linku. 

Při použití navrhovaného zařízení je proti paketování pomocí jeřábu, potřeba o dva 

pracovníky méně. Při jednosměnném provozu je návratnost investice do zařízení 6 let. Do této 

hodnoty nejsou započítané náklady na uchopovací zařízení. Náklady na pracovníky byly 

určeny pomocí minimální zaručené mzdy. Reálnou mzdu lze předpokládat vyšší, proto je 

návratnost ještě kratší. 
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10 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Navrhované zařízení je součástí komplexní linky a bez její úplné znalosti nemůže být 

navrhnuto optimálně. Navíc z důvodu rozsahu zařízení a z toho plynoucího velkého množství 

variant nebylo možné porovnat všechna uspořádání. Autor také nemá informace o přesném 

vybavení firmy a nákladech na výrobu, proto je lze některé součásti upravit a při zachování 

funkčnosti snížit výrobní cenu. 

Navrhnuté zařízení lze jednoduše upravit pro práci s tyčemi, které mají obdélníkový 

profil. Dále může práce sloužit jako základ řady zařízení pro různé rozměry tyčí. Tímto je 

proveden jeden z kroků k výraznému rozšíření univerzálnosti inspekčních a rovnacích linek 

nabízených firmou ŽĎAS. 

Poznatky zjištěné při tvorbě této práce také mohou posloužit při optimalizaci 

existujícího řešení paketování kruhových tyčí a při návrhu manipulačních prostředků na 

jiných místech linky. 
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11 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout část automatické linky na zpracování čtvercových 

ocelových tyčí. Konkrétně se jednalo o nařízení vytvářející dávku tyčí její následnou přípravu 

k paketování. 

Autor nejprve provedl průzkum používaných řešení, následně provedl rozdělení na 

jednotlivé konstrukční a funkční skupiny a každé z těchto skupin uvedl jejich popis a varianty 

návrh. Následně autor vybral podle něj nejlevnější řešení a provedl konstrukční návrh a 

pevnostní kontrolu jednotlivých komponent a vytvořil 3D model.  

Nakonec autor provedl pro detailně propracovanou variantu řešení analýzu rizik a 

určení skutečných výrobních nákladů. 
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13 SEZNAM ZKRATEK 

Fd dynamická síla [N] 

m hmotnost [kg] 

avd zrychlení tyče na válcovém dopravníku [ 2m s ] 

ltyc značí délku dopravované tyče [m] 

vmaxvd teoretická maximální rychlost pohybu tyče [ 1m s ] 

nvd teoretické maximální otáčky válcového dopravníku [ 1ot min ] 

tvd teoretická minimální doba pohybu tyče po válcovém dopravníku [s] 

lřv rozteč unášečů řetězového vlečníku [mm] 

ařv zrychlení řetězu šikmého vlečníku [
2m s ] 

vřv maximální rychlost šikmého řetězového vlečníku [
1m s ] 

vřvm2 Maximální rychlost šikmého řetězového vlečníku při odebírání těžkých tyčí

 [m.s
-1

] 

nřv rychlost otáčení hřídele šikmého řetězového vlečníku [ot.min-1] 

m120 Hmotnost čtvercové tyče se stranou 120 mm [kg.m-1] 

m120R Hmotnost čtvercové tyče se stranou 120 mm působící na 1 podporu [kg] 

m120max Hmotnost čtvercové tyče se stranou 120 mm maximální délky [kg] 

Fg120R Tíhová síla odpovídající m120R [N] 

P0 Ekvivalentní statické zatížení [N] 

F
r 

Radiální síla v ložisku [N] 

F
a 

Axiální síla v ložisku [N] 

C Základní statická únosnost [kN] 

C0 Základní dynamická únosnost [kN] 

f0 výpočtový faktor relativního axiálního zatížení [-] 

f0.F
a
/C0 relativní axiální zatížení [-] 

Xl,Yl konstanty pro určení ekvivalentního dynamického zatížení [-] 

ear mezní hodnota poměru axiálních a radiálních sil [-] 

ft součinitel smykového tření [-] 

L10 Základní trvanlivost [ot] 

v  označuje úhel naklonění, plochy válce vzhledem k ose [̊] 

g tíhové zrychlení [m.s
-2

] 

ql liniové zatížení [
1N m ] 

Mk kroutící moment [N.m] 

Mo ohybový moment [N.m] 

NF Normálová síla [N] 
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TF Posouvající síla [N] 

Sd45 plocha průřezu [mm
2
] 

Jxd45 kvadratický moment průřezu k ose x [mm
4
] 

  smykové napětí [MPa] 

s  smykové napětí způsobené posouvající silou [MPa] 

k  smykové napětí způsobené krutem [MPa] 

Jp polární kvadratický moment [mm
4
] 

MoVD Ohybový moment [N.m] 

o  Ohybové napětí [MPa] 

red  Redukované napětí [MPa] 

o  Statický součinitel vrubu v ohybu [-] 

s  Statický součinitel vrubu ve smyku [-] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

ReH Minimální mez kluzu [MPa] 

ks Statický součinitel bezpečnosti [-] 

ku únavový součinitel bezpečnosti [-] 

C0  Mez únavy vzorku [MPa] 

C0´  Mez únavy součásti [MPa] 

kua součinitel vlivu jakosti povrchu [-] 

kub součinitel vlivu velikosti tělesa [-] 

kuc součinitel vlivu způsobu zatěžování [-] 

kud součinitel vlivu teploty [-] 

kue součinitel spolehlivosti [-] 

kuf součinitel zahrnující další vlivy [-] 

  Únavový součinitel vrubu [-] 

a  Heywoodův parametr [ mm  ] 

rv poloměr vrubu [mm] 

lřv délka řetězu šilmého vlečníku [m] 

mřv hmotnost řetězu řetězového vlečníku [kg] 

  úhlová rychlost [rad.s
-1

] 

Fřv síla v řetězu vlečníku [N] 

Fdřv setrvačná síla [N] 

Fp síla předpětí v řetězu [N] 

mred redukovaná hmotnost [kg] 
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Fš1řv,Fš2řv,Fš3řv,Fš4řv   síly ve šroubech držících unašeč [N] 

Fřvho, Fřvdo Síly působící na osy řetězového vlečníku [N] 

Fřvhm Síla působící na hřídel řetězového vlečníku [N] 

As Výpočtový průřez šroubu [mm
2
] 

tcz Maximální dovolená délka cyklu [s] 

tcn Navrhovaná délka cyklu [s] 

ltmax Maximální délka dopravované tyče [m] 

ltmin Minimální délka dopravované tyče [m] 

lvd Délka válcového dopravníku uvažovaná pro výpočet [m] 

a, a  Zrychlení [
2m s ] 

v, v  Rychlost [
1m s  ] 

r  Zobecněná souřadnice polohy [m] 

Dp Průměr pístu hydromotoru [mm] 

dp Průměr pístnice hydromotoru [mm] 

q Průtok [l.min
-1

] 

Fpshs Síla ve HM1 [N] 

Fpsvv Síla ve svislém vedení pohyblivého stolu [N] 

xps Působiště tíhové síly paketu [mm] 

Fgnu Tíhová síla působící na nožový ukladač [N] 

Llv Nominální životnost lineárního vedení [m] 

Cdyn Dynamická unosnost lineárního vedení [N] 

Ixx,IIxx,IIIxx Označení průřezu na prutu 

HM1 Svislý hydromotor na posuvném stole  

HM2 Vodorovný hydromotor na posuvném stole  

HM3 Hydromotor na paketovacím stole  
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