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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dopravníku pro přepravu svařených 

nosníků s proměnlivými rozměry. V úvodu práce jsou sepsány některé dopravníky, které se 

běžně používají v praxi. Následuje analýza dostupných konstrukčních řešení, konstrukční 

návrhy zařízení, jejich popis a na základě porovnání bylo vybráno nejvhodnější konstrukční 

řešení. V průběhu práce je provedena analýza bezpečnosti u vybraných uzlů. V závěru práce 

je zhodnocena celá konstrukce a zpracována výkresová dokumentace zařízení. Navržené 

řešení lze použít i na přepravu součástí podobných tvarů. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
nosník, svar, přeprava, servopohon, hřídel 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The bachelor thesis deals with the design of a conveyor for transporting welded beams with 

variable dimensions. At the beginning of the work are listed some conveyors, which are 

commonly used in practice. Following analysis of available design solutions, design designs 

of equipment, their description and based on comparison was chosen the most suitable 

design solution. In the course of work is performed safety analysis of selected nodes. At the 

end of the work is evaluated the whole construction and elaborated the drawing 

documentation of the device. The proposed solution can also be used to transport parts of 

similar shapes. 

KEYWORDS 
beam, weld, transportation, actuator, shaft 
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1 ÚVOD 

V dnešní době automatizovaných provozů s využitím průmyslových robotů a manipulátorů 

se vyžadují po dopravnících vysoké požadavky pro nepřetržitý provoz, např. přesnost 

přepravy materiálu z místa na místo, vysoká frekvence přepravy, jednoduchá a spolehlivá 

konstrukce. Dopravníky se také používají i tam, kde je nebezpečné prostřední pro člověka, 

např. vysoké teploty, odlétající jiskry, světlo o vysoké intenzitě atd. 

Výrobce regálových systémů měl záměr zvýšit produktivitu navýšením kapacity výroby 

a snížením počtu lidí při dodržení požadované kvality výrobku. Jeho představa byla výrobu 

maximálně zautomatizovat, tím snížit výrobní náklady a vyloučit možné chyby způsobené 

lidským faktorem. Zákazník požadoval navržení a zhotovení svařovacího pracoviště, které 

by zhotovilo požadovaný výrobek a provedlo jeho automatickou kontrolu kvality. 

Na základě výběrového řízení bylo jako nejlepší vybráno řešení firmy DEL a.s. Svařovací 

pracoviště se skládá z částí: vstup materiálu, svařovací buňky a výstup hotového svařence. 

Součástí svařovacích buněk je také dopravník nosníků. V místě svařovací buňky bylo 

potřeba zajistit správné převzetí svařeného i nesvařeného nosníku, jeho přemístění do polohy 

pro kontrolu svarů kamerou a přípravu pro odebrání magnetickým chapadlem. Tyto 

podmínky je možné splnit určitými typy dopravníků. Nejdůležitější parametry pro přepravu 

(vzdálenost a čas) ovšem závisí na výběru pohonu a případně vodících prvků. Podle 

zvoleného pohonu a dalších konstrukčních uzlů se bude odvíjet výsledná konstrukce tohoto 

přepravního zařízení. Touto prací bych jsem se chtěl věnovat konstrukčním návrhem 

dopravníku do svařovacího pracoviště pro předem danou součást. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Dopravník 

Hlavní úlohou této kapitoly je rozbor konstrukcí dopravníků podle vlastnosti a druhu 

přepravovaného materiálu velkosériové výroby. V prvé řadě je potřeba rozlišit dopravníky 

podle charakteru a účelu přepravovaného předmětu, protože mají odlišné konstrukce. Další 

rozdělení je podle charakteru přepravy: rozlišujeme plynulou a přerušovanou dopravu. 

Dopravníky zastávají v celém strojírenství a průmyslu důležitou úlohu. Dopravníky spadají 

do kategorie transportních zařízení, ke kterým patří i ložní tratě a podávače. Druh konstrukce 

určuje například typ přepravy, rychlost a vzdálenost. Dopravníky využívají k pohonu různé 

pohonné jednotky nebo gravitační působení Země. 

 

2.1.1 Pásový dopravník 

Patří k nejčastěji používaným dopravníkům. Hlavní částí je nekonečný pás, který je tažným 

i nosným orgánem, který je napínán mezi hnacím a vratným bubnem. V celé délce je pás 

podpírán buď kluzným vedením, nebo podpěrnými válečky, které jsou pro konstrukci 

výhodnější. Pásový dopravník může být vybaven škrabkou nebo kartáči pro případ, kdyby 

byl přepravován lepivý materiál. Příčný průřez pracovní větve je rovný nebo korýtkový, 

nezatížená větev dopravníku je vždy rovná. 

Sklon pásového dopravníku je vždy menší, než je sypný úhel dopravovaného materiálu 

a menší než úhel odpovídající součiniteli tření mezi materiálem hnacího bubnu a pásem. 

Hlavní parametry dopravníku jsou: objemový průtok nebo hmotnostní průtok, dopravní 

vzdálenost a dopravní výška. [1] 
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Obr. 2-1 a) Schéma pásového dopravníku; b), c), d) příklady uspořádání válečků [1] 

Dopravní pásy rozlišujeme podle materiálu na textilní, pryžové, polyvinylchloridové (PVC), 

ocelové a drátěné. 

Textilní se využívají pro látky s malou sypnou hmotností bez ostrých hran. Pryžové pro látky 

o teplotách pohybujících se mezi -30 až 60 C. Polyvinylchloridové se používají, když může 

vzniknout nebezpečí požáru. V potravinářském průmyslu mají využití ocelové pásy. Drátěné 

pásy se hodí pro dopravu, kde probíhá i chlazení přepravované látky. [1] 

 

2.1.2 Ložná trať 

Využívají se pro plynulou nebo přerušovanou dopravu kusových materiálů. Materiál je 

dopravován buď rotací, nebo skluzem. Nejčastěji se používají válečkové tratě, kde 

dopravované předměty musí mít rovnou základnu o délce odpovídající alespoň třem roztečí 

válečků. Ložná trať může být i poháněná. [1] 
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Obr. 2-2 Schéma gravitační válečkové tratě [1] 

 

Obr. 2-3 Příklady schémat poháněných válečkových tratí [1] 

2.1.3 Vozíkový a závěsový dopravník 

Používají se k mezioperační a meziobjektové dopravě rozpracovaných výrobků 

při hromadné výrobě. V průběhu dopravy může probíhat i některý technologický proces 

například sušení, namáčení, stříkání, vizuální kontrola atd. Rychlost přepravy je buď stálá, 

proměnlivá nebo přerušovaná. [1] 

 

Obr. 2-4 Schéma vozíkového dopravníku [1] 
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Obr. 2-5 Schéma závěsového dopravníku [1] 

2.2 Vodící prvky 

Každé mechanické zařízení pro vykonávání pohybu potřebuje různé vodící plochy 

nebo součásti, které umožňují pohyb po předem dané trajektorii. Potom jednotlivé 

komponenty umístěné na těchto prvcích mohou konat přímočarý nebo křivočarý pohyb. 

Mezi tyto součástí patří i lineární vedení. 

Do odborného výrazu lineárního vedení patří několik skupin výrobků od kluzných vedení 

přes kuličková pouzdra po vedení s oběhem válečků. Mnoho termínů je užíváno zaměnitelně 

nebo jsou tak běžná, že můžou označovat cokoliv z různých produktů. Netýká se to nejen 

k popisům výrobků, ale i technickým parametrům, které nesou různá označení podle 

výrobce. Pro lepší přehlednost jsou v následujících podkapitolách sepsány jednotlivé 

termíny pro popis a specifikaci lineárních vedení. [2] 

2.2.1 Vedení s kruhovými vodícími tyčemi a oběhem kuliček 

Se označují také jako lineární pouzdra, kuličková pouzdra, pouzdra nebo obecně jako 

„lineární kuličková ložiska“. Termín „lineární kuličkové ložisko“ je sice nejméně popisný, 

ale patří k nejpoužívanějších odborným výrazům a při užití v souvislosti lineárních vedení 

se většinou rozumí pouzdro pro kruhové vodící tyče. Lineární vedení s kruhovými vodícími 

tyčemi byla prvním typem vedení s oběhem kuliček, ale pořád najde uplatnění u nižších 

zatížení nebo při mimořádně nepříznivých podmínek. [2] 
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Obr. 2-6 Příklad kuličkového pouzdra [3] 

2.2.2 Profilová kolejnicová vedení s oběhem kuliček 

Bývají označována jako vodící kolejnice, lineární vedení, vedení LM nebo profilová 

kolejnice. V těchto systémech má vodící kolejnice obvykle pravoúhlý tvar a je speciálně 

obrobená tak, že se nosné prvky (buď kuličky, nebo válečky) pohybují po kolejnici 

v drahách. Profilová kolejnicová vedení s oběhem valivých těles mají větší únosnost a vyšší 

tuhost než provedení s kruhovými tyčemi a používají se ve všech typech aplikací od 

jednoduchých manipulátorů přes polovodičová zařízení po obráběcí stroje. [2] 

  

Obr. 2-7 Příklad profilového kolejnicového vedení s oběhem kuliček [4] 

2.2.3 Technická specifikace lineárních vedení 

K nejzákladnějším parametrům patří únosnost lineárních vedení. Lineární vedení s oběhem 

valivých těles vydrží účinky nejen prostých sil, ale i momentových zatížení. Existují 2 typy 

únosnosti: statická a dynamická. Statická únosnost je zatížení nebo moment, kdy se trvalá 

deformace oběžné dráhy rovná 0,0001 (0,01 %) průměru kuliček nebo válečků. Dynamická 

únosnost je konstantní zatížení, která je orientována kolmo na nosnou plochu, 
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při kterém 90 % vzorků dosáhne za provozu definované pojezdové vzdálenosti. Používá se 

při výpočtu teoretické životnosti ložisek. Další specifikací je přesnost. Třída přesnosti 

profilové kolejnicového vedení je určena na základě 5 různých parametrů: výšková tolerance 

sestavy kolejnice a vozíku, přípustný rozdíl výšky mezi jednotlivými vozíky na stejné 

kolejnici, šířková tolerance sestavy kolejnice a vozíku, přípustný rozdíl šířky jednotlivých 

vozíků na stejné kolejnici a rovnoběžnost referenčních ploch kolejnice a vozíku. Poslední 

specifikací je předpětí lineárního vedení. Určuje velikost vůle mezi ložiskovým vozíkem 

a vodící kolejnicí. Nastává při použití kuliček nebo válečků, jejichž průměr je o něco větší 

než vzdálenost mezi oběžnými drahami ložiskového vozíku a vodící kolejnicí. Tímto 

způsobem nevzniká vnitřní vůle mezi kolejnicí a ložiskovým vozíkem a snižuje vychýlení 

při působení vnějšího zatížení. [2] 

2.3 Elektromotory 

Elektromotory patří mezi nejrozšířenější pohony v průmyslu. Jednou z jejich variant je 

servopohon. 

Servopohon je definován jako regulační pohon, který se skládá z jednoho nebo více 

elektrických motorů, napájejících výkonových měničů a řídicích a regulačních obvodů. 

Hlavní požadavky na servopohony jsou jejich regulační parametry, tj. přesnost a rychlost 

regulace, ale i jejich spolehlivost, jelikož často jsou součástí rozsáhlých automatizovaných 

soustav. Pro odměřování skutečné polohy slouží různé snímače polohy. [5] 

2.3.1 Servopohony se stejnosměrnými motory 

Pro servopohony se využívají hlavně stejnosměrné motory s buzením permanentních 

magnetů ve statoru. „Pro magnety se používají magneticky tvrdých materiálů, zejména feritů 

a spékaných materiálů ze vzácných zemin, na př.: samarium–kobalt nebo sloučeniny 

neodymu, železa a bóru.“ 

Mezi aktivními částmi motoru jsou stator, permanentní magnety a pólové nástavce 

z měkkého železa pro koncentraci magnetického toku do vzduchové mezery, rotor s vinutím, 

tvořeným jednotlivými cívkami, které jsou uložené v drážkách a vyvedenými na komutátor, 

který spolu s uhlíkovými kartáči a kartáčovými držáky tvoří tzv. sběrací ústrojí. [5] 
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Obr. 2-8 Příklad stejnosměrného motoru [6] 

2.3.2 Servopohony s elektronicky komutovanými motory 

„Elektronicky komutovaný motor je v podstatě „obrácený“ stejnosměrný motor, proto se 

někdy nazývá bezkomutátorovým stejnosměrným motorem.“ Má magnety na rotoru a vinutí 

na statoru. „Funkci komutátoru přebírá tranzistorový měnič, který podle polohy rotoru 

přepíná proud do jednotlivých statorových vinutí.“ [5] 

 

Obr. 2-9 Příklad elektronicky komutovaného motoru [7] 

2.3.3 Servopohony s asynchronními motory 

„Asynchronní motor patří mezi nejrozšířenějším typem motoru, používaným pro pohony 

pracovních strojů. Zejména asynchronní motor s rotorem nakrátko vyniká jednoduchou 

konstrukcí, je robustní, spolehlivý a vyrábí se hromadně v unifikovaných výkonových řadách 

a v přijatelných cenových relacích.“ Jeho jedinou nevýhodou je obtížnost regulace otáček. 

[5] 
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Obr. 2-10 Příklad asynchronního motoru [8] 

2.3.4 Servopohony se synchronními motory 

„Servopohon se synchronním motorem buzeným permanentními magnety na rotoru sestává 

z motoru, opatřeného snímačem polohy rotoru, jehož statorové třífázové vinutí je napájeno 

proměnným kmitočtem a napětím z napěťového měniče kmitočtu. Výkonová část 

napěťového měniče kmitočtu je shodná s měničem pro napájení elektronicky 

komutovaného motoru, rozdíl je ve způsobu řízení.“ Elektronicky komutovaný motor má 

výstupní proud měniče obdélníkový tvar a napájeny jsou v každém okamžiku cyklicky 

pouze 2 ze 3 fází. Synchronní motor je napájen třífázovým sinusovým proudem, stejně 

jako při napájení asynchronního motoru. Má plynulé řízení, lepší rovnoměrnost otáčení 

a spojité odměřování polohy rotoru. Ovšem je dražší než např.: elektronicky komutovaný 

motor. [5] 

 

Obr. 2-11 Příklad synchronního motoru [9] 

2.3.5 Servopohony s krokovým motorem 

„Krokový motor je nejjednodušším akčním členem pro převádění digitálního signálu 

na polohu – úhel natočení rotoru. V principu si můžeme krokový motor představit jako 

synchronní stroj, v němž místo točivého pole, generovaného třífázovým sinusovým 
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napájecím napětím statorového vinutí, je generováno "poskakující" magnetické pole 

postupným napájením jednotlivých pólových dvojic stejnosměrným proudem.“ Pokud je 

zajištěno, že každý zadaný krok je vykonán, tak nastavování polohy je bez zpětné vazby 

od odměřování polohy. [5] 

 

Obr. 2-12 Příklad krokového motoru [5] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Každá firma, která potřebuje skladovat zboží či materiál, se snaží o co největší využití svých 

prostor. Proto je potřeba materiál ukládat nejen na podlahu, ale také nad sebe ve více 

vrstvách. Tento způsob skladování umožňují různé skladovací regálové systémy. Firma 

vyrábějící tyto systémy hledala způsob, jak výrobní procesy zefektivnit. Jako nejlepší způsob 

se ukazuje maximální automatizace provozu. Podstatnou částí regálových systémů jsou 

vodorovné nosníky s proměnlivou délkou. Nosníky jsou tvořeny střední částí 

z profilovaných plechů a přivařených držáků na obou koncích. Střední části se zhotovují 

bez nebo s výstupkem. Aby i zakládání do regálů mohlo být automatické, musí být svařenec 

nosníku zhotoven v úzkých výrobních tolerancích. Pro zachování přesného tvaru nosníku 

a jeho polohy vůči navazujícím zařízením je potřeba přizpůsobit také přepravu při jeho 

výrobě. Z toho vyplývá, že dopravník musí být navržen přímo na tento typ součásti. 

 

Obr. 3-1 Svařený nosník 
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Obr. 3-2 Svařený nosník s výstupkem 

Pásový i válečkový dopravník tvar nosníku sice nijak nezmění, ale neumožňují dodržet 

dostatečně přesnou polohu nosníku při převzetí ani při předání. Jsou vhodné spíš 

na hromadnou výrobu, kde by musela kontrola svarů probíhat mimo svařovací pracoviště. 

Pro požadovaný účel dopravy nejvíc vyhovuje pouze vozíkový dopravník. Hlavně vyhovuje 

v přesnosti přepravy a polohy nosníku při automatizované kontrole svarů. 

3.2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukci dopravníku „na míru" s vozíkem 

pro přepravu svařovaných nosníků, která bude dodržovat dané parametry pro vzdálenost 

a čas. 

Dílčí cíle bakalářské práce: 

• určení potřebného pohonu pojezdu vozíku 

• návrh a výpočet bezpečnosti uložení hřídelí (hnané a hnací) 

• výpočet bezpečnosti svarů konzol na nohách dráhy 

• kontrolní výpočet podkladu lineárního vedení 

• návrh ostatních komponentů (skluz, vozík, pneumatická upínka atd.) 
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravník pracuje v několika fázích. V 1. fázi dopravník dostává od „otočného kříže“ 

svařený nosník do pneumatického mechanismu, který následně nosník sevře. Pokud nedojde 

z nějakého důvodu ke svaření, propadne nesvařený nosník na skluzy. Další fáze je vlastní 

přeprava. V poslední části se svary svařeného nosníku zkontrolují pomocí kamer, potom 

robotické rameno nosník uchopí. Následně je uvolněn svírací pneumatický mechanismus. 

Robotické rameno na výstupu přemístí nosník podle vyhodnocení kontroly buď 

k vyhovujícím nebo nevyhovujícím nosníkům. 

 

 

Obr. 4-1 Kinematické schéma části svařovacího pracoviště – přední pohled 

 

Obr. 4-2 Kinematické schéma části svařovacího pracoviště – boční pohled 



 

26 

Obě koncepce tvoří 2 samostatné, zrcadlově obrácené dráhy dopravníku. Dráhy jsou 

z důvodu proměnlivosti délek svařených nosníků mezi sebou stavitelné. Každá dráha má 

samostatný pohon. 

4.1 Koncepční návrh č. 1 

Obě dráhy tvoří podklad pro ozubený hřeben, 2 nohy s konzolami a vedení pro energetický 

řetěz. K pohybu vozíků se využívá elektromotor a pastorek. Směr pohybu vozíků zajišťuje 

ozubený hřeben. Bezpečnost samotného vozíku je zajištěna dorazy na podkladu ozubeného 

hřebene. Upínání nosníku zajišťuje pneumatická upínka. K vozíku je připojen energetický 

řetěz, ve kterém jsou vedeny přívody stlačeného vzduchu a elektrického vedení. 

 

 

Obr. 4-3 Kinematické schéma levé dráhy dopravníku 1. návrhu 

Nevýhodou tohoto návrhu je elektromotor, který by se pohyboval společně s vozíkem. 

Po konzultacích se zaměstnanci firmy DEL a.s. se dospělo k závěru, že pohybující se 

elektromotory by zvětšovaly plochu svařovacího pracoviště, u kterého je snaha mít velikost 

pracoviště co nejmenší. Pro lepší koordinaci tvorby ostatních komponentů je výhodnější, 

když bude pohon na dopravníku uložen staticky. Další nevýhodou je obtížná synchronizace 

vozíků. U mechanismu, poháněného obyčejným elektromotorem, není možné zjišťovat jeho 

přesnou polohu za provozu. Tím by mohlo docházet ke vzpříčení svařeného nosníku během 

přepravy. 
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4.2 Koncepční návrh č. 2 

Tento návrh využívá části z 1. návrhu například dráhy, které tvoří 2 nohy s konzolami 

a vedení pro energetický řetěz. Místo ozubeného hřebene je zde využito lineární vedení. 

Samotný problém se synchronizací vzájemné polohy vozíků byl vyřešen pomocí 

servopohonů od firmy SIEMENS, které je možné naprogramovat a během provozu dodržují 

nastavenou vzájemnou polohu a přesnost vůči sobě pomocí snímačů polohy [5]. 

Servopohony přenáší otáčivý pohyb na hnací hřídele, na kterých jsou uložena řetězová kola 

a kola uskutečňují pohyb vozíků za pomoci válečkových řetězů, které jsou s nimi pevně 

spojeny. Na nohách drah dopravníku jsou uložení ložisek, z toho na každé větvi jsou ložiska 

uložena pro změnu osové vzdálenosti mezi hnacími a hnanými (napínacími) hřídeli. 

 

Obr. 4-4 Kinematické schéma levé dráhy dopravníku 2. návrhu 

Jedinou nevýhodu je konečná cena dopravníku. Cenu návrhu navyšují hlavně servopohony, 

které ale naopak urychlí uvedení dopravníku do provozu. 

4.3 Porovnání koncepčních návrhů 

 1. koncepční řešení 2. koncepční řešení 

umístění pohonu vozík dráha 

synchronizace vozíků ne ano 

vodící prvky ozubený hřeben lineární vedení 

počet komponentů méně více 

doba uvedení do provozu delší kratší 

pracnost údržby větší menší 

cena menší větší 

Tab. 4-1 Porovnání koncepčních řešení 
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Na základě tohoto porovnání a konzultací s pracovníky firmy DEL a.s. bylo rozhodnuto, 

i přes vyšší cenu, pro 2. koncepční návrh. 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Záměrem je navrhnout konstrukčně a výrobně jednoduchý dopravník, který se snadno 

smontuje, zprovozní a bude nenáročný pro obsluhu i údržbu. Ze začátku je potřeba vyřešit 

servopohon s kuželovou převodovkou, který více či méně ovlivňuje jednotlivé komponenty 

dopravníku. Servopohon určuje hlavně velikost řetězového převodu a průběh a velikost 

kroutícího momentu na hnacích hřídelích. Dále se, podle navržených hřídelí a řetězového 

převodu, určují ložiska, kde se musí stanovit základní a modifikovaná trvanlivost. Ostatní 

komponenty se navrhují na základě jejich funkce např.: rameno upínky na pneumatické 

upínce, anebo na základě konzultací se zaměstnanci firmy DEL a.s. (programátoři robotů 

atd.). Z hlediska kontroly součástí se budou provádět výpočty k mezním stavům pružnosti 

a únavy. Hlavním důvodem výpočtů je zajištění bezporuchovosti zařízení. Méně důležitým 

důvodem je, že se uvažuje s kusovou výrobou zařízení. V případě poruchy některé 

ze součástí, zřejmě nebude hned připravena na výměnu náhradní součást. V poslední řadě je 

třeba z hlediska kontroly určit a vyhodnotit velikost průhybu podkladu lineárního vedení. 

Součásti se budou převážně vyrábět svařováním a následným třískovým obráběním. Pro 

jednoduchost montáže se jednotlivé komponenty sestaví použitím šroubových spojů, kolíků, 

pojistných kroužků a těsných per a zaručením přístupu k jednotlivým podsestavám. 

5.1 Základní parametry konstrukčního návrhu 

• Výška dopravovaného nosníku nad plošinou 700 mm 

• Délka pojezdu vozíku 1600 mm 

• Doba přemístění 2 s 

• Hmotnost přepravované součásti 50 kg 

5.2 Popis vybrané varianty 

Jak již bylo uvedeno, v kapitole 4, je dopravník rozdělen na 2 samostatné dráhy, které jsou 

vůči sobě zrcadlově symetrické. Každá dráha dopravníku je umístěna ve svařovacích 

buňkách za otočným křížem. K plošině svařovací buňky jsou upevněny pomocí šroubů. 
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Obr. 5-1 Dopravník 

Obě části tvoří nohy s konzolami, na kterých jsou uložení hnacích a hnaných hřídelí. Nohy 

jsou spojeny pomocí dráhy vedením pro energetický řetěz a tzv. podkladem pro lineární 

vedení. 

 

 

 

 

Obr. 5-2 Levá dráha dopravníku – vnitřní strana 

Hnací hřídel je spojená s kuželovou převodovkou pomocí „bezvůlové“ spojky. Převodovka 

s připojeným servopohonem je uchycena na konzole k boku nohy. Na lineárním vedení je 

válečkovým řetězem tažen vozík společně s pneumatickou upínkou, skluzem a čidlem pro 

nesvařené nosníky. 

Nohy s konzolami 

Podklad lineárního vedení Dráha vedení energetického řetězu 

Uložení hnacího hřídele 

Uložení hnaného hřídele 

Levá dráha 

Pravá dráha 

 

Nosník 

 



 

31 

 

Obr. 5-3 Popis výstupní části dopravníku a pohyblivých částí 

Hnaná hřídel je uložena v ložiskových tělesech, které dovolují přímočarý pohyb. Ložisková 

tělesa jsou v rámech s vedením. Takto uložená hřídel se jinak nazývá napínací. Napínání je 

řešeno pomocí šroubů, nosných a přítužných matic. 

 

Obr. 5-4 Popis uložení hnané hřídele na vstupní části dopravníku 

Uložení hnacího hřídele 

Spojka 

Servopohon 

Kuželová převodovka Pneumatická upínka 

Lineární vedení 

Vozík 

Skluz 

Čidlo 

Hnaný hřídel 

Ložiskové těleso 

Napínání 

Rám 

Řetěz 

Konzola pohonu 
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5.2.1 Nohy s konzolami 

Nohy jsou zhotovené svařením z dutých uzavřených ocelových profilů (jäklů) a plechů. 

Opracování potřebných ploch a otvorů se provede po svaření a následném žíhání ke snížení 

zbytkového napětí. Tímto způsobem se zhotoví oba typy noh. Liší se plochami na uložení 

hnacího nebo hnaného hřídele. Hnací hřídel je k noze pevně uchycena pomocí kuličkových 

ložisek od firmy SKF do ložiskových těles, hnaná (napínací) hřídel je uchycena podobně, 

ale s možností změny osové vzdálenosti. Tím se dosáhne napnutí řetězu. Na nohách jsou 

zalisovány maticové nýty pro přišroubování dráhy vedení energetického řetězu a konzoly 

pro ukotvení převodovky. Svary spojující konzolu s nohou jsou zatěžovány neharmonicky 

viz. příloha. Zatížení je způsobené nejen hmotností svařeného nosníku, ale i vlastním 

vozíkem dopravníku a podkladem lineárního vedení. Svary jsou kontrolovány vůči meznímu 

stavu únavy. 

  

Obr. 5-5 Místa svarů pro kontrolní výpočet vůči meznímu stavu únavy 

Místa svarů pro pevnostní výpočet 
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Obr. 5-6 a) Noha pro uložení hnací hřídele; b) noha pro uložení hnané hřídele 

5.2.2 Hnací a hnaná hřídel 

Obě hřídele tvoří důležitý uzel pro daný návrh, z toho důvodu je proveden výpočet viz. 

příloha. Hřídele jsou namáhány zcela náhodným zatěžováním, které je způsobené 

proměnlivou změnou velikosti kroutícího momentu během přemisťování svařeného 

nosníku. Hnací a hnané hřídele jsou si téměř podobné. Hnací má navíc jeden konec pro 

připojení spojky. Nebezpečná místa se nachází v místech, kde je umístěna drážka pro pero, 

osazení pro ložisko a drážka pro pojistný kroužek. Hřídele jsou uloženy v kuličkových 

ložiskách. 

a) 
b) 
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Obr. 5-7 a) Hnací hřídel; b) hnaná hřídel 

 

 

 

Obr. 5-8 Nebezpečná místa na hnací hřídeli 

5.2.3 Řetězová kola 

Řetězová kola jsou uložena na hřídelích pomocí těsných per a stavěcích šroubů, které jistí 

kolo vůči axiálnímu posuvu po hřídeli. Šrouby jsou umístěny na náboji řetězového kola pod 

úhlem 135. Na kolech je 19 zubů z důvodu vyšší životnosti řetězu a zmenšení hluku. [10] 

Pro vyšší životnost kol jsou povrchy zubů kalené a cementované. Základní rozměry kol jsou 

určeny podle normy ČSN 02 3311. [11] 

Na řetězovém převodu je převodový poměr 1, aby vznikala pouze 1 složka síly působící 

v napjaté a ochablé větve řetězu. 

Drážka pro pojistný kroužek Osazení pro ložisko Drážka pro pero 

a) b) 
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Obr. 5-9 Řetězové kolo 

5.2.4 Konzola pro servopohon 

Konzolu tvoří zohýbaný plech a žebra z ocelového plechu. Jedná se o svařenou sestavu, která 

je k noze hnacích hřídelů přišroubována z vnějších stran. V místě uchycení převodovky je 

opracovaná dosedací plocha. Po svařování následuje žíhání ke snížení zbytkového napětí. 

 

Obr. 5-10 Konzola pro servopohon 
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5.2.5 Podklad lineárního vedení 

Tato sestava se skládá z podkladu a lineárního vedení. Podklad je zhotoven svařením 

z dutého uzavřeného ocelového profilu (jäklu) a plechů. Opracování potřebných ploch 

a otvorů se provede po svaření a následném žíhání ke snížení zbytkového napětí. Vhodné 

lineární vedení je dle rozměru a nosnosti vybráno od firmy HIWIN, HGH15CA. 

Pro případné nedobrzdění vozíku jsou na podkladu umístěny dorazy. Podklad je pro vyšší 

přesnost ke konzolám přimontován lícovanými šrouby. Na podkladu se určuje 

a vyhodnocuje průhyb. 

 

Obr. 5-11 Podklad spolu s lineárním vedením 

5.2.6 Vozík 

Vozík je tvořen tělem vozíku (sestava svařence), konzolou upínky, upínacím mechanismem 

a přítlačnými čepy od firmy Norelem. Konzola, upínací mechanismus a tělo vozíku jsou 

navzájem spojeny zápustnými šrouby s válcovou hlavou a kolíky. Čepy jsou rýhované 

z důvodu zabránění pohybu svařeného nosníku při dopravě. K lineárnímu vedení je vozík 

připevněn pomocí desky, která tvoří mezičlánek mezi vozíkem a vedením. Na sestavě jsou 

upevněny oba konce řetězu. Řetěz prochází otvorem skrz tělo vozíku. 

Podklad 

Lineární vedení 
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Obr. 5-12 a) Celková sestava vozíku; b) tělo vozíku 

5.2.7 Upínací mechanismus 

Sestava se skládá z pneumatické upínky s ramenem. Pneumatický mechanismus je použit 

na základě zkušeností a doporučení konstruktérů z firmy DEL a.s. Vybraný je mechanismus 

od společnosti DESTACO, konkrétně typ 82L3G-203C803. Rameno je složeno ze 2 částí: 

1. část představuje „páku“ ramene, ve kterém je uložena 2. část. Tato část se nazývá vahadlo. 

Vahadlo je spojeno s pákou čepem a zajištěno pojistným kroužkem. Přítlačné čepy od jsou 

firmy Norelem. 

 

Obr. 5-13 Délková tolerance pro uložení vahadla 

a) b) 

Otvory pro připojení řetězu 

Průchozí otvor 

Upínací mechanismus 

Konzola upínky 

Tělo vozíku 

Přítlačné čepy 



 

38 

 

Obr. 5-14 Délková tolerance uložení ramene páky 

Největší vůle: 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,1 − (−0,5) = 0,6 mm 

Nejmenší vůle: 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0 − (−0,1) = 0,1 mm 

Vahadlo je uloženo v páce s maximální vůlí 0,6 mm a minimální vůlí 0,1 mm pro lepší 

polohovatelnost vahadla při upnutí držáku nosníku mezi přítlačné čepy. 

 

Obr. 5-15 Upínací mechanismus 

Pneumatická upínka 

Páka ramene 

Vahadlo ramene 

Přítlačný čep 
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5.2.8 Skluz 

Je tvořen z vypálených plechů s minimem strojního opracování. Skluz je upevněn k vozíku 

pomocí držáku. Vůči držáku je nakloněn o 2 kvůli požadavku pro lepší odebrání robotem 

na výstupu. V horním plechu je vybrání pro zapadnutí výstupku jiného typu svařovaného 

nosníku. Skluz je vybaven šrouby pro přesnější seřízení výšky a úhlu při odebírání nosníku 

a příložkou, která se použije v případě nosníků bez výstupku. Skluz slouží pro zachycení 

vadného (nesvařeného) nosníku. Je připevněn k vozíku pomocí držáku. Pro sledování 

přítomnosti uloženého nosníku je vybaven čidlem od firmy TURCK. 

 

 

 

 

Obr. 5-16 Sestava skluzu 

 

Obr. 5-17 Detail šroubů ve skluzu  

Horní plech 

Spodní plech 

Příložka 

Šrouby pro polohování 

Kryt čidla Prostřední část nosníku s výstupkem 
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5.3 Návrh servopohonu 

Pro určení servopohonu je využit software „SIZER for Siemens Drives“, který spočítá 

a vyhodnotí servopohon pro dopravník. Při dosazování do software jsou použity některé 

hodnoty, které jsou doporučeny zaměstnanci firmy DEL a.s. na základě jejich zkušeností 

z dřívějších projektů. Na tyto hodnoty a přibližné parametry je poukázáno během další 

podkapitoly. 

5.3.1 Základní vstupní parametry pro software 

Zde jsou uvedeny pouze mechanické parametry, které jsou pro celý výpočet klíčové. Ostatní 

parametry jsou uvedeny v příloze (výstupní list z programu SIZER for Siemens Drives). 

Tab. 5-1  Klíčové vstupní parametry do programu SIZER for Siemens Drives 

Tab. 5-2 Klíčové parametry pro přepravu do programu SIZER for Siemens Drives  

  

Traversing profile data as trapez. / triangular (Základní hodnoty přepravy) 

- - Section 1 (Stanoviště 1) Section 2 (Stanoviště 2) 

Entries (Vstupy) - S, v, ab, av - t S, v, ab, av - t 

Traversing distance (Vzdálenost přepravy) m 1,6 1,6 

Pause time (Doba zastavení) s 3 3 

Velocity (Rychlost) m/s 1,5 1,5 

Acceleration (Zrychlení) m/s2 1,8 3 

Deceleration (Brždění) m/s2 1,8 3 

Additional mass (Přídavná hmotnost) kg 25 - 

Travel drive / hoist drive / conveyor (Druh zařízení) 

Version (Druh) Travel drive 

Steady payload (Hmotnost nákladu) 25 kg 

Internal mass (Vlastní hmotnost) 15 kg 

Driving wheel diameter (Roztečný průměr řetězového kola) 57,87 mm 

Type of travel resistance (Druh odporu během přepravy) Specific coefficient of friction (Koeficient tření) 

Efficiency (Účinnost) 0,92 
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Zatížení/rychlost – čas diagram: 

 

 

 

 

 

Tab. 5-3 Parametry pro převodovku do programu SIZER for Siemens Drives  

Doporučené a přibližné parametry se týkají hlavně vlastní hmotnosti vozíku, účinnosti, 

třecího momentu, momentu setrvačnosti na převodovce a účinnosti převodovky jsou zvolené 

tak, aby přibližně odpovídaly hodnotám, které byly doporučeny pracovníkem firmy DEL 

a.s., odborníkem na výpočty pohonů, a které byly již dříve použity pro jiné projekty. 

Hodnoty jako například rounding time, čas na odebrání svařeného nosníku robotickým 

ramenem (pause time), rychlosti a zrychlení vozíku a převodový poměr na převodovce jsou 

založeny na základě konzultací se zaměstnanci firmy DEL a.s. Hodnota rounding time se 

volila 0,25 s z důvodu, aby rozjezdy a zastavování byly dostatečně plynulé. A parametr pro 

roztečný průměr řetězového kola je určen tak, že je vybrán řetěz 06 B-1 a zvolen počet zubů 

řetězového kola a podle vzorce pro výpočet roztečného průměru je určen viz. příloha. 

Výsledná hodnota je použita ve software během určování pohonu dopravníku. Řetěz je 

posléze zkontrolován v podkapitole 5.4. 

5.3.2 Výsledky zadaných hodnot 

Pomocí vložených hodnot do software je vybrán motor 1FK7034-2AF21-1RH0. Dále jsou 

určeny průběhy rychlostí, zrychlení, dráhy v závislosti na čase a kroutícího momentu, který 

je následně použit na výpočty hnacích a hnaných hřídelí. 

 

 

Obr. 5-18 Grafické znázornění průběhů kroutícího momentu a otáček v závislosti na čase 

Velikost maximálního výstupního kroutícího momentu na kuželové převodovce je dle 

výstupního listu z programu 9,95 N ∙ m, viz. příloha.  

Gearbox (Převodovka) 

Gear ratio (Převodový poměr) 5 

Moment of inertia (Moment setrvačnosti) 0,00003 kgm2 

Efficiency (Účinnost) 0,97 

Moment pohonu bez 

J-motor a převodovky 

(uživatelský vstup) 

Rychlost pohonu 
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5.4 Výpočet řetězového převodu 

Cílem této podkapitoly je určit typ, počet článků řetězu a přesnou vzdálenost os hřídelí. 

Pro hnací řetězové kolo je z důvodu vyšší životnosti řetězu a menší hlučnosti převodu voleno 

19 zubů. [10] Předběžná vzdálenost os hřídelí je zvolena 2 200 mm. Tento rozměr je 

následně zpřesněn po určení potřebného počtu článků řetězu. Postup výpočtu je uveden 

v příloze. 

Pro výpočet řetězového převodu jsou zahrnuty tyto vstupní údaje: 

• Výkon servopohonu: P = 0,5 kW 

• Navržený počet zubů řetězového kola na hnací hřídeli: z1 = 19 

• Převodový poměr: i = 1 

• Předběžná vzdálenost os hřídelí: a0 = 2 200 mm 

• Návrhový součinitel: kn = 1 

 

Obr. 5-19 Vzdálenost os hřídelí 

Výsledky pro řetězový převod 

Počet zubů hnaného řetězového kola - 19 

Výkon přenášený řetězem kW 0,5 

Počet článků řetězu pro určení osové vzdálenosti - 480 

Počet článků řetězu po začlenění vozíku - 470 

Osová vzdálenost mm 2 195,5 

Tab. 5-4 Výsledné hodnoty řetězového převodu  

Na základě výpočtu, viz. příloha, je určen řetěz 06 B-1 ČSN 02 3311. 
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5.5 Výpočet rozměrů řetězových kol 

Výpočty pro rozměry řetězových kol vychází z [11], str. 629. Všechny určené rozměry jsou 

uvedeny v Tab. 5-5. Do výpočtů vstupují rozměry řetězu 06 B-1 ČSN 02 3311 a počet zubů 

kol. Veškeré výpočty rozměrů jsou v příloze. 

 

Obr. 5-20 Schéma řetězového kola [11] 

 

Rozměry řetězových kol 

Roztečná kružnice Dt mm 57,87 

Patní kružnice Df mm 51,45 

Hlavová kružnice Da mm 61,68 

Patní kružnice Dg mm 44,534 

Poloměr dna zubové mezery R1 mm 3,206 

Poloměr přechodové kružnice R2 mm 8,255 

Vzdálenost mezi středy poloměrů dna zubů mm 0,1905 

Vzdálenost mezi dnem a přechodem poloměru (R1) do poloměru (R2) h mm 1,143 

Úhel boku zubu   60 

Poloměr zaoblení zubu R3 mm 9,525 

Hodnota zaoblení zubu c mm 0,635 

Šířka zubu B1 mm 5,32 

Tab. 5-5 Výsledné hodnoty rozměrů řetězových kol  
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5.6 Návrh a výpočet hnací hřídele 

Nejdříve je potřeba vytvořit předběžný návrh hřídele. Do předběžného návrhu je zahrnuto 

umístění ložisek a řetězového kola. Ložiska jsou od sebe vzdálená 68 mm a řetězové kolo se 

nachází ve stejné vzdálenosti od obou ložisek. Síly působící v ložiskách se určí pomocí 

silové rovnováhy. Potom následuje určování velikosti zatížení v ohybu a krutu. Do 

předběžného návrhu ještě patří výpočet největšího průměru hřídele. Hřídel je kontrolována 

vůči meznímu stavu pružnosti podle teorie HMH a meznímu stavu únavy podle 

Goodmanova a Langerova kritéria [10]. Výpočet je uveden v příloze. 

 

Obr. 5-21 Uložení hnacího hřídele 

Pro návrh a výpočet hřídele jsou zahrnuty tyto vstupní údaje: 

• Maximální kroutící moment: Mk = 9,95 N ∙ m 

• Průměr roztečné kružnice řetězového kola: Dt = 57,8 mm 

• Materiál: USt 42-2; 11 423 

• Návrhový součinitel: knn = 2,5 – volen na základě charakteru namáhání 

Základní parametry materiálu hřídele [12]: Rmh = 〈412 ÷ 651〉 MPa ⇒ voleno 430 MPa 

               Reh = 〈177 ÷ 441〉 MPa ⇒  voleno 240 MPa 
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Obr. 5-22 Nejvíc nebezpečná místa na hnací hřídeli 

Bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti 

V místě osazení pro ložisko 1,97 

Drážka pro pojistný kroužek 1,66 

Tab. 5-6 Výsledky bezpečnosti na hnací hřídeli  

  

Drážka pro pojistný kroužek Osazení pro ložisko 
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5.7 Kontrola hnané hřídele 

Postup kontroly hnané hřídele je téměř totožný s hnací hřídelí. Nepůsobí zde na ni kroutící 

moment, pouze ohybový moment. Pro kontrolu hnané hřídele jsou použity stejné parametry 

jako pro výpočet hnací hřídele a určené rozměry, určené hodnoty pro určení meze únavy 

z předchozí podkapitoly 5.6. Důvodem použití stejných rozměrů je sjednocení rozměrů 

hnacího a hnaného řetězového kola. Hnaná hřídel se kontroluje vůči mezním stavům 

pružnosti a mezním stavům únavy. Postup výpočtu viz. příloha. 

  

Obr. 5-23 Uložení hnaného hřídele 

 

Bezpečnost vzhledem k meznímu stavu pružnosti 

V místě pod řetězovým kolem 4,3 

Tab. 5-7 Výsledek bezpečnosti na hnané hřídeli  
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5.8 Návrh a výpočet ložisek na hřídelích 

U ložisek v uloženích hřídelích se určuje základní a následně modifikovaná trvanlivost. 

Ložiska se zvolila 6002 ČSN 02 4630. Axiální síly, které mohou vznikat v uložení, se 

zanedbávají. Trvanlivost maziva v ložiskách se nekontroluje. Celkový výpočet ložisek je 

uveden v příloze. 

Pro návrh a výpočet jsou zahrnuty tyto parametry: 

• Ložiska 6002 ČSN 02 4630 [11], str. 520 

• Radiální síla: FA = FB = 206,325 N 

• Návrhový součinitel: knn = 2,5 – volen na základě průběhu otáček 

• Spolehlivost 99 % 

• Mazivo LGMT 2 od firmy SKF [13] 

• Předpokládaná provozní teplota 50 C 

 

Výsledné trvanlivosti 

Základní trvanlivost h 42 851,7  

Modifikovaná trvanlivost h 267 823,1  

Tab. 5-8 Výsledky trvanlivostí ložisek  
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5.9 Návrh a kontrola svarů konzol nohou 

Velikosti svarových spojů (výška a délky svarů) se určují podle zvolených dutých 

uzavřených ocelových profilů a jejich vzájemných poloh vůči noze. Svary jsou namáhány 

jak na ohyb, tak na střih. Jsou zanedbány zaoblení ocelových profilů. Namáhání je 

způsobeno hmotností vozíku dopravníku, svařeným nosníkem a podkladem lineárního 

vedení. Je provedena kontrola vůči meznímu stavu únavy podle Gerberova kritéria [11]. 

Výpočet svarů je uveden v příloze. 

 

Obr. 5-24 Svary pro kontrolní výpočet 

Pro návrh a výpočet jsou zahrnuty tyto parametry: 

• Rozměry svarů 

• Místa vozíku pro určení ohybového zatěžování 

• Hmotnosti vozíku, nosníku a podkladu lineárního vedení 

• Materiál: 11 373; S235JRG1 

Základní parametr základního materiálu pro výpočet [11]: Rms = 〈340 ÷ 440〉 MPa ⇒

voleno 340 MPa 

 

Výsledná napětí a velikost bezpečnosti 

Amplituda napětí MPa 7,8 

Střední napětí MPa 17 

Hodnota bezpečnosti vůči meznímu stavu únavy - 5,52 

Tab. 5-9 Výsledky napětí a bezpečnosti svarů  

 

  

Místa svarů pro pevnostní výpočet 
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5.10 Kontrola podkladu lineárního vedení 

U podkladu lineárního vedení je potřeba zkontrolovat mezní stav pružnosti a určit velikost 

průhybu. Předpokládá se největší průhyb a napětí v místě, kde se bude nacházet vozík 

společně s upnutým svařeným nosníkem. Z hlediska mezního stavu pružnosti se zohledňuje 

statické zatížení. Pro kontrolu se považují nohy s konzolami za dokonale tuhá. Matematický 

model pro určení ohybového momentu a průhybu se použije prut, který je na obou koncích 

vetknutý [10], str. 1105. Postup výpočtu je uveden v příloze. 

 

Obr. 5-25 Matematický model pro výpočet průhybu [10] 

Pro kontrolní výpočet jsou zahrnuty tyto parametry: 

• Síla od hmotností vozíku a nosníku: Fe = 386,5 N 

• Délka prutu pro výpočet: Lp = 1 620 mm 

• Poloha síly od počátku souřadnicovému systému: 810 mm 

• Modul pružnosti v tahu: E = 207 000 MPa [10] 

• Materiál podkladu lineárního vedení: 11 373; S235JRG1 

• Kvadratický moment průřezu dutého uzavřeného ocelového profilu: Jp = 30,76 cm4 

[14] 

• Pružný modul průřezu: Wop = 15,38 cm4 [14] 

• Návrhový součinitel: knp = 3 zvolen z důvodu zanedbání drážky pro kolejnici, 

samotné kolejnice a otvorů pro maticové nýty při výpočtu 

Mechanické vlastnosti materiálu [12]: Rep = 〈205 ÷ 235〉 MPa ⟹  voleno 220 MPa 
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Obr. 5-26 Délkové rozměry pro určení průhybu 

Výsledná hodnoty pro podklad lineárního vedení 

Průhyb mm 0,13 

Napětí MPa 5 

Hodnota bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti - 14,67 

Tab. 5-10 Výsledky pro podklad lineárního vedení  
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6 DISKUZE 

Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout konstrukci dopravníku pro danou 

součást, která se bude přepravovat na vzdálenost 1 600 mm, v čase 2 s a ve výšce 700 mm 

vůči plošině svařovacího pracoviště. Dále byl určen potřebný servopohon, řetězový převod, 

uložení hřídelí, svary na nohách s konzolami a navrhnuty ostatní části např.: skluz, vozík 

atd. Bylo potřeba provést analýzu bezpečnosti vůči mezním stavům pružnosti a mezním 

stavům únavy pro hřídele a svary na nohách a trvanlivosti ložisek. Následně byla vypočítána 

velikost průhybu podkladu lineárního vedení. Zadání vzniklo v průběhu konstrukčních prací 

ve firmě DEL a.s. 

Navržená konstrukce se řadí do kategorie vozíkových dopravníků. Posuv nosníků je 

dostatečně přesný použitím servopohonů, které jsou vybaveny snímači pro přesné 

odměřování skutečné polohy [5]. Sice zvyšují finální cenu celého zařízení, ale umožňují 

snadné seřízení pomocí PLC a tím také zaručují plynulost výroby svařených nosníků. Byla 

snaha udělat konstrukci se snadnou finální montáží. V případě použití pro jiné přepravované 

součásti lze pneumatické upínání na vozíku nahradit jiným upínacím mechanismem. 

Jednotlivé součásti dopravníku se navrhovaly tak, aby byly co nejjednodušší 

pro výrobu, takže konstrukce neobsahuje žádné odlitky ani výkovky. Ve většině případů se 

jedná o svařence, jejichž součásti se zhotoví na laseru, následně se svaří, provede se žíhání 

ke snížení zbytkového napětí, a nakonec se opracují třískovým obráběním. Ostatní součásti 

se koupí od výrobců např.: pneumatické upínání, senzory, servopohony, rýhované čepy atd. 

Pevnostní kontrola se prováděla v předem vybraných místech – hřídele, ložiska a svary 

na konzolách. Větším problémem u výpočtů byly průběhy zatěžování hřídelí, svarů a ložisek. 

Průběhy zatěžování pro hřídele a ložiska jsou určeny pomocí programu SIZER for Siemens 

Drives. Pro svary se průběh určil na základě výpočtů silové rovnováhy a zanesení do grafu 

viz. příloha. Aby průběhy byly pro výpočet co nejjednodušší, zvýšily se velikosti zatížení od 

20 do 25 % a zároveň se zvolila návrhová bezpečnost pro hřídele a ložiska 2,5, aby se 

zabránilo vzniku únavovému poškození během provozu. Z toho důvodu jsou vypočítané 

hodnoty pro bezpečnost vysoké. Pokud by se analyzovala bezpečnost těchto uzlů pomocí 

metody konečných prvků v programu ANSYS, byly by hodnoty bezpečnosti spočítány 

přesněji. Bezpečnost na hnacích hřídelích nabývá hodnoty 1,66 konkrétně v místě, kde se 

nacházejí drážky pro pojistné kroužky. Modifikovaná trvanlivost ložisek je větší než 260 000 

hodin. Menší ložiska proto nelze použít z důvodu bezpečnosti hřídele. Svary se kontrovaly 

vůči meznímu stavu únavy pomocí Gerberova kritéria. Nabývají hodnot bezpečnosti 5,52. 

Následně se určila velikost průhybu a posoudila bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti 

u podkladu lineárního vedení. Průhyb podkladu se kontroloval z důvodu funkčnosti. 

 Návrh už od počátku počítá s kusovou výrobou. Z toho důvodu jsou hodnoty 

bezpečnosti v některých úsecích návrhu konstrukce vysoké. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské bylo navrhnout konstrukci dopravníku, který bude splňovat určité 

parametry. Dále byla provedena analýza dostupných řešení. Jejím výsledkem jsou celkem 2 

možná řešení, z nichž se vybrala nejvhodnější varianta. Dalším cílem byl konstrukční návrh. 

V něm se utvářely jednotlivé úseky dopravníku (nohy s konzolami, uložení hřídelí, hřídele, 

konzola pro servopohon, podklad lineárního vedení, vozík s pneumatickou upínkou, skluz, 

servopohon, a řetězový převod). Na výpočet a výběr servopohonu byl použit software Sizer 

for Siemens drives. Na základě programu se určil synchronní motor, který v čase 

2 s a na vzdálenost 1 600 mm přepraví svařený nosník v požadované výšce 700 mm. 

Při výpočtu bezpečnosti se hřídele kontrolovaly vůči mezním stavům pružnosti podle teorie 

HMH a mezním stavům únavy podle Goodmanova a Langerova kritéria. Nejmenší 

bezpečnost se určila v drážce hnacího hřídele pro pojistný kroužek s hodnotou 1,66, která 

vyhovuje. Pak se určovala modifikovaná trvanlivost ložisek, která je ve vyhovujících 

(vysokých) hodnotách. Dále se kontrolovaly svary na nohou s konzolami vůči mezním 

stavům únavy podle Gerberova kritéria, nabývající vyhovující hodnoty bezpečnosti 5,52. 

Nakonec se určila velikost napětí a průhybu uprostřed podkladu lineárního vedení. 

Vypočítané napětí (5 MPa) je pod hodnotou meze kluzu materiálu (220 MPa). Z hlediska 

délky podkladu lineárního vedení je hodnota průhybu do 0,5 mm zanedbatelná a neomezuje 

funkci zařízení. Oba výsledky jsou vyhovující. 

Na základě těchto návrhů a kontrolních výpočtů byla zhotovena výkresová dokumentace 

levé dráhy a sestavný výkres obou drah dopravníku. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN 

9.1 Použité zkratky 

PLC    programovatelný logický automat 

9.2 Použité symboly 

    úhel boku zubu řetězového kola 

o2 , k2 , k3   tvarové součinitele hřídele 

a0 , ař    vzdálenosti os hřídelí  

a1 , a2    koeficienty pro povrchy hřídele 

a3    koeficient pro povrch svarů 

aiso    součinitel modifikované trvanlivosti 

aL    koeficient pro bodový styk kuličkových ložisek 

aL1    součinitel spolehlivosti ložisek 

ah1 , ah2   Heywoodovy součinitelé 

o1 , k1 , o2 , k2  vrubové součinitele hřídele 

sv    vrubový součinitel svarů 

b1 , b2    koeficienty pro povrchy hřídele 

b3    koeficient pro povrch svarů 

bp    šířka pera na hřídeli 

bř1    vnitřní šířka řetězu 

bs    maximální šířka skupiny svarů 

B1    šířka zubu řetězového kola 

c    hodnota zaoblení zubu 
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cs    vzdálenost těžiště skupiny svarů k nejvzdálenějšímu svaru 

C    dynamická únosnost ložisek 

Co    statická únosnost ložisek 

Cu    mezní únavové zatížení 

d    průměr vnitřního kroužku ložiska 

d1    průměr válečku řetězu 

dh1 , dh2 , dh3 , dh4  průměry hřídele 

ds    efektivní rozměr 

D    průměr vnějšího kroužku ložiska 

Da    průměr hlavové kružnice řetězového kola 

Df    průměr patní kružnice řetězová kola 

Dg    průměr největšího průměru věnce řetězového kola 

Dpw    průměr roztečné sady kuliček 

Dt    roztečná kružnice řetězového kola 

ec    součinitel pro stupeň znečištění 

f , f1 ,  f2   součinitele řetězového kola 

F , FA , FB   síly působící na hřídel 

Fa    síla amplitudy 

Fax    axiální síla 

Fe    síla od vozíku se svařeným nosníkem 

F1
c , F2

c , F3
c   síly v jednotlivých polohách pro svary v místě C 

F1
d , F2

d , F3
d   síly v jednotlivých polohách pro svary v místě D 

Fgp    síla od podkladu lineárního vedení 

Fp    síla působící na pero 

h    vzdálenost mezi dnem a přechodem na řetězovém kole 

hs    maximální výška skupiny svarů 
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i    převodový poměr 

Jz , Jz1 , Jz2 , Jz3 , Jz4  osové kvadratické momenty vůči ose z 

    viskozitní poměr 

ka1 ,  kb1 , kc1 , kd1 , ke1 , kf1  součinitele vrubu pro průměr pod řetězovým kolem 

ka2 ,  kb2 , kc2 , kd2 , ke2 , kf2  součinitele vrubu v místě osazení pro ložisko 

kc3    součinitel vlivu způsobu zatěžování 

ka3 ,  kb3 , kc4 , kd3 , ke3 , kf3  součinitele vrubu svarů 

kg1 , kl1 , kg2 , kl2 , kg3 , kl3 ,kG bezpečnosti vůči mezi únavy 

kn    návrhový součinitel řetězového kola 

knp    návrhový součinitel pro podklad lineárního vedení 

knn    návrhový součinitel pro hřídele a ložiska 

k2 , k3 , k4 , kp   bezpečnosti vůči meznímu stavu pružnosti 

Ktb , Ktsb   tvarové součinitele drážky pro pero 

lp    délka pera 

L    vzdálenost mezi stěny nohou dráhy 

Lp    délka podkladu lineárního vedení pro výpočet průhybu 

L10    základní trvanlivost ložisek 

L1m    modifikovaná trvanlivost ložisek 

m    šířka drážky pro pojistný kroužek 

mp    hmotnost podkladu lineárního vedení 

m1 , m2 , m3 , m4 , m5  hmotnosti jednotlivých dílů vozíku a svařeného nosníku 

Mk , Mkn   kroutící momenty 

M , Mo1 , Mo2   ohybové momenty na hřídeli 

Mo1s , Mo2s   ohybové momenty ve svarech 

MoAB    ohybový moment na podkladu lineárního vedení 

n    otáčky 
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p    rozteč válečků řetězového kola 

pd    dovolený tlak na bocích drážky v náboji 

po    základní hodnota tlaku pro náboj 

pp    tlak na pero 

P    výkon na elektromotoru 

Pmax    maximální vůle 

Pmin    minimální vůle 

PL    dynamické radiální ekvivalentní zatížení 

PR    výkon přenášený řetězem 

r1 , r2 ,  r3   poloměry vrubů 

r1s , r3s    vzdálenosti těžišť svislých svarů k těžišti skupině svarů 

r2ds , r2hs , r4ds , r4hs  vzdálenosti těžišť vodorovných svarů k těžišti skupině svarů 

R1 , R2 , R3   poloměry na řetězovém kole 

Reh , Rmh   mechanické vlastnosti hřídele 

Rep    mez kluzu materiálu podkladu lineárního vedení 

Rms , Rmss   mechanické vlastnosti základního materiálu 

c1 , c2   nekorigované meze únavy 

*c1 , *c2 , *1  korigované meze únavy 

D    dovolené napětí 

o1 , o2 , o3   napětí v ohybu 

oa1 , oa2   amplituda v ohybu 

om1 , om2   střední napětí v ohybu 

p    napětí v podkladu lineárního vedení 

red1 , red2 , red3  redukovaná napětí 

S1 , S2 , S3 , S4 , SS  průřezy svarů 

k1 , k2  , k3 , k4  napětí v krutu 
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ka1 , ka2   amplituda v krutu 

km1 , km2   střední napětí v krutu 

a    celková amplituda ve svarech 

m    celkové střední napětí ve svarech 

´a    amplituda napětí ve svarech 

´m    střední smykové napětí ve svarech 

´anom , ´´anom   normálová amplituda napětí ve svarech 

´mnom , ´´mnom   normálové střední smykové napětí ve svarech 

t1    výška pera v náboji 

T    kroutící moment 

u    vzdálenost mezi středy poloměrů dna zubů řetězového kola 

    kinematická viskozita 

1    vztažná kinematická viskozita 

Wk1 , Wk2 , Wk3   průřezové moduly v krutu 

Wo1 , Wo2 , Wop  průřezové moduly v ohybu 

xp    místo pro výpočet průhybu 

X , Xo    počet článků řetězu 

XL    součinitel dynamického radiálního zatížení 

y    vzdálenost osy y vůči počátku souřadnicového systému 

yAB    velikost průhybu 

YL    součinitel dynamického axiálního zatížení 

z    vzdálenost osy z vůči počátku souřadnicového systému 

z1 , z2 , z1,2   počet zubů na řetězových kolech 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 

Výstupní list z programu SIZER for Siemens Drives 

Výpočty 

Výkresy: 

1-100/00 – Dopravník – výkres sestavy 

 K-1-101/00 – Dopravník levá s. – kusovník 

1-101/00 – Dopravník levá s. – výkres sestavy 

1-102/00 – Noha 2 sestava – výkres sestavy 

1-102/10 – Noha 2 – výkres svarku 

1-102/11 – Plech 1 – výkres součásti 

1-102/12 – Plech 2 – výkres součásti 

1-102/13 – Plech 3 – výkres součásti 

1-102/14 – Plech 4 – výkres součásti 

1-102/15 – Plech 5 – výkres součásti 

1-102/16 – Plech 6 – výkres součásti 

1-102/17 – Tyč 1 – výkres součásti 

1-102/18 – Tyč 2 – výkres součásti 

1-102/19 – Tyč 3 – výkres součásti 

1-102/20 – Řetězové kolo – výkres součásti 

1-102/30 – Hnací hřídel – výkres součásti 

1-102/40 – Ložiskové těleso 1 – výkres součásti 

1-102/50 – Ložiskové těleso 2 – výkres součásti 

1-103/00 – Skluz – výkres sestavy 

1-103/10 – Polohování skluzu – výkres součásti 

1-103/20 – Tělo skluzu – výkres součásti 

1-103/30 – Příložka – výkres součásti 

 1-104/00 – Držák skluzu – výkres svarku 

  1-104/10 – Plech 12 – výkres součásti 

1-104/20 – Žebro – výkres součásti 
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1-105/00 – Konzola pohonu – výkres svarku 

1-105/10 – Plech 7 – výkres součásti 

1-105/20 – Plech 8 – výkres součásti 

1-105/30 – Plech 9 – výkres součásti 

1-106/00 – Podklad – výkres svarku 

1-106/10 – Podklad svařenec – výkres svarku 

1-107/00 – Vozík sestava – výkres sestavy 

1-107/10 – Vozík 1 – výkres svarku 

1-107/11 – Plech 14 – výkres součásti 

1-107/20 – Rameno sestava – výkres sestavy 

1-107/21 – Rameno upínky – výkres součásti 

1-107/22 – Vahadlo – výkres součásti 

1-107/23 – Čep – výkres součásti 

1-107/30 – Konzola upínky – výkres součásti 

1-108/00 – Noha 1 sestava – výkres sestavy 

1-108/10 – Noha 1 – výkres svarku 

 1-108/11 – Plech 15 – výkres součásti 

1-108/20 – Hnaná hřídel – výkres součásti 

1-108/30 – Rám – výkres součásti 

1-108/40 – Plech 10 – výkres součásti 

1-108/50 – Ložiskové těleso 3 – výkres součásti 

1-108/60 – Ložiskové těleso 4 – výkres součásti 

1-109/00 – Dráha vedení – výkres součásti 

1-110/00 – Doraz – výkres součásti 

1-111/00 – Držák senzoru – výkres součásti 

1-112/00 – Držák vedení – výkres součásti 

1-113/00 – Plech 16 – výkres součásti 

1-114/00 – Čep dorazu – výkres součásti 


