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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 
 

            Tato bakalářská práce se zabývá návrhem poháněné válečkové dráhy pro přepravu 

dřevěných europalet s nákladem výrobků o celkové maximální hmotnosti 600kg. Návrh 

zahrnuje stanovení jednotlivých rozměrů, nosností a pevností, dále navržení nosného rámu 

a závěrečnou pevnostní kontrolu v nejzatíženějších místech. Dále také obsahuje výkresovou 

dokumentaci sestaveného výkresu tratě, sestaveného výkresu sekce tratě a sestaveného 

výkresu poslední sekce tratě. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Poháněná válečková dráha, horizontální, dopravník, poháněný váleček, europaleta, válečková 

trať, řetězový převod, řetězová smyčka, návrh převodu, výpočet výkonu, návrh pohonu, 

nosná konstrukce, výsledné vnitřní účinky. 

ABSTRACT 
The thesis describes design of driven roller conveyor for transport products on Euro pallets 

of a total maximum weight of 600kg. The design includes determination of the respective 

sizes, capacities and strength, as well as design of a support frame and final strength control 

in the most affected areas. The thesis also contains documentation with drawings of complete 

conveyor, section of the conveyor and last section of the conveyor. 

KEYWORDS 
Driven roller conveyor, horizontal, conveyor, driven roller, Euro pallet, roller track, chain 

transmission, chain loop, proposal to transfer, power calculation, proposal drive, supporting 

structure, the resulting internal effects. 



BRNO 2015 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

 
 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

POKORNÝ, Pavel. Poháněná válečková dráha. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, 2015. 48 s.  

Vedoucí diplomové práce Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. 

 



BRNO 2015 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že tato práce je mým původním dílem, zpracoval jsem ji samostatně pod vedením 

Ing. Přemysla Pokorného, Ph.D. a s použitím literatury uvedené v seznamu. 

 

V Brně dne 28. května 2015 …….……..………………………………………….. 

Pavel Pokorný 



BRNO 2015 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Tímto bych chtěl rád poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Přemyslu 

Pokornému, Ph.D. za odborné rady a doporučení pro vypracování této bakalářské práce. Dále 

bych chtěl poděkovat svojí rodině a své přítelkyni za velkou podporu při mém studiu. 



BRNO 2015 

 

 

8 
 

OBSAH 

 

OBSAH 
 

1 Úvod ................................................................................................................................. 11 

1.1 Válečkové dopravní tratě v obecném podání ............................................................. 11 

1.2 Rozdělení válečkových tratí ....................................................................................... 12 

1.2.1 Základní rozdělení válečkových dopravníků je dle typu a způsobu pohonu: ..... 12 

1.2.2 Rozdělení válečkových tratí dle účelu dopravy:................................................. 12 

1.2.3 Rozdělení válečkových tratí dle použití: ............................................................ 12 

1.2.4 Rozdělení válečkových tratí dle zatížení: ........................................................... 13 

1.2.5 Rozdělení válečkových tratí dle tvaru osové čáry tratě: ..................................... 13 

1.2.6 Rozdělení válečkových tratí dle tvaru válečků: .................................................. 13 

2 Shrnutí zadání ................................................................................................................... 14 

2.1 Technické parametry .................................................................................................. 14 

2.2 Dodatečné předpoklady ............................................................................................. 14 

3 Cíle práce .......................................................................................................................... 15 

4 Návrh základních parametrů ............................................................................................. 16 

4.1 Určení šířky tratě ....................................................................................................... 16 

4.2 Určení průměru válečků ............................................................................................. 16 

4.3 Určení nosnosti .......................................................................................................... 16 

4.3.1 Určení nosnosti tratě ........................................................................................... 16 

4.3.2 Síla působící na jeden váleček ............................................................................ 16 

4.3.3 Určení nosnosti válečku...................................................................................... 17 

4.4 Určení rozteče os válečků .......................................................................................... 17 

4.5 Určení délky přímých úseků tratí ............................................................................... 17 

4.5.1 Určení počtu válečků na jednom úseku tratě ...................................................... 17 

4.6 Určení dopravní rychlosti .......................................................................................... 17 

4.7 Parametry poháněného válečku ................................................................................. 18 

5 Výpočet poháněné válečkové tratě ................................................................................... 19 

5.1 Výpočet odporů a jednom zatíženém válečku ........................................................... 19 

5.1.1 Složka vlastní tíhy předmětu .............................................................................. 19 

5.1.2 Složka vlivu valivého tření ................................................................................. 19 

5.1.3 Složka vlivu montážních a výrobních nepřesností ............................................. 20 

5.2 Výpočet odporů na jednom nezatíženém válečku ..................................................... 20 

5.2.1 Složka vlivu valivého tření + montážních a výrobních nepřesností ................... 20 

5.3 Celkový odpor od válečků na jednom úseku tratě ..................................................... 20 

5.4 Výpočet potřebného výkonu pro jeden úsek tratě ..................................................... 20 



BRNO 2015 

 

 

9 
 

OBSAH 

 
5.5 Kontrola počtu poháněných válečků pod předmětem ................................................ 21 

5.6 Výpočet potřebného výkonu od zastavené palety ...................................................... 21 

5.7 Výpočet celkového potřebného výkonu..................................................................... 21 

6 Návrh pohonného ústrojí .................................................................................................. 22 

6.1 Návrh řetězového převodu ......................................................................................... 22 

6.1.1 Výpočet převodového poměru řetězu ................................................................. 22 

6.1.2 Výpočet otáček hnacího ozubeného kola ........................................................... 22 

6.1.3 Výpočet obvodové rychlosti řetězu .................................................................... 22 

6.1.4 Výpočet průměru hnacího ozubeného kola ........................................................ 22 

6.1.5 Parametry řetězu ................................................................................................. 23 

6.1.6 Kontrola přetržení řetězu .................................................................................... 23 

6.1.7 Výpočet délky a počtu zubů řetězových smyček................................................ 24 

6.2 Návrh převodového ústrojí ........................................................................................ 26 

6.2.1 Výpočet převodového poměru převodovky ....................................................... 26 

6.2.2 Výpočet potřebného výstupního kroutícího momentu ....................................... 26 

6.3 Návrh elektromotoru .................................................................................................. 26 

6.3.1 Výpočet potřebného výkonu ............................................................................... 26 

6.4 Parametry převodového ústrojí .................................................................................. 27 

6.5 Parametry elektromotoru ........................................................................................... 28 

7 Návrh nosné konstrukce a rámu tratě ............................................................................... 29 

7.1 Hlavní rám tratě ......................................................................................................... 29 

7.1.1 Výpočet maximálního ohybového napětí ........................................................... 29 

7.1.2 Stanovení bezpečnosti ........................................................................................ 29 

7.1.3 Parametry profilu U rámu tratě ........................................................................... 30 

7.2 Nosná konstrukce tratě ............................................................................................... 30 

7.2.1 Maximální zatížení jedné nohy konstrukce ........................................................ 30 

7.2.2 Parametry obdélníkového profilu ....................................................................... 30 

7.2.3 Stanovení bezpečnosti ........................................................................................ 31 

7.2.4 Kontrola na vzpěr ............................................................................................... 31 

7.3 Umístění pohonného ústrojí ....................................................................................... 31 

7.4 Návrh stavitelných kotvících patek rámu .................................................................. 32 

7.5 Rozvržení elektroinstalace ......................................................................................... 33 

7.6 Návrh bočního vedení palet ....................................................................................... 34 

7.7 Návrh krytování pohonného řetězového ústrojí ......................................................... 34 

8 Pevnostní kontrola válečkové tratě ................................................................................... 35 

8.1 Kontrola hlavního rámu tratě ..................................................................................... 35 



BRNO 2015 

 

 

10 
 

OBSAH 

 
8.2 Kontrola pláště válečku ............................................................................................. 36 

8.3 Kontrola osy válečku ................................................................................................. 37 

9 Návrh komponent posledního úseku tratě ........................................................................ 38 

9.1 Zarážka posledního úseku .......................................................................................... 38 

9.2 Koncový spínač .......................................................................................................... 39 

9.3 IR závora .................................................................................................................... 40 

Závěr ......................................................................................................................................... 41 

Seznam použitých zkratek a symbolů ...................................................................................... 44 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 48 



BRNO 2015 

 

 

11 
 

ÚVOD 

 

1 ÚVOD 
 

1.1 VÁLEČKOVÉ DOPRAVNÍ TRATĚ V OBECNÉM PODÁNÍ 

 

Válečkové dopravníky jsou zařízení, která využívají k dopravě předmětů řadu válečků 

nebo kladiček, otočně připojených ke svým čepům nebo hřídelům, které jsou uloženy v rámu 

dopravníku. Jsou velice rozšířenou možností pro dopravu materiálu na krátkou vzdálenost. 

Toto je dáno velice jednoduchou konstrukcí, která je tedy levná a spolehlivá. Dokáže 

dopravovat i těžká břemena s malou potřebou energie. Ve většině případů se používají ve 

výrobních podnicích, kde propojují jednotlivá pracoviště nebo výrobní a balicí linky při 

sériové nebo hromadné výrobě. Často navazují na nakládací a vykládací zařízení. 

Dopravovaný předmět musí mít tuhou a pevnou spodní pojízdnou plochu, aby mohl být 

dopravován tímto způsobem. Ostatní předměty se tedy dopravují na podložkách, paletách, 

v nádobách, krabicích, apod. Předměty je vhodné pokládat na trať tak, aby jejich těžiště bylo 

co nejblíže válečkům, abychom zabránili jejich padání, popřípadě jejich znehodnocení. 

V případě velmi složitého tvaru předmětu nebo jeho vysoké náchylnosti je vhodné vyrobit 

přepravní podstavec, do kterého se předmět vloží a následně se podstavec přesune zpět na 

začátek trati k dalšímu použití. 

Při navrhování rozmístění válečkových tratí se snažíme dosáhnout co nejkratší 

a nejpřímější cesty vzhledem, abychom dosáhli co nejkratšího času přepravy a tím zároveň 

vyloučili zbytečnou dopravu a omezili náklady na nejmenší míru. Tento postup je dnes velmi 

důležitý z hlediska úplné nebo částečné automatizace výrobních a technologických procesů 

a současně s rostoucí náročností na schopnost rychlé výroby a rychlého dodání zboží 

odběrateli. Tento postup není důležitý při návrhu tratě pro přepravu zboží např. do 

skladovacích prostor, nebo tam, kde není přepravní čas prioritou. 
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1.2 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH TRATÍ 

 

1.2.1 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH DOPRAVNÍKŮ JE DLE TYPU A ZPŮSOBU 

POHONU: 

 Ruční tratě využívají pro pohon lidskou sílu, jsou nejjednodušším dopravním 

zařízením. Používají pro přepravu lehkých kusových materiálů na krátkou vzdálenost.  

 Gravitační válečkové tratě lze použít na místech, kde se materiál přepravuje z vyšších 

do nižších poloh. Na konci této tratě bývá zpravidla zásobník, kde předměty zastaví 

a  jsou připraveny k dalšímu procesu.  

 Poháněné válečkové tratě se používají pro přepravu těžších materiálů na delší 

vzdálenosti bez potřeby stálé lidské obsluhy. Tento typ je konstrukčně složitější 

a k provozu potřebuje připojení k elektromotoru, popř. k jinému hnacímu agregátu. 

Jednotlivé válečky pak mohou být poháněny nejčastěji řemeny, řetězy, podélným 

hřídelem s kuželovým soukolím, nebo má každý váleček vlastní pohon. 

1.2.2 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH TRATÍ DLE ÚČELU DOPRAVY: 

 Sběrné tratě se používají k přesunu předmětů od jednotlivých pracovišť k pracovišti 

následujícímu. Zároveň k přesunu výchozího materiálu k primárnímu pracovišti 

a přesunu předmětu z koncového pracoviště dále. Sběrná trať tedy sbírá, dopravuje 

a odevzdává následujícím pracovištím po celé své délce materiál stejný nebo různý, 

bez zřetele na sled dopravovaných předmětů. Částečně lze tento typ trati považovat za 

zásobník předmětů pro následné operace. 

 Výrobní tratě slouží pro přepravu předmětů mezi jednotlivými stroji, řadami 

navazujících strojů nebo skupinami pracovišť. Na konci výrobní tratě je ve většině 

případů hotový předmět. Sběrná trať tedy přijímá, dopravuje a odevzdává po celé 

délce materiál různě rozpracovaný a její funkce je přísně vázána na sled 

dopravovaných předmětů.  

 Montážní tratě se vyznačují dopravou montovaného předmětu mezi jednotlivými 

montážními pracovišti, nebo jednotlivými operátory, kde se na předmětu vykonávají 

předepsané operace. Zpravidla montovaný předmět neopouští trať, sled operací je 

určitý a nemůže být změněn. Na konci montážní tratě je hotový předmět. Tento typ 

tratě může být použit pouze pro montáž předmětu, jehož jednotlivé kroky mají 

obdobnou časovou náročnost. Výkon celé tratě se rovná výkonu nejužšího pracovního 

profilu tratě. 

1.2.3 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH TRATÍ DLE POUŽITÍ: 

 Stacionární tratě se používají pro kontinuální nebo pravidelnou přepravu většího 

množství předmětů. Jsou navrženy na míru a bývají přimontovány k podloží. 

 Mobilní tratě se vyznačují svojí schopností mobility. Jsou vyrobeny tak, aby je bylo 

možné co nejjednodušeji demontovat a přepravit na jiné stanoviště. Tento typ se 

používá na místech, kde se předměty přesouvají ve velkém množství nepravidelně 

nebo příležitostně. 
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1.2.4 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH TRATÍ DLE ZATÍŽENÍ: 

Norma ČSN rozděluje dle zatížení na 1 m tratě na: 

 Lehké – do 100 kg 

 Střední – do 200 kg 

 Těžké – od 500 kg 

1.2.5 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH TRATÍ DLE TVARU OSOVÉ ČÁRY TRATĚ: 

 Přímé – pohyb předmětu je přímočarý 

 Obloukové – pohyb předmětu je zakřiven do oblouku 

1.2.6 ROZDĚLENÍ VÁLEČKOVÝCH TRATÍ DLE TVARU VÁLEČKŮ: 

 Cylindrické – nejjednodušší, nejpoužívanější 

 Kuželíkové – v místech zakřivení tratě (předmět je zde nepatrně nakloněn) 

 Kotoučové (diskové) – většinou gumové, ke zvýšení tření mezi dopravníkem 

a  předmětem a tím ke snížení rizika zastavení předmětu (např. pro plechy apod.)  

 Kladičkové – v místech zakřivení tratě bez nutnosti naklápět předmět 

 S válečky speciálně tvarovanými – pro kulaté profily, apod. 
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2 SHRNUTÍ ZADÁNÍ 
 

Navrhněte poháněnou válečkovou dráhu pro přepravu materiálu v rámci skladové 

a  paletizační přepravy. 

 

2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

 Délka tratě:     LC = 20m 

 Max. počet palet na trati:   n = 8 ks 

 Max. dopravní výkon:   np = 3 ks/min. 

 Půdorysný rozměr palety:   1,2m ×0,8m 

 Materiál palety:    dřevo 

 Celková hmotnost přepravky a materiálu: mp = 600kg 

 

2.2 DODATEČNÉ PŘEDPOKLADY 

 

 Při provozu se mohou v blízkosti dopravníku pohybovat lidé, pohyblivé části 

dopravníku musejí být zakrytovány a ostatní nebezpečné části výrazně označeny. 

 Dopravník musí být opatřen tlačítkem nouzového zastavení obsluhou. 

 Přepravované palety jsou dřevěné europalety (dále jen palety) v dobrém stavu, jedná 

se o vnitropodnikovou přepravu hotových výrobků do skladovacích prostor. 

 Palety jsou na dopravník vkládány vysokozdvižným vozíkem s kvalifikovanou 

obsluhou a to z čela dopravníku (kolmo na osy válečků). 

 Palety jsou na dopravník nakládány v naloženém a zabaleném stavu a během přepravy 

se do nich již nezasahuje. 

 Palety jsou přepravovány ve výšce 1m nad zemí, aby bylo umožněno bezpečné 

odebrání palety předpokládaným automatickým skladovacím systémem. 

 Konec dopravníku je opatřen zábranou a zároveň polohovým čidlem k upozornění 

čekající palety. 

 Déle musí být dopravník opatřen IR závorou pro detekci 2. palety pro případ, kdy na 

konci dopravníku již paleta čeká a zároveň je dopravena paleta další. V tomto případě 

dojde k zastavení pohonu válečků, který se znovu rozběhne po odebrání palety. 

 Rám dopravníku bude opatřen stavěcími nohami, nebo stavěcími patkami k ukotvení, 

k vyrovnání nerovností podkladové části. 

 Trať se bude skládat z jednotlivých částí 3m dlouhých kvůli snadné přepravě 

a manipulaci při montáži. Dále tedy bude možné upravit délku a tvar trati při 

následném rozšiřování výroby a bude možné na dopravník umístit další komponenty 

jako zatáčky, odbočky, kuličkový stůl, mezipatrový výtah, průchod ve válečkové trati, 

apod. 
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3 CÍLE PRÁCE 
 

Cílem práce je návrh poháněného válečkového dopravníku, který bude přepravovat 

palety, obsahující vyrobené součástky, do skladovacího prostoru. Celková délka dopravníku 

je 20m a bude navržena z jednotlivých 3m dlouhých úseků kvůli jednoduché přepravě 

a následné montáži. Koncový úsek trati bude 2m dlouhá a bude obsahovat zarážku palety, kde 

bude paleta čekat na odebrání. Dále zde bude IR závora, která indikuje přijíždějící paletu 

a v případě, že již jedna paleta čeká, vypne pohon válečkové tratě, aby nedošlo ke kolizi 2 

palet. 

 

Jednotlivé úseky tratě budou tvořit vlastní válečky, které budou uloženy v U profilech, 

které budou tvořit hlavní rám. Ten budou dále tvořit ocelové trubky čtvercového průřezu 

a boční vedení jednotlivých palet, skládající se z trubek kruhového. Jednotlivé válečky budou 

poháněny válečkovými řetězy.  
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 4 NÁVRH ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ 
 

Veškeré parametry v této kapitole jsou navrženy dle normy ČSN 26 4501 [1], která udává 

základní parametry a rozměry válečkových, kladičkových a kladkových tratí. 

Mezi základní rozměry, které potřebné k návrhu tohoto dopravníku patří šířka tratě, 

průměr válečků, nosnost válečků a nosnost tratě, rozteč válečků, délka tratě a dopravní 

rychlost. 

 

4.1 URČENÍ ŠÍŘKY TRATĚ 

Jelikož jde o přepravu palety o rozměru 1200mm × 800mm a paleta se bude pohybovat 

rovnoběžně s delší stranou palety, pak volím jako vhodnou šířku tratě B = 900mm dle 

tab.1 [1]. 

 

4.2 URČENÍ PRŮMĚRU VÁLEČKŮ 

Dle [2] str. 1 tabulky nosností ocelových válečků od zvoleného výrobce poháněných 

válečků volím průměr válečků D = ∅ 80mm. 

Dle [2] str. 1 tabulky nosností osy poháněného válečku pro statické zatížení volím 

průměr nosného hřídele válečku DH = ∅ 14mm. 
 

4.3 URČENÍ NOSNOSTI 

Zde nejdříve stanovíme nosnost jednoho metru tratě a následně nosnost jednoho válečku. 

 

4.3.1 URČENÍ NOSNOSTI TRATĚ 

  =
  

  
=

   

1  
=         (1)  

Kde: 

mp  je hmotnost přepravky a materiálu 

lp  je délka delší strany palety 

 

4.3.2 SÍLA PŮSOBÍCÍ NA JEDEN VÁLEČEK 

 =
  

 
  =

   

 
   81 =  81   (2)  

Kde: 

k  je počet válečků pod jedním předmětem 
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4.3.3 URČENÍ NOSNOSTI VÁLEČKU 

Dle normalizované řady nosností válečků a nosnosti tratě volím nosnost jednoho válečku  

Q = 100 kg. 
 

4.4 URČENÍ ROZTEČE OS VÁLEČKŮ 

Rozteč válečků t je podmíněna nerovnicí: 

    (3)  

Z normalizované řady volím tedy rozteč t = 200 mm. 
 

4.5 URČENÍ DÉLKY PŘÍMÝCH ÚSEKŮ TRATÍ 

Vzhledem k možnosti přepravy a usnadnění montáže volím z normalizované řady délku 

jednoho úseku L = 3 m. 

Jelikož je zadána celková délka tratě LC = 20m, musí být poslední člen tratě dlouhý 2m, zde 

budou připojeny systémy k odebrání palet. 

 

4.5.1 URČENÍ POČTU VÁLEČKŮ NA JEDNOM ÚSEKU TRATĚ 

  =
 

 
=

 

   
= 1     

 

(4)  

4.6 URČENÍ DOPRAVNÍ RYCHLOSTI 

Ze zadání víme, kolik palet se na trati vyskytuje a celkovou délku tratě, z toho tedy určíme, že 

palety mohou být v maximálním rozestupu: 

 =
  
 

=
  

8
=       (5)  

Počet předmětů na jednom úseku tratě: 

  =
 

 
=

 

   
= 1      

(6)  

Dále známe dopravní výkon, pak tedy dopravní rychlost určíme: 

 =
    

  
=

     

  
=   1      (7)  

Dopravní rychlost je shodná s normovanou řadou, která je opatřena tolerancí ±10%. 
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4.7 PARAMETRY POHÁNĚNÉHO VÁLEČKU 

Z vypočtených parametrů volím váleček od firmy Rollex CZECH s.r.o, typové řady 500 

 

Obr. 1: Výkres sestavy válečku typ 500 firmy Rollex CZECH s.r.o.[3] 

HLAVNÍ ROZMĚRY: 

průměr válečku:  D = ⌀80 mm 
průměr hřídele:  DH = ⌀14 mm 
tloušťka stěny válečku: ts = 3 mm 

délka hřídele válečku:  EL = 1000 mm 

délka válečku:   RL = 949 mm 

délka trubky válečku:  RO = 940 mm 

nosnost válečku:  Q = 100 kg 

roztečná kružnice:  DO = 57,07 mm 

 

Materiál trubky válečku: Pozinkovaná ocel 

Typ použitých ložisek: LOŽISKO 6202 ČSN 02 4630 

Osy válečků jsou zakončeny vnitřním závitem M 8 × 15 mm 

  

OBJEDNACÍ KÓD VÝROBCE: 

Typ 500/300-80 × 3 STI A 14 IGM 8×15 EL 1000 

 

HNACÍ OZUBENÁ KOLA VÁLEČKU: 

Pro řetěz DIN 8187(ISO 606 - 1982), 

rozměr ozubeného kola 1/2“ × 5/16“, 

počet zubů z1 = 14, 

materiál: Pozinkovaná ocel. 
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 5 VÝPOČET POHÁNĚNÉ VÁLEČKOVÉ TRATĚ 
 

5.1 VÝPOČET ODPORŮ NA JEDNOM ZATÍŽENÉM VÁLEČKU 

Dle [6] str. 205-207 

5.1.1 SLOŽKA VLASTNÍ TÍHY PŘEDMĚTU 

  =  
    

 
 sin  =

      81

 
 sin  =     (8)  

Kde: 

g je gravitační konstanta tíhového zrychlení 

β je úhel sklonu válečkové tratě 

Tato složka vychází v tomto případě nulová, jelikož se jedná o pohyb po vodorovné ploše. 

 

5.1.2 SLOŽKA VLIVU VALIVÉHO TŘENÍ 

Vzoreček je korigován pro váleček uložený ve valivých ložiscích 

  =
    

 
 cos   

       
 

      
     
 

 

  =
      81

 
 cos   

1   1    1   1       1  

   4
       81  

    1     1  

   4
 

  =               (9)  

Kde: 

r1 je vzdálenost kuliček ložiska od osy rotace 

mv je hmotnost rotujících částí válečku 

Rameno valivého odporu: ξ = 1,2·10
-3

 m dle [8] str. 161 

Součinitel tření v ložiscích: µl = 1,5·10
-3

 dle [7] str. 88 

Hmotnost rotujících částí válečku: mv = 6,7 kg dle [7] str. 7 

Poloměr válečku: 

 =
 

 
=

8 

 
= 4     

(10)  
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5.1.3 SLOŽKA VLIVU MONTÁŽNÍCH A VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ 

Tento odpor nelze matematicky odvodit, proto se uvažuje hodnota 0,5% z normálového 

zatížení válečku. 

  =       
    

 
 cos  =       

      81

 
 cos  = 4     

       
(11)  

 

5.2 VÝPOČET ODPORŮ NA JEDNOM NEZATÍŽENÉM VÁLEČKU 

 
5.2.1 SLOŽKA VLIVU VALIVÉHO TŘENÍ + MONTÁŽNÍCH A VÝROBNÍCH NEPŘESNOSTÍ 

  =      
     
 

       
    

 
 cos   

  =       81  
    1     1  

   4
       

      81

 
 cos  =         

     1   (12)  

 
5.3 CELKOVÝ ODPOR OD VÁLEČKŮ NA JEDNOM ÚSEKU TRATĚ 
 

Na jednom úseku tratě je celkem 14 válečků, maximální počet zatížených válečků je zde 7 a 

nezatížených tedy také 7. 

 =                  =                1 =  4       

        (13)  

 

5.4 VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU PRO JEDEN ÚSEK TRATĚ 

 

  =   
 

   
=     

  1  

    
= 4      

 

(14)  

Účinnost řetězového převodu se určuje jako s-tá mocnina účinnosti jedné řetězové smyčky, 

kde s je počet řetězových smyček. Dle [10] str. 193 je účinnost jedné smyčky η ≤ 98,5%. 

Na jednom úseku tratě je 14 válečků a jedna smyčka pohonu, celkem tedy 13 smyček. 

 

   =    8 =    8  =      
(15)  
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5.5 KONTROLA POČTU POHÁNĚNÝCH VÁLEČKŮ POD PŘEDMĚTEM 

Při tomto výpočtu kontrolujeme, zda je počet poháněných válečků kp dostatečný 

k přepravě palet. Jelikož se v tomto případě počet poháněných válečků rovná počtu válečků 

pod předmětem (kp = k), pak podle tohoto výpočtu zjistíme, zda bude tuto trať možno 

provozovat. Pro vodorovnou trať dle [6] str. 207: 

 

     

 
  
       

     
   1  

    
  

 

  
 
  
       

     
   1  

    
  

 
  

     

1   1   

   1  
       

1   1       1  
   4   1  

     
    

     
1   1   

   1  
       

1   1       1  
   4   1  

     
    

 

 

    1            é    á ě             á  č        ř   ě    

              é  á  č ů     á            

(16)  

Kde: 

Součinitel smykového tření dřevo - kov: f = 0,35 dle [8] str. 161 

 

5.6 VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU OD ZASTAVENÉ PALETY 

 

  =   
 

   
=      

  1  

    
=       

 

(17)  

Síla na zarážku od stojící palety na konci tratě: 

 

 =
    

 
     =

      81

 
       =        (18)  

 

5.7 VÝPOČET CELKOVÉHO POTŘEBNÉHO VÝKONU 

 

  =      = 4       =                
 

 

 

(19)  
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 6 NÁVRH POHONNÉHO ÚSTROJÍ 
 

VÝPOČET OTÁČEK VÁLEČKU 

  =
 

   
=

  1  

     8
=        =         = 1          

 

(20)  

VÝPOČET CELKOVÉHO PŘEVODOVÉHO POMĚRU 

  = 
  

  
=

14  

  
= 4     

(21)  

 

6.1 NÁVRH ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU 

Řetězový převod mezi motorem s převodovkou a poháněnými válečky bude 

nejnamáhanější smyčka celého úseku tratě. Vzhledem k tomuto faktu musíme navrhnout 

převodové číslo irp ≠ celé číslo, aby nedocházelo ke zvýšenému opotřebení vlivem 

opakujícího se kontaktu stejných zubů se stejnými články řetězu. 

Dle literatury [9] str. 565 je minimální počet zubů hnacího ozubeného kola z2 = 9 

 

6.1.1 VÝPOČET PŘEVODOVÉHO POMĚRU ŘETĚZU 

   =
  

  
=

  

 
=1,556 (22)  

 

6.1.2 VÝPOČET OTÁČEK HNACÍHO OZUBENÉHO KOLA 

   =       =    1    = 4          (23)  

 

6.1.3 VÝPOČET OBVODOVÉ RYCHLOSTI ŘETĚZU 

  =        =            =             (24)  

 

6.1.4 VÝPOČET PRŮMĚRU HNACÍHO OZUBENÉHO KOLA 

Dle [9] str. 563 se průměr roztečné kružnice spočítá jako: 

   =
  

sin
18  
 

=    1     
(25)  
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6.1.5 PARAMETRY ŘETĚZU 

Zvolený výrobce válečků Rollex CZECH s.r.o. doporučuje řetěz DIN 8187 dle ISO 606-1982 

viz literatura [2] str. 5.  Ke zvolenému válečku řady 500 připadá řetěz typu 08B-1. 

 

 
Obr. 2: Válečkový řetěz DIN 8187 výrobce Rollex CZECH s.r.o. [2] 

HLAVNÍ ROZMĚRY ŘETĚZU: 

rozteč:   pr = 1,7 mm 
výška:   gr = 11,8 mm 
vnitřní šířka:  b1r = 7,75 mm 

vnější šířka:  l1r = 17 mm 

průměr válečku: d1r = ⌀ 8,51 mm 

průměr čepu:  d2r = ⌀ 4,45 mm 

 

PARAMETRY ŘETĚZU:  

Síla přetržení:  Nr = 18000 N 

Obchodní označení rozměru: p×b1×l 

 

6.1.6 KONTROLA PŘETRŽENÍ ŘETĚZU 

Vypočteme maximální kroutící moment, při kterém se řetěz přetrhne: 

   =    
  

 
= 18    

     

 
=        (26)  

   =            = 11               
 

Dle literatury [12] str. 17 je na výstupní části převodovky kroutící moment M2 = 115 Nm 
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6.1.7 VÝPOČET DÉLKY A POČTU ZUBŮ ŘETĚZOVÝCH SMYČEK 

 

ŘETĚZOVÁ SMYČKA MEZI JEDNOTLIVÝMI VÁLEČKY 

Délka řetězu: 

  =         =              =          (27)  

Počet článků řetězu: 

   =
  
 
=

     

1   
= 4        č á  ů (28)  

 

 

Obr. 3: Řetězová smyčka mezi válečky 
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ŘETĚZOVÁ SMYČKA MEZI VÁLEČKY A MOTOREM 

Délka řetězu: 

  =               4  4   = 8   8    (29)  

Počet článků řetězu: 

   =
  
 
=

8   8

1   
=          č á  ů (30)  

 

Obr. 4: Hnací řetězový převod 
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6.2 NÁVRH PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ 

 

6.2.1 VÝPOČET PŘEVODOVÉHO POMĚRU PŘEVODOVKY 
 

   =
  
   

=
4    

1    
=    (31)  

6.2.2 VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝSTUPNÍHO KROUTÍCÍHO MOMENTU 

 

   =
  
 

=
  

       
=

    8 

    4   
=         (32)  

Dle literatury [12] str. 17 je na výstupní části převodovky kroutící moment M2 = 115 Nm 

 

   =            = 11               (33)  

 

 

6.3 NÁVRH ELEKTROMOTORU 

 

6.3.1 VÝPOČET POTŘEBNÉHO VÝKONU 

Vzhledem k potřebnému výkonu a účinnosti převodového ústrojí se potřebný výkon 

elektromotoru musí zvýšit. 

 

   =
  
  

=
 8 

    
=       (34)  

Kde: 

Účinnost převodového ústrojí: ηp = 0,75 dle [12] str. 6 
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6.4 PARAMETRY PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ 

Dle vypočteného potřebného převodového poměru ipu = 30 volím dle katalogu [12] převodové 

ústrojí TRANSTECNO řady CM063U. 

 
Obr. 5: Výkres převodového ústrojí řady CM063U firmy TRANSTECNO [12] 

 

PARAMETRY PŘEVODOVKY: 

pro výkon elektromotoru: P1 = 0,75 kW 

kroutící moment na výstupu: M2 = 115 Nm 

otáčky na výstupu:  n2 = 47 min
-1 

převodový poměr:   ipu = 30 

hmotnost:   mm = 6,2 kg 

 

OBJEDNACÍ KÓD VÝROBCE: 

CM063 U 30 80 B5 SZDX M3(B8) 

 

PŘÍRUBA SMĚREM K MOTORU:  

80B5 dle IEC 
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6.5 PARAMETRY ELEKTROMOTORU 

Dle vypočteného potřebného výkonu motoru Pm1 = 0,51 kW volím dle katalogu [11] 

elektromotor Siemens řady 1LF7. 

 
Obr. 6: Výkres elektromotoru řady 1LF7 firmy Siemens Elektromotory s.r.o. [11]  

PARAMETRY MOTORU: 

výkon:    Pm = 0,75 kW 

kroutící moment:  Mm = 5,1 Nm 

otáčky:    nm = 1405min
-1 

jmenovité napětí:   Um = 230 V 

jmenovitý proud:  Im = 1,91 A 

účinnost:   ηm = 0,71 

účiník:    cos φ = 0,96 

poměrný záběrný proud: Ik/In = 3,9 

poměrný záběrný moment: Mz/Mn = 1,91 

poměrný moment zvratu: Mmax/Mn = 1,64 

moment setrvačnosti:  Jm = 0,00157 

hmotnost:   mm = 10,51 kg 

 

 

PŘÍRUBA MOTORU: 80B5 dle IEC 

 

HLAVNÍ ROZMĚRY: 

AC = 156,5 mm 

L = 316 mm 

LB = 276 mm 

M = ⌀165 mm 

N = ⌀130 mm 

P = ⌀200 mm 
S = ⌀12 mm 
T = 3,5 mm 

W = M12×1,5 mm 

Dm = ⌀19 mm 
E = 40 mm 

Fm = 6h9 mm 

G = 15,5 mm 

GD = 6 mm 

OBJEDNACÍ KÓD VÝROBCE: 1LF7083-4AE11 
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 7 NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE A RÁMU TRATĚ 
 

7.1 HLAVNÍ RÁM TRATĚ 

Hlavní rám tratě je umístěn na horní části rámu. Je složen z profilů průřezu U 

válcovaných zatepla a jsou v něm uchyceny jednotlivé válečky. Jedná se o nejzatíženější část 

konstrukce. 

 

7.1.1 VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO OHYBOVÉHO NAPĚTÍ 

 

Dle [9] str. 45 je maximální ohybový moment: 

     =
    

8
=

      
 
 

8
=

     1   
 
 

8
= 11      

(35)  

Dle [9] volím profil U 100/B ČSN 42 5570 – 11 373 

  =
     

  
=

11  

41   1   
=          (36)  

Kde: 

Modul průřezu v ohybu: Wo = 41,2·10
-6

 m
3 

dle [9] str. 295 

 

7.1.2 STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 

  =
  

  
=

18 

    
=   8 

(37)  

Kde: 

Mez pevnosti materiálu 11 373: Re = 186 MPa
 
dle [9] str. 233 

 

 

 Obr. 7: Silové účinky na rámu tratě [13] 
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7.1.3 PARAMETRY PROFILU U RÁMU TRATĚ 

 

HLAVNÍ ROZMĚRY: 

b = 50 mm 

h = 100 mm 

t1 = 6 mm 

t2 = 8,5 mm 

R = 8,5 mm 

R1 = 4,5 mm 

e = 15,5 mm 

 

Hmotnost: mu = 10,6 kg/m 

 

 

 

 

7.2 NOSNÁ KONSTRUKCE TRATĚ 

 

7.2.1 MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ JEDNÉ NOHY KONSTRUKCE 

Nejzatíženější částí konstrukce jsou nohy na prostředku tratě ve chvíli, kdy se 

dopravovaný předmět nachází nad touto nohou. 

   =  
     

4
 
 

 
 
    

4
   =  

1     

4
 
   

 
 
  1   

4
    81         (38)  

 

7.2.2 PARAMETRY OBDÉLNÍKOVÉHO PROFILU 

Vzhledem k rozměrům profilu U hlavního rámu tratě volím pro nosnou konstrukci 

tenkostěnný ocelový uzavřený obdélníkový profil. 

Označení: TR OBD 70 × 50 × 3 – ČSN 42 6936.1 – 11 373 

 

HLAVNÍ ROZMĚRY: 

b = 50 mm 

h = 70 mm 

t = 3 mm 

R = 3 mm 

 

Hmotnost: mop = 5,23 kg/m 

  

Obr. 8: Rozměry profilu U [9] 

Obr. 9: Rozměry 

obdélníkového profilu [9] 



BRNO 2015 

 

 

31 
 

NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE A RÁMU TRATĚ 

 

 
7.2.3 STANOVENÍ BEZPEČNOSTI 

   =
   
   

=
    

 4   
=   1     (39)  

   =
  
   

=
8 

  1
= 1    

(40)  

Kde: 

Plocha průřezu: Snk = 649,5 mm
2 

dle [9] str. 315 

Dovolené napětí: σd = 80 MPa dle [9] str. 54 

 

7.2.4 KONTROLA NA VZPĚR 

Délka nohy: 

   = 1  
 

 
 
 

 
= 1  

   8

 
 
  1

 
=    1   (41)  

 =
   

 
    

   

=
   1

 
      1   

 4    1   

= 4  8  
(42)  

  =    
 

  
=    

  1  

8 
= 1   1 

(43)  

                          ž é      ě             (44)  

Kde: 

Kvadratický moment průřezu: Jmin = 25,56 ·10
-8

 m
2 

dle [9] str. 315 

Modul pružnosti: E = 2·10
5
 MPa

 
dle [9] str. 35 

 

7.3 UMÍSTĚNÍ POHONNÉHO ÚSTROJÍ 

Pohonné ústrojí je umístěno na plechovém držáku na každém úseku tratě z vnitřní 

strany. Umístění je patrné z Obr. 10 (pohled ze strany s válečky).  

 
Obr. 10: Umístění pohonného ústrojí 
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7.4 NÁVRH STAVITELNÝCH KOTVÍCÍCH PATEK RÁMU 

Jelikož je celková délka tratě 20m a bude umístěna ve skladovacím prostoru, musíme 

předpokládat nerovnosti pokladového povrch. Každá takováto nerovnost způsobuje 

nerovnoměrné rozložení zatěžujících sil a nežádoucí vysoké napětí v součástech tratě. 

 Z tohoto důvodu musejí být na nosných nohách rámu tratě umístěny na spodní části 

výškově stavitelné patky s možností ukotvení do podkladového materiálu, aby bylo možné 

vymezit nerovnoměrnou výšku povrchu a omezit tím nechtěné chvění, namáhání a případnou 

následnou destrukci součástí tratě. 

Jednotlivé kotvící patky jsou vyrobeny z kruhového plechu, na který je přivařena 

závitová tyč o rozměru M20×200. Na závitové tyči jsou namontovány matice a tato celá 

součást je nasunuta do otvoru ve spodní části nohy (Obr. 11). Pootáčením matice dojde 

k vysunutí nebo zasunutí patky a tím k vymezení vůle mezi nohou a podkladovou plochou. 

Druhá matice je zde pro zajištění proti pootočení. 

 

 

Obr. 11: Stavitelná kotvící patka 
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7.5 ROZVRŽENÍ ELEKTROINSTALACE 

Elektroinstalace je umístěna z vnější strany rámu uvnitř U profilu dle Obr. 12. Zde je 

červeně vyznačena trasa, kde jsou jednotlivé kabely umístěny. Dále je zde umístěno nouzové 

tlačítko pro zastavení celé tratě, které je také je vyznačeno červeně. 

Na každém konci úseku tratě je spojovací ukončovací krabička, která zároveň slouží ke 

propojování jednotlivých elektroinstalací úseků k sobě. Díky tomuto rozvodu stačí pouze 

jeden přívod elektrické energie a zároveň lze na kterémkoli úseku nouzově zastavit celý úsek 

tratě. 

 

 

 
Obr. 12: Rozvržení elektroinstalace 

 

 

 

Kabel je uchycen kabelovými úchyty například výrobce FIX & FASTEN Co., viz Obr. 13.  

 

 

 
Obr. 13: Uchycení kabelů elektroinstalace[14] 
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7.6 NÁVRH BOČNÍHO VEDENÍ PALET 

Abychom předešly nechtěnému pootáčení palet (například vlivem nerovností spodní části 

palety) během dopravy, které by mohlo vést k zablokování palety na některém úseku, je nutné 

dopravník osadit bočním vedením, které tomuto jevu zabraňují. 

Jak je vidět na Obr. 14 vedení ze strany pohonu, je boční vedení vyrobeno z trubek 

kruhového průřezu, které jsou na koncích zahnuty, aby bylo možné napojení dalších úseků 

tratě. Na jednotlivých trubkách je navařeno několik příchytných tyčí, které jsou přišroubovány 

na hlavní rám tratě. Jelikož je na jedné vnitřní straně hlavního rámu pohonné řetězové ústrojí, 

musejí být boční vedení na opačných stranách rozdílné. 

 

Obr. 14: Boční vedení palet ze strany pohonu 

 

7.7 NÁVRH KRYTOVÁNÍ POHONNÉHO ŘETĚZOVÉHO ÚSTROJÍ 

Vzhledem k bezpečnému provozování poháněné válečkové dráhy, musejí být ozubená 

kola a pohonné řetězy zakrytovány. Převody mezi jednotlivými válečky jsou zakrytovány 

plechy, které mají kruhové výřezy v místech válečků (Obr. 15) a jsou uchyceny pod 

uchycením bočního vedení palet (Obr. 14). Vzhledem k provozu ve výšce je tento kryt 

umístěn i ze spodní strany převodů a v místě os válečků se dotýkají. Tím je zabezpečeno 

kompletní krytování převodů mezi válečky. Převod mezi pohonným ústrojím a válečky je 

zakryt plechovou součástí, která slouží jako držák pohonného ústrojí a zároveň jako 

bezpečnostní kryt. 

 

Obr. 15: Krytování řetězových převodů válečků
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 8 PEVNOSTNÍ KONTROLA VÁLEČKOVÉ TRATĚ 
Veškeré výsledné vnitřní účinky vypracovány za pomoci programu Autodesk ForceEffect 

[13]. 

8.1 KONTROLA HLAVNÍHO RÁMU TRATĚ 

 

 

Obr. 16: Výsledné vnitřní účinky na rámu tratě [13] 

Maximální ohybový moment je dle Obr. 16:  MORmax = 1 036 Nm 

Modul průřezu v ohybu:     WOR = 41,2·10
-6

 m
3 

Maximální ohybové napětí rámu v ohybu:  σRmax = 90 MPa 

Ohybové napětí v rámu: 

   =
      

   
=

1   

41   1   
=                            (45)  
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8.2 KONTROLA PLÁŠTĚ VÁLEČKU 

 

 

Obr. 17: Výsledné vnitřní účinky na plášti válečku [13] 

 

Maximální ohybový moment je dle Obr. 17:  MOPmax = 140 Nm 

Modul průřezu v ohybu:   

   =
         

    
=

      8      4  

      8
= 1    1       (46)  

Maximální ohybové napětí pláště v ohybu:  σPmax = 65 MPa 

Ohybové napětí v rámu: 

   =
      

   
=

14 

1    1   
= 1  4                       (47)  

 

  



BRNO 2015 

 

 

37 
 

PEVNOSTNÍ KONTROLA VÁLEČKOVÉ TRATĚ 

 

 
8.3 KONTROLA OSY VÁLEČKU 

 

 

Obr. 18: Výsledné vnitřní účinky na ose válečku [13] 

Maximální ohybový moment je dle Obr. 18:  MOOmax = 33 Nm 

Modul průřezu v ohybu: 

   =
    

  
=

     14 

  
=      1       (48)  

Maximální ohybové napětí v rámu:   σOmax = 180 MPa 

Ohybové napětí v rámu: 

   =
      

   
=

  

     1   
= 1                         (49)  

Kontrola průhybu osy válečku: 

    =
     

           8 
     

          
=

                  8      

    1  1   
    

 

 4  1   

  

    = 1                        (50)  
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 9 NÁVRH KOMPONENT POSLEDNÍHO ÚSEKU TRATĚ 
Poslední úsek tratě se bude od dosavadních lišit. Základním rozdílem je jeho délka, ta 

musí být zkrácena na 2m, abychom dodrželi zadanou celkovou délku tratě. Dále bude 

upravena tak, aby se pohybující paleta na konci zastavila a mechanický spínač odeslal signál 

o jejím příjezdu. Dále musí být úsek upraven tak, aby bylo umožněno bezpečné odebrání 

palety. Dalším prvkem zde je IR závora, která detekuje a upozorní na blížící se paletu. 

 

9.1 ZARÁŽKA POSLEDNÍHO ÚSEKU 

Zarážka na posledním úseku složí k zastavení palety, aby ji bylo možné z válečkové 

tratě odebrat. Je vyrobena z profilu tvaru U a je přišroubována na hlavní rám tratě pěti šrouby 

se šestihrannou hlavou M10x30 ČSN EN ISO 4017 dle Obr. 19. Zároveň je z tohoto obrázku 

patrné upravení hlavního rámu tak, aby bylo možné bezpečné odebrání palety z boční strany 

dopravníku. 

 

 

Obr. 19: Poslední úsek tratě 
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9.2 KONCOVÝ SPÍNAČ 

Tento spínač (Obr. 20) je umístěn na zarážce posledního úseku (Obr. 19). Jeho úkolem 

je signalizovat čekající paletu, která je již zastavena zarážkou. Z důvodu bezpečné signalizace 

v případě poruchy čidla, nebo nedomáčknutí čidla například defektem palety, jsou zde 

umístěna dvě samostatná čidla. Tato čidla odešlou signál následnému automatickému 

přístroji, který paletu odebere. 

Jako vhodný koncový spínač jsem zvolil průmyslový koncový spínač do extrémního 

prostředí typ Ex 335 (Obr. 20) firmy Steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG [15]. Pro prevenci 

destrukce spínače při odebírání palety bude spínač osazen úhlovým nástavcem s kolečkem. 

 

 

Obr. 20: Koncový spínač firmy Steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG 
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9.3 IR ZÁVORA 

Tento infračervený snímač je složen ze dvou částí, vysílače a přijímače (Obr. 21), 

umístěných naproti sobě na začátku rámu tratě (Obr. 19). Funguje na základě vysílání 

infračerveného paprsku z vysílače do přijímače. Pokud paleta přeruší paprsek, dojde 

k odeslání signálu. 

Tento prvek je zde ze dvou důvodů. Zaprvé detekuje blížící se paletu a odešle signál pro 

přípravu na odebrání palety. Zadruhé je zde pro případ, kdy se na konci úseku nachází paleta 

a IR závora detekuje další blížící se paletu. V tom okamžiku vyšle signál k pozastavení 

pohonů tratí, a tím zabrání kolizi palet a znemožnění bezpečného odebrání čekající palety.  

Jako vhodnou IR závoru jsem zvolil vysílač typ ML4.2-T-8m-RT/76a/95 (Obr. 21) 

a přijímač typ ML4.2-R/40b/95/110 (Obr. 21) firmy Pepperl & Fuchs Manufacturing s.r.o. 

[15] 

 

 

 

Obr. 21: Vysílač a přijímač IR závory firmy Pepperl & Fuchs Manufacturing s.r.o. 
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ZÁVĚR 

 

 ZÁVĚR 

 

Tato závěrečná práce se zabývala návrhem poháněné válečkové tratě pro přepravu 

dřevěných europalet na vzdálenost 20 metrů.  

Nejprve byly stanoveny zadané parametry, rozměry a dodatečné předpoklady. 

Následně byly dle normy ČSN 26 4501 stanoveny základní rozměry tratě a jednotlivých 

komponent a jejich nosnosti a rychlosti. Následně byly určeny jednotlivé působící odpory 

a z nich potřebný výkon pro pohon. Dle potřebného výkonu a potřebných otáček bylo zvoleno 

vhodné pohonné ústrojí. V další části byla navržena nosná konstrukce válečkové tratě. 

Následovala pevnostní kontrola s vykreslením výsledných vnitřních účinků v nejzatíženějších 

místech. Nakonec byly zvoleny dodatečné potřebné komponenty a jejich umístění. 

Válečková trať se skládá z šesti stejných 3 metry dlouhých úseků, které jsou spojeny 

šroubovým spojem a jsou navrženy tak, aby se jednotlivé úseky daly jednoduše zaměnit, nebo 

mezi ně vložit dodatečné speciální úseky, jako například výhybky, kuličkové stoly, 

zásobníky, apod. Poslední úsek tratě je 2 metry dlouhý, aby byl splněn požadavek celkové 

délky 20 metrů, a jsou na něm umístěny dodatečné komponenty. 

Výsledkem této závěrečné práce je tedy kompletní výpočtový návrh poháněné 

válečkové tratě a požadovaná výkresová dokumentace. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

µl [-] součinitel tření v ložiscích 

B [mm] vntřní šířka tratě 

b [mm] šířka U profilu 

b [mm] šířka obdélníkového profilu 

b1r [mm] vnitřní šířka řetězu 

cos φ [-] účinník elektromotoru 

D [mm] průměr válečku 

d1r [mm] průměr válečku řetězu 

d2r [mm] průměr čepu válečku řetězu 

DH [mm] průměr nosného hřídele válečku 

Do [kg] průměr roztečné kružnice válečku 

DO2 [mm] průměr roztečné kružnice ozubeného hnacího kola 

e [mm] vzdálenost osy y k těžišti 

E [MPa] modul pružnosti oceli 

EL [mm] délka hřídele válečku 

f [-] součinitel smykového tření dřevo-kov 

F [N] síla působící na jeden váleček 

Fnk [N] Maximální síla působící na 1 nohu konstrukce 

g [m·s
-2

] gravitační konstanta tíhového zrychlení 

gr [mm] výška řetězu 

h [mm] výška U profilu 

h [mm] výška obdélníkového profilu 

ic [-] celkový převodový poměr 

IEC 

 

Mezinárodní elektrotechnická komise (www.iec.ch) 

Ik/In [-] poměrný záběrný proud elektromotoru 

Im [A] jmenovitý proud elektromotoru 

ipu [-] převodový poměr převodovky 

IR 

 

Infračervený 

irp [-] převodový poměr řetězu 

Jm [kg·m
2
] moment setrvačnosti motoru 

Jmin [m
2
] kvadratický moment průřezu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

 

 

 

 

k [ks] počet válečků pod jedním předmětem 

k1 [ks] počet válečků na jednom úseku tratě 

kk [-] bezpečnostní koeficient 

knk [-] bezpečnostní koeficient zatížení nohy konstrukce 

kp [ks] počet poháněných válečků pod jedním předmětem 

L [m] délka jednoho úseku tratě 

l1 [mm] délka řetězu smyčky mezi válečky 

l1r [mm] vnější šířka řetězu 

l2 [mm] délka řetězu smyčky mezi válečky a pohonem 

LC [m] celková délka tratě 

lnk [m] délka nohy konstrukce 

lp [m] délka delší strany palety 

M2 [Nm] maximální kroutící moment na výstupu převodovky 

Mk1 [Nm] potřebný kroutící moment na výstupu převodovky 

Mkr [Nm] maximální kroutící moment na řetěz 

Mm [kg] kroutící moment motoru 

mm [kg] hmotnost elektromotoru 

Mmax/Mn [-] poměrný záběrný moment zvratu elektromotoru 

Momax [Nm] maximální ohybový moment 

MOOmax [Nm] maximální ohybový moment osy válečku 

mop [kg/m] hmotnost obdélníkového profilu 

MOPmax [Nm] maximální ohybový moment pláště válečku 

MORmax [Nm] maximální ohybový moment rámu tratě 

mp [kg] celková hmotnost přepravky a materiálu 

mpu [kg] hmotnost převodovky 

mu [kg/m] hmotnost U profilu 

mv [kg] hmotnost rotujících částí válečku 

Mz/Mn [-] poměrný záběrný moment elektromotoru 

n [ks] celkový počet předmětů na trati 

n2 [min
-1

] otáčky na výstupu převodovky 

nhk [s
-1

] otáčky hnacího ozubeného kola 

nm [s
-1

] otáčky elektromotoru 

np [palet/min.] dopravní výkon tratě 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

 

 

 

 

Nr [N] síla přetržení řetězu 

nv [s
-1

] otáčky válečku 

O [N] celkový odpor působící na jednom válečku 

O1 [N] složka odporu vlastní tíhy předmětu 

O2 [N] složka odporu vlivem valivého tření 

O3 [N] složka odporu vlivem nepřesnosti výroby 

p [mm] rozteč os válečků 

P1 [W] výkon pro pohon válečků jednoho úseku tratě 

P2 [W] výkon pro překonání tření zastavené palety 

PC [W] celkový potřebný výkon pro pohon jednoho úseku tratě 

Pm [W] výkon elektromotoru 

Pm1 [W] potřebný minimální výkon elektromotoru 

Q [kg] nosnost jednoho válečku 

Qk [kg·m
-1

] nosnost tratě 

R [mm] poloměr válečku 

R [mm] vnitřní rádius U profilu 

R [mm] rádius obdélníkového profilu 

r1 [mm] vzdálenost kuliček ložiska od osy rotace 

R1 [mm] vnější rádius U profilu 

Re [MPa] mez pevnosti materiálu 

RL [mm] délka válečku 

RO [kg·m
-1

] délka trubky válečku 

s [ks] počet řetězových smyček na jednom úseku tratě 

Snk [mm
2
] plocha průřezu nohy konstrukce 

t [mm] rozteč os válečků 

t [mm] šířka stěny obdélníkového profilu 

t1 [mm] šířka stěny U profilu 

t2 [mm] šířka ramene U profilu 

ts [mm] tloušťka stěny válečku 

Um [V] jmenovité napětí elektromotoru 

v [m·s
-1

] dopravní rychlost 

vr [m·s
-1

] obvodová rychlost řetězu 

Wo [m
3
] modul průřezu v ohybu 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

 

 

 

 

WOO [m
3
] modul průřezu v ohybu osy válečku 

WOP [m
3
] modul průřezu v ohybu pláště válečku 

WOR [m
3
] modul průřezu v ohybu rámu tratě 

x [m] maximální rozestup palet při maximálním dopravním výkonu 

x1 [ks] počet dopravovaných předmětů na jednom úseku tratě 

xl1 [-] počet článků řetězu smyčky mezi válečky 

xl2 [-] počet článků řetězu smyčky mezi válečky a pohonem 

ydov [mm] dovolený průhyb osy válečku 

ymax [mm] maximální průhyb osy válečku 

Z [N] síla na zarážku od stojící palety 

z1 [-] počet zubů ozubeného kola válečku 

z2 [-] počet zubů ozubeného poháněcího kola 

β [°] úhel sklonu válečkové tratě 

ηm [-] účinnost elektromotoru 

ηp [-] účinnost převodového ústrojí 

ηrp [-] účinnost řetězového převodu 

λ [-] součinitel bezpečnosti na vzpěr 

ξ [m] rameno valivého odporu dřevo-kov 

σD [MPa] dovolené napětí 

σnk [MPa] napětí v tlaku na nohu konstrukce 

σo [MPa] ohybové napětí 

σOmax [MPa] maximální ohybové napětí osy válečku 

σP [MPa] ohybové napětí pláště válečku 

σPmax [MPa] maximální ohybové napětí pláště válečku 

σR [MPa] ohybové napětí rámu tratě 

σRmax [MPa] maximální ohybové napětí rámu tratě 

σRO [MPa] ohybové napětí osy válečku 

ωhk [Rad·s
-1

] úhlová rychlost hnacího ozubeného kola 
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SEZNAM PŘÍLOH 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

P1 Katalogový list, Koncový spínač 1 strana 

P2 Katalogový list, IR závora  2 strany 

SEZNAM VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

I BP-A3.0-133765/01  Sestava tratě 

II BP-A1-133765/02  Úsek tratě 

III BP-A1-133765/03  Poslední úsek 

 

Dne 28. 5. 2015 zpracoval Pavel Pokorný. 
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Pavel
Text napsaný psacím strojem
P2, Katalogový list, IR závora, str.1 
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