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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem manipulátoru pro manipulaci s klikovými hřídeli 

v pružných výrobních linkách. V první části jsou popsány typy výrobních linek a možné 

způsoby mezioperační manipulace. S ohledem na vhodnost jejich využití je vybrána 

odpovídající varianta, která je následně koncepčně zpracována a technickými výpočty 

ověřena. Závěrem je ověření konstrukčního návrhu z hlediska bezpečnosti. Součástí 

diplomové práce je výkresová dokumentace. 
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ABSTRACT 

This master‘s thesis is focused on the design of manipulator for crankshaft handling in flexible 

production lines. The first part describes the types of production lines and possible ways of 

inter-operative manipulation. With regard to the suitability of their use, a suitable variant is 

selected, which is then conceptually processed and verified by technical calculations. The final 

conclusion is the verification of the design in terms of safety. Part of the master‘s thesis is 

technical drawing documentation. 
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ÚVOD 

Potřeba manipulace s předmětem sahá až do samotného počátku existence lidstva. V 

předindustriálních dobách se pro zvedání, přemisťování a umisťování využívalo zejména 

lidské a zvířecí síly spolu s jakýmkoli kladkovým, pákovým a jiným zařízením. Během 

průmyslových revolucích, kdy se začalo využívat elektrické energie, došlo ke značnému 

pokroku v oblasti manipulace. Dřívější zdroje energie byly nahrazeny zejména elektromotory, 

které rozšiřovali oblast použití manipulačních zařízení a dále tak přispívaly k celkovému vývoji 

společnosti. Také byly vytvořeny první výrobní linky, což vedlo k nárůstu výroby a ke snížení 

cen výrobků. 

Současná doba je charakteristická svou rychlostí evoluce jak v oblasti strojního 

průmyslu, tak v oblasti průmyslu dopravního, chemického, potravinářského, zdravotnického a 

mnohých dalších oblastí. V případě rychlého vývoje v oblasti strojírenství dochází zároveň 

k nárůstu požadavků lidí na variabilitu, různorodost, množství, kvalitu a v neposlední řadě cenu 

vyráběných produktů. Stále rostoucí životní úroveň lidí znamená častější a větší investice 

v podobě nakupování vozidel, elektroniky, domácího vybavení, oblečení atd. Tato skutečnost 

klade požadavky na rychlou, kvalitní a cenově přijatelnou výrobu. 

Manipulační zařízení s obrobky či jinými produkty jsou, byly a budou nedílnou součástí 

průmyslu. Umožňují zkrácení manipulačních časů ve výrobě, a tím zkracují průběžné výrobní 

cykly jednotlivých produktů a zefektivňují celkový výrobní proces. Vysoká rozmanitost typů 

dopravníků umožňuje využití těchto zařízení téměř v jakékoli oblasti průmyslu. Ve strojírenství 

jsou dopravníky a manipulátory využity ve většině výrobních buněk dle technologického či 

předmětného uspořádání. V takových případech je využito např. paletových, řetězových a 

vlečných dopravníků, portálových manipulátorů nebo robotů, které mohou sloužit 

k mezioperační manipulaci s obrobkem. V automobilovém průmyslu (automotive) jsou častým 

manipulačním prvkem roboty, 2osé nebo 3osé manipulátory.  

Tato práce se zaměří na zařízení, která se používají k mezioperačním manipulacím 

v pružných výrobních linkách. První částí je analýza možných konstrukčních řešení pro daný 

účel manipulace. Jejich zhodnocením pomocí multikriteriální metody je vybrána nejvhodnější 

varianta, která je následně koncepčně zpracována a ověřena funkčními výpočty. Součástí 

diplomové práce je závěrečné zhodnocení z hlediska bezpečnosti a potřebná výkresová 

dokumentace. 
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1 PŘEHLED V OBLASTI MANIPULACE S OBROBKY 

VE VÝROBNÍCH LINKÁCH 

Výrobní linkou se rozumí sériově nebo paralelně uspořádaná posloupnost automatizovaných 

strojů včetně kontrolních a měřících stanic, které jsou vzájemně propojeny společným 

zařízením pro přepravu určitého typu objektu a jsou řízeny řídícím systémem. Aby bylo možné 

výrobní linku plně automatizovat, je nutné, aby byla splněna podmínka komplexní 

mechanizace, což spočívá v nahrazování lidské síly mechanickou silou. Poté je možné do 

výrobního procesu zavádět technologie a postupy, které pomocí počítačem řízených strojů, 

umožňují samočinné operace dle předem stanovených instrukcí. 

Základní rozdělení výrobních linek spočívá v druhu procesu, ke kterému jsou 

uskutečněny. V oblasti strojírenství jsou nejčastějším typem montážní a obráběcí 

automatizované linky, přičemž tato práce se zabývá manipulačním zařízením určeným pro 

výrobní obráběcí linky.  

1.1 Obráběcí automatizované linky 

Obráběcí linky jsou tvořeny soustavou různých typů obráběcích strojů a jiných technologických 

zařízení, které jsou vzájemně propojeny zařízením určeným k dopravě obrobku mezi 

jednotlivými stroji. Hlavními prvky tvořící celek jsou [6]:  

• Jednoúčelové nebo víceúčelové stroje různého typu – speciálně navržené stroje 

pro daný účel a danou linku. Nejčastěji se jedná o stavebnicové stroje. 

• Dopravní zařízení – slouží pro mezioperační manipulaci s obrobkem, pro dopravu 

nástrojů a výrobků.  

• Řídící systém – úkolem je regulace materiálového toku, dohled nad výrobním 

procesem, kontrola, synchronizace aj. 

Obráběcí výrobní linky je možné rozdělit dle způsobu upínání a dopravy obrobků mezi 

jednotlivými pracovními stanicemi a to na: 

• Automatizované obráběcí linky s průběžnou dopravou obrobku – obrobky jsou 

přepravovány bez použití technologických palet, tudíž není potřeba dopravník pro 

zpětnou dopravu palety. Výhodou je nižší cena díky absenci technologických palet.  

• Automatizované obráběcí linky s vratnou dopravou – rozdílem u tohoto typu 

dopravy je využívání technologických palet, na kterých jsou pomocí upínače 

obrobky uchyceny a zároveň jsou opatřeny prvky pro přesné napolohování ve stroji. 

Další možné rozdělení linek je z hlediska způsobu dopravy obráběných součástí skrze 

jednotlivé pracovní stanice a to linky s: 

• průchozím dopravníkem, 

• horní dopravou, 

• blokovou dopravou, 

• kombinovanou dopravou. 
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V rámci rozmístění strojů se rozdělují na linky předmětného, technologického či buňkového 

uspořádání [7]. 

• Předmětné uspořádání – pro výrobu jednoho typu výrobku. Manipulační zařízení zde 

zajišťuje přepravu mezi jednotlivými pracovišti, přičemž se pro přepravu využívá 

zejména manipulátoru nebo robotu.  

• Technologické uspořádání – pro stejné nebo podobné operace. Toto uspořádání se 

uplatňuje v kusové a malosériové výrobě. Pro přepravu je možné využití dopravníku či 

manipulátoru.  

• Buňkové uspořádání – z hlediska poměru pružnosti ku výrobnosti je nejvýhodnější a 

má význam při výrobě podobných součástek. Buňky jsou rozděleny dle možnosti 

výroby podobných součástek (rotační, skříňové).  

Obr.: 2 Schéma předmětného uspořádání výroby         
(T-soustružení, M-frézování, D-vrtání, G-broušení) [7] 

Obr.: 1 Dopravní systém firmy GROB GROUP s horní dopravou obrobku [9] 

Obr.: 3 Schéma technologického uspořádání výroby [7] 
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1.2 Pružné výrobní systémy (FMS) 

Tato část kapitoly 1 je zaměřena na aktuální pružné výrobní systémy za účelem poznání 

principů a klíčových charakteristik pro následný návrh manipulačního zařízení právě pro 

pružnou výrobní linku nebo buňku.  

1.2.1 Co je pružný výrobní systém (FMS)  

Pružné výrobní systémy jsou tvořeny soustavou pracovních zařízení a operací, které umožňují 

výrobu součástí s geometrickou a technologickou podobností. Dále jsou tvořeny 

technologickými pracovišti určenými pro výrobu produktů, které mají shodné vlastnosti jako je 

geometrie obrábění, velikost rozměrů nebo podobná obtížnost skladby operací. V neposlední 

řadě se jedná o souhrn pružných pracovišť, která jsou vzájemně propojena zařízením pro 

přepravu a skladování obrobků či jiného materiálu. FMS se využívá zejména v případech, kde 

je důležitý kompromis mezi počtem rozdílných typů výrobku a požadovaným objemem výroby 

pro daný typ výrobku (obr. 5).  

 

Obr.: 4 Schéma buňkového uspořádání výroby [7] 
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Obr.: 5 Poměr výroby/variability u různých výrobních konceptů [10] 
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Pružné výrobní systémy je možné rozdělit do základních tří kategorií: 

• pružná výrobní jednotka, 

• pružná výrobní buňka, 

• pružná výrobní linka. 

1.2.2 Pružná výrobní jednotka (PVJ) 

Jedná se o typ výrobního systému, kde je významnými prvky obráběcí centrum podporováno 

skladovým hospodářstvím, automatizovanou dopravou obrobků pomocí robotu nebo 

manipulátoru a v neposlední řadě automatickou výměnou nástrojů. Samozřejmostí je však 

dodávka energií, materiálu, nástrojů, medií atd.  

1.2.3 Pružná výrobní buňka (PVB) 

Dalším typem výrobního systému je pružná výrobní buňka. V porovnání s výrobní jednotkou 

se obvykle skládá z dvou a více obráběcích center. Dále je doplněna o společnou 

automatickou výměnu obrobků realizovanou opět manipulátorem, robotem a v případě delších 

vzdáleností určitým typem dopravníku (řetězový, paletový atd.). Obr. 7 znázorňuje pružnou 

výrobní buňku s přepravou obrobku za pomoci manipulátoru. 

Obr.: 6 Pružná výrobní jednotka MAZAK s výměníkem palet [11] 

Obr.: 7 Pružná výrobní buňka HYTECH Automation [12] 
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1.2.4 Pružná výrobní linka (systém) 

Posledním typem výrobního systému jsou pružné výrobní linky, které vychází z obou 

předchozích typů a jsou jimi zároveň rozšířeny. Obsahují čtyři a více obráběcích center, které 

jsou vzájemně propojeny. Nedílnou součástí výrobních linek jsou mezioperační sklady pro 

hromadění obrobků. Jako celek je výrobní linka řízena CNC a DNC řídícím systémem. 

 Pružné výrobní linky se nejčastěji využívají ve středněsériové výrobě s opakovaně 

zadávanými součástmi. Pružnost v takovém typu výroby znamená možnost vyrábět podobné 

součásti. Obvykle je možné obrábět jeden typ součásti v jedné až třech modifikacích. 

Mezioperační manipulace je rozdílná v závislosti na charakteru součástky a požadavku na 

bezobslužný provoz. Pro rotační součástky se využívají roboty a pro nerotační se uplatňují 

technologické palety spolu s manipulátory. Mezioperační manipulace je obvykle realizována 

portálovými manipulátory, válečkovými tratěmi, vozíky atd. [1]  

1.3 Manipulační zařízení pro pružné výrobní linky a buňky 

Snahou výrobních systémů je docílit co nejvyšší efektivity výrobního procesu, produktivity, 

kvality a zároveň dosáhnout co nejnižší ceny produktu. Jedním z mnoha faktorů ovlivňující 

hospodárnost a efektivitu výrobní linky jsou neproduktivní časy, přičemž mezi tyto neaktivní 

časy patří např. časy potřebné pro upnutí a seřízení obrobku, čas spojený s výměnou nástroje 

nebo časy nutné pro mezioperační manipulaci s materiálem.  

Jak už bylo zmíněno v předchozích kapitolách, manipulační zařízení pro obrobky je 

možno rozdělit do několika konstrukčních skupin, které se uplatňují v závislosti na typu 

obrobku (rotační, kubická), jeho rozměrech a hmotnosti, typu linky (stroje), požadované 

manipulační rychlosti, přesnosti polohování a v neposlední řadě výrobnosti [1]. Manipulační 

zařízení pro práci s obrobky se v zásadě dělí do základních tří skupin a několika dalších 

podskupin a to: 

• Dopravníky – válečkové, řetězové, krokové akumulační, paletové a vlečné 

• Manipulátory – 2osé, víceosé, portálové (gantry) 

• Průmyslové roboty – stacionární, mobilní, portálové 

Robot 

pro 

přepravu 

hotových 

součástí 

2osy 

portálový 

manipulátor 

Zásobník 

polotovarů 

Obr.: 8 Pružná výrobní linka DMG Mori [13] 
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Další zohledňující parametr při návrhu linky a výběru její komponent (obráběcí centra, 

zásobníky, dopravní zařízení) je samotný smysl pohybu při průchodu obrobku výrobním 

procesem. Obrobky se tedy mohou pohybovat [1]: 

• volně, 

• na nosné desce (technologické paletě), 

• na strojní paletě (součást obráběcího centra), 

• na speciálních upínačích a přípravcích. 

1.3.1 Dopravníky 

Z hlediska konstrukce a typu manipulace je možné tato zařízení dále dělit do několika 

podskupin, jako jsou válečkové, řetězové, paletové aj. Pro dosažení úplné automatizace je 

prostředí dopravníku rozšířeno o systém senzorů, koncových a polohových čidel, kamer a 

dalších bezpečnostních prvků, které vytváří celek komunikující se samotným řídícím 

systémem dopravního zařízení. Častým využitím jakéhokoli typu dopravníku je nejen přeprava 

materiálu, ale i plnění funkce meziskladu s obrobky, což je určitá výhoda oproti manipulátorům 

a robotům.  

Obr.: 10 Výrobní linka pro soustružení rotorů CZ.TECH Čelákovice a.s. [17] 

Obr.: 9 Typy manipulačních zařízení (průmyslový robot, řetězový dopravník, 
portálový manipulátor) [14][15][16] 
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Na obr. 10 je znázorněna automatizovaná výrobní linka na soustružení rotorů firmy 

CZ.TECH Čelákovice a.s. Samočinný provoz v oblasti manipulace s polotovary a hotovými 

obrobky zajišťuje poháněný válečkový dopravník spolu s portálovým 2osým manipulátorem. 

Polotovary jsou naskládány v několik přepravních boxech a umístěny na dopravník, který tedy 

zastává funkci určitého meziskladu. Jelikož jsou dopravníky využívány obvykle v oblasti 

transportu obrobků a cílem práce je návrh manipulátoru, tedy manipulačního zařízení, dále 

tento typ zařízení nebude rozebírán. 

1.3.2 Manipulátory 

V současné době jsou pro manipulaci s obrobky často využívány lineární systémy 

portálových manipulátorů (gantry). Lineární systém je sestava na sebe kolmých lineárních 

vedení, která se po sobě vzájemně posouvají a jsou tak schopny dosáhnout požadované 

polohy v rovině nebo v prostoru. S rostoucím počtem lineárních vedení úměrně roste i počet 

stupňů volnosti, což zároveň zvyšuje náročnost řízení. Díky přítomnosti řídícího systému 

probíhají veškeré operační a mezioperační manipulace automaticky. Součástí posledního 

člene kinematického řetězce je koncový efektor navržený dle odpovídajících specifikací 

konkrétního obrobku. 

Samotná konstrukce manipulátoru je často stavebnicového charakteru. Z částí, jako 

jsou vedení, pohony, efektor, řídící systém se sestaví požadovaný manipulátor splňující 

veškeré předem známé vstupní parametry. Modularita systému poskytuje možnost vytvoření 

specifických zařízení pro odlišně náročné operace. Na následujícím obrázku 12 jsou uvedeny 

příklady jednotlivých funkčních uzlů tvořící jeden celek v podobě manipulátoru. 

Obr.: 11 2osý portálový manipulátor firmy GÜDEL [18] 

Obr.: 12 Stavebnicová struktura manipulačních zařízení GÜDEL [19] 
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Pohyblivé osy portálového manipulátoru 

Aby bylo možné hovořit o stavebnicové struktuře jako takové, je důležité umožnit kombinaci 

komponent i v oblasti pohybových os. Ne všude musí být kombinace lineárních os výhodná, a 

proto je podstatné umožnit i kombinaci pohybů translace a rotace. 

a) Lineární osy 

Obvyklá konstrukce portálových manipulátorů je za pomoci lineárních vedení spolu 

umožňující pohyb jednotlivých os v podobě translace. Jedná se o nejhospodárnější 

variantu gantry a to proto, že všechny body, které je možné uchopit koncovým 

efektorem, leží v jedné rovině. V takovém případě portálový nosník zajišťuje vodorovný 

pohyb a svislý pohyb je realizován portálovým ramenem. Provedení nakladače může 

být dvojího typu: 

• I-nakladač – jedna vertikální osa na vozíku 

• H-nakladač – dvě vertikální osy na vozíku 

Jak je vidět na obr. 13, H-nakladač má dvě nezávislá ramena se zarážkami uspořádaná 

paralelně na jednom vozíku. Vzdálenost mezi rameny je pevná, což znamená, že 

každé řešení je navrženo individuálně přímo dle specifikací konkrétního obrobku. Tato 

konfigurace je ideální pro dlouhé obrobky, jako jsou dlouhé hřídele, klikové hřídele, 

vačkové hřídele nebo i kubické součásti, kde není možné aplikovat efektor pro rychlou 

výměnu součásti. V takovém případě H-nakladač poskytuje možnost nosnosti dvou 

součástek. 

 

b) Rotační osy 

V některých případech ale pouze lineární pohyby os nestačí a je potřebný další pohyb 

zahrnující interpolaci ve svislé ose. V takovém případě se využívá dalšího ramene 

vykonávají rotační pohyb. Konfigurace TTR, tedy s rotační vazbou na konci 

kinematického řetězce, je často využívána pro zakládání materiálu do obráběcích 

center s malým pracovním prostorem. Na obr. 14 jsou znázorněny příklady kombinací 

rotačních a lineárních os pro tři a čtyři řízené osy. 

Obr.: 13 Typy nakladačů portálového manipulátoru s lineárními osami [20] 

a) I-nakladač, b) I-nakladač teleskopický, c) H-nakladač, d) H-nakladač teleskopický 

a) b) c) d) 
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Pracovní prostor portálového manipulátoru 

Ve strojírenském průmyslu, konkrétně v oblasti výrobních linek a buněk, je výrobní proces více 

či méně prostorově rozměrným souborem. Obvykle je složen z několika výrobních strojů, 

dopravníků, dílčích pracovních stanovišť, skladů a mnoha dalších míst, kde je vyžadován buď 

opakovaný, nebo méně častý přístup manipulačního zařízení. Jelikož je rozsah výrobního 

procesu obvykle individuální, není možné určit univerzální typ manipulátoru, který bude 

vyhovovat všem požadovaným parametrům. Z hlediska pracovního rozsahu, který má být 

manipulačním zařízením obsluhován, je možné využívat principálně dvou konstrukčních 

řešení. 

 Pro pracovní prostory menších rozměrů je obvyklé použití standartního portálového 

manipulátoru v podobě dvou a více stojin včetně horního portálu, který umožňuje horizontální 

pohyb nakladače. Pro rozsáhlejší pracovní prostory se používá konstrukce podobná hornímu 

gantry u obráběcích strojů, kdy horní příčník pojíždí po vedení (viz obr. 15).   

Manipulátor se strojními paletami 

Stejně jako portálové manipulátory, i tento typ zařízení může být kombinován do několik 

modifikací. Pohyb může být složen pouze z lineárních vedení, nebo může být doplněn o 

rotační člen. Jiná konfigurace může být v důsledku pohybu v rovině nebo v prostoru.  

a) b) c) 

Obr.: 14 Typy nakladačů portálového manipulátoru při kombinaci rotační a lineární osy [21] 

a) 3-NC nakladač (vodorovný), b) 4-NC nakladač (svislý), c) 4-NC nakladač (vodorovný) 

Obr.: 15 3osý lineární portálový manipulátor firmy GÜDEL [22] 
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Funkce manipulátoru strojních palet je totožná s funkcí paletového zakladače. 

Principem je tedy odebíraní strojní palety s obrobkem přímo ze stroje, přičemž povolení vstupu 

probíhá automaticky bez zásahu obsluhy. Po najetí manipulátoru do pracovního prostoru stroje 

dojde k uvolnění zámků držících paletu a k přesunutí na vysunutý portál manipulátoru, kde je 

strojní paleta s obrobkem znovu uzamknuta.  

Tento systém však nemusí plnit pouze úkoly spojené s výměnou obrobku v pracovním 

prostoru. Další možnou aplikací manipulátoru strojních palet je uskladňování polotovarů, 

obrobků nebo hotových produktů. V případě manipulátoru pohybující se ho pouze ve 

vodorovné rovině, palety mohou být přímo uskladňovány v kruhovém zásobníku palet (pallet 

pool) nebo v zásobníku s odkládacími místy ve stejné rovině, jako se nachází manipulátor. 

Pokud je pohyb naopak umožněn v celém kartézském systému, tedy v prostoru, uskladňování 

palet je možné i v regálových zásobnících, což je z hlediska uskladněného množství jistou 

výhodou. 

Pneumatické manipulátory 

Hlavní součástí je pneumatický válec, který může být různého typu. Mezi nejznámější značky 

poskytující pneumatickou techniku pro průmysl patří FESTO nebo SMC. Z hlediska typu válců 

se jedná nejčastěji o válce s kruhovým pístem. Ty se pak dále rozdělují v závislosti na průměru 

pístu, celkovém zdvihu a výsledné maximální dopředné či zpětné síle. Dalším typem jsou 

bezpístnicové válce, které se obvykle používají pro vysoké zdvihy, a tedy jako náhrada 

lineárního vedení. Rozsah zdvihu se pohybuje od 1 do 9 000 mm (konkrétně pro firmu 

FESTO). Důvodem použití pneumatického pohonu je vysoká rychlost ve srovnání 

s hydraulickými a elektrickými pohony. Další výhodou je jednoduchost, nízká cena a minimální 

údržba. Nevýhodou jsou vysoké náklady na výrobu stlačeného vzduchu a citlivost ovládacích, 

regulačních ventilů a dalších prvků na nečistoty [4]. 

Zásobník strojních 

palet pro obrobky 
Manipulátory 

strojních palet 

Obr.: 16 Příklad výrobní linky s použitím manipulátoru strojních palet (Pietro Carnaghi) [23] 

Obr.: 17 Detailní pohled na automatickou výměnu strojní palety (Pietro Carnaghi) [24] 
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 V praxi se nejčastěji pneumaticky poháněné manipulátory využívají v oblasti nižších 

zdvihů a nižších zatěžujících sil. S výhodou se využívají ke stohování krabic, pro manipulaci 

s deskovými součástkami, jako jsou plechy, skleněné tabule aj. V oblasti manipulace 

s obrobky se využívají velmi zřídka, a to hlavně z důvodu úměrného nárůstu rozměrů při 

rostoucí zatěžující síle. Další závažnou nevýhodou jsou často nedostatečné zdvihy, které při 

manipulaci ve výrobních linkách obvykle dosahují délek řádově několika metrů.  

Hydraulické manipulátory 

Tento typ pohonu je využíván všude tam, kde je potřeba práce s vysokými silami nebo 

v místech s malým zástavbovým prostorem. Časté využití lze nalézt v mechanických dílnách, 

kde je zvedání automobilu, lokomotiv a jiných zařízení určitým typem manipulace. 

V poměru velikosti komponent k přenášenému výkonu jsou nejvýkonnější a 

nejpřesnější. Výhodou je využití vnějšího hydraulického okruhu. Samotné zařízení je tedy 

opatřeno pouze hydraulickým válcem, který je připojen k centrále produkující požadovaný 

výkon. Výhodou je nezávislost přímého napájení ze sítě a zachování krouticího momentu a 

síly bez provozu hydraulického čerpadla. Nevýhodou je potřeba velikého množství prvků pro 

hydraulický obvod (např.: čerpadla, nádrže, ventily, chladiče, ...), což vede k vysoké hmotnosti 

a ceně [4]. 

V oblasti průmyslových aplikací se hydraulické manipulátory využívají zejména 

v těžkém CNC obráběcím průmyslu pro zakládání a vykládání těžkých obrobků např. u 

karuselů, nebo v ocelářském průmyslu, kde se používají pro manipulaci s polotovary či ingoty. 

Konstrukční provedení v podobě portálových manipulátorů s lineárními osami jsou neobvyklá. 

Bylo by obtížné zajistit přívod kapaliny spolu s možností pohybu ve vzdálenostech několika 

metrů. Jako manipulační zařízení pro mezioperační manipulace v pružných výrobních 

systémech je možno hydraulické manipulátory aplikovat spíše pro výrobní buňky ve formě 

stacionárních manipulátorů nebo jeřábů.  

Obr.: 18 Pneumatický manipulátor firmy AWAS [32] 
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1.3.3 Průmyslové roboty 

Robot je univerzální zařízení, které je schopno nahradit lidskou práci pomocí předem 

definovaného sousledu operací. Je tedy schopný automatické činnosti, případně okamžitému 

přizpůsobení se okolním podmínkám. Během několika let se stal poměrně snadno dostupným 

zařízením, které může být využíváno nejen ve strojírenském průmyslu. Na současném trhu je 

celá škála různých variant průmyslových robotů, které se od sebe vzájemně liší svými 

parametry jako jsou rozměry, pracovní rychlost, dynamika, přesnost, pracovní rozsah, počet 

volných stupňů volnosti aj.  

V oblasti průmyslu, konkrétně ve výrobních systémech, je nejčastěji využívaný robot 

se šesti stupni volnosti. Tento počet samostatně řízených os podstatně rozšiřuje prostor 

využitelnosti robotu. Využívá se pro samočinné operační a mezioperační manipulace u 

výrobních strojů nebo může být použit i pro operace technologické jako je sváření, montáž, 

měření a jiné úkony. Proto je možné konstatovat, že robot bude použit téměř všude tam, kde 

k tomu bude naprogramován.  

Obr.: 20 Kinematický řetězec šestiosého robotu – 6 řízených os [25] 

Obr.: 19 Hydraulický sloupový manipulátor FURNSTECH [33] 
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Průmyslové roboty je možné dělit podle mnoha specifikací. Dle oblasti použití můžeme 

tato zařízení dělit na [6]: 

• univerzální a manipulační, 

• technologické, 

• speciální. 

 Při návrhu automatické výrobní linky je častým problémem nedostatek pracovního 

prostoru pro vhodné rozmístění všech potřebných zařízení. V některých případech je nutné 

dodržovat např. nízkou výšku výrobní haly nebo jiná úskalí. Jistou nevýhodou je i půdorysná 

plocha, nutná pro bezpečné ustavení průmyslového robota do požadované pozice. Aby byly 

tyto nevýhody a problémy spojeny s rozvržením pracoviště vyváženy, stejně jako manipulátory 

se i roboty rozdělují dle konstrukčního principu na [6]: 

• stacionární (stojanové), 

• mobilní (konzolové), 

• portálové, 

• s konstrukcí integrovanou s výrobním zařízením, 

• jiné. 

Stacionární (stojanové) průmyslové roboty 

Stacionárním průmyslovým robotem je míněno polohově stálý a neměnný systém. Velmi 

častou aplikací toho typu zařízení je skládání rozličného druhu materiálu na předem 

definované a naprogramované místo, kterým může být např. paleta, zásobník, regál aj. Další 

využití nachází v oblasti montážních linek zejména v automobilovém průmyslu. V takovém 

případě jsou stěžejními technologické operace (svařování, lepení, …), montážní nebo 

manipulační operace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti výrobních systémů své uplatnění nachází nejčastěji v pružných výrobních 

buňkách (obr. 21), které jsou koncipovány do uzavřeného pracovního prostoru. Stacionární 

robot je poté vhodně umístěn tak, aby byl schopen efektivně obsluhovat co nejvíce pracovních 

míst a výsledný provoz byl do co největší míry automatizován. Nevýhoda u daného typu 

průmyslového robotu vyplývá ze stacionární povahy. V pružných výrobních linkách, kde je 

výrobní proces obvykle řazen do jedné rovné linie, je méně často využívaný a plní v zásadě 

funkci obsluhy zásobníku či skladu. 

Obr.: 21 Příklad výrobní buňky obsluhované stacionárním robotem [26] 
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Mobilní (konzolové) průmyslové roboty 

Zásadním rozdílem konzolových vůči stojanovým robotům je možnost volného pohybu 

nejčastěji v jedné ose. V případě tedy nejpoužívanějšího šestiosého průmyslového robotu je 

počet řízených os navýšen o pojezd robotu na 7 stupňů volnosti. Z hlediska řízení se jedná o 

komplikovanější variantu díky přítomné sedmé translační ose, avšak z hlediska efektivity 

jednoznačně přínosnější v porovnání s předchozím typem. Možná aplikace mobilního robotu 

je rozšířena o výrobní linky, kde se objevuje jako zařízení pro mezioperační manipulace. 

 Základem translačního pohybu mobilního průmyslového robotu je pohyblivá konzola. 

Na současném trhu jsou dostupné odlišné varianty, které přináší určité výhody a nevýhody 

oproti jiným. Nicméně, aby byl zajištěn spolehlivý a bezúdržbový pohyb po této ose, musí být 

celé zařízení velmi stabilní a odolné vůči vodě, prachu a jiné kontaminaci. V případě zařízení 

vykonávající lineární pohyb je požadavkem dostatečná tuhost celého systému, aby byl 

schopen absorbovat dynamickou zátěž vznikající při pohybu jednotlivých os a to jak bez 

zátěže, tak i v případě uchopeného břemene. V případě stacionárních robotů je výhodou 

podstavec, který je pevně připevněn k podlaze za pomocí šroubů, chemické kotvy či jiného 

způsobu. Veškerá dynamická zátěž a vibrace od pohybu robotu je tak spolehlivě přenášena 

do základu. Dále je vyžadována dynamika kompletní lineární osy.  

  

Obr.: 22 Mobilní průmyslový robot MAKINO [27] 

Obr.: 23 Konstrukční provedení lineární osy firmy GÜDEL [28] 
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 Lineární osa je vybavena pohyblivou konzolí pro uchycení stacionárního průmyslového 

robotu. Nedílnou součástí jsou energetické řetězy pro uskladnění a správný pohyb veškeré 

kabeláže. Na každém konci translačního zařízení je přimontován mechanický doraz pro případ 

nechtěného vyjetí mimo pracovní polohu vlivem např. kolize programu. 

Portálové průmyslové roboty 

Posledním využívaným typem průmyslových robotů ve výrobních systémech jsou tzv. 

portálové průmyslové roboty. Podobnost řešení je možné hledat u portálových manipulátorů. 

Rozdílem je však samotný pohybující člen po vedení portálu. V případě manipulátoru se po 

portálu pohybuje soustava lineárních vedení. V případě robotu, se po lineárním vedení portálu 

pohybuje celý průmyslový robot, který umožňuje manipulaci v několika osách (záleží na 

konkrétním provedení samotného robotu). Výhodou portálového řešení, ať u robotů nebo 

manipulátorů, je volný pracovní prostor pod samotným zařízením. 

Aby bylo možné navrhnout výrobní linku nebo buňku tzv. na míru, jsou dostupná odlišná 

konstrukční řešení pro uchycení lineárně se pohybujících saní. Ať se jedná o jakékoli 

provedení, vždy musí být splněny určité požadavky na funkční uzly celého řešení. Vodící saně 

musí být společně s vodorovným nosníkem dostatečně tuhé, aby spolehlivě zachytily a 

přenesly dynamické rázy a vibrace vzniklé při pohybu a manipulaci. Stejně jako u lineární osy 

pro konzolové průmyslové roboty, i osy pro portálové roboty musí být vybaveny vodícím 

žlabem pro energetický řetěz, nárazníkovou jednotkou a mazacím systémem. 

1.3.4 Dílčí závěr v oblasti manipulačních zařízení určených pro výrobní systémy 

Kapitola 1.3 je zaměřena na problematiku v oblasti nejčastěji využívaných manipulačních 

zařízení určených pro manipulaci s obrobky či jiným typem produktů. V části 1.3.2 jsou 

popsány hlavní typy konstrukčních principů manipulátorů. Hlavní výhodou např. 2osého 

manipulátoru je téměř neomezená délka pohybu díky možné stavebnicové struktuře, menší 

nároky na řízení a celková cena zařízení. Nevýhodou je obtížná manipulace s obrobkem 

v malých prostorech, tudíž někdy obtížné zakládání materiálu do pracovního prostoru stroje. 

Avšak automatické výrobní linky jsou individuální záležitostí, a při návrhu se tyto nedostatky 

zohledňují. 

Obr.: 24 Konstrukční řešení průmyslového robotu zavěšeného na portálu [29] 



 

36 
 

V případě robotických pracovišť je jistou výhodou univerzálnost využití, kdy je 

průmyslový robot schopen téměř jakékoli operace, na kterou je naprogramován. Nevýhodou 

v oblasti výrobních linek je jeho omezený dosah, který je možné kompenzovat doplňující 

lineární osou, což má za následek zvyšující cenu. Proto je jejich využití zaměřeno zejména do 

výrobních buněk, kde jsou schopny obsluhovat několik pracovišť umístěných kolem robotu. 

Na následujících obrázcích (obr. 25, 26) jsou uvedeny příklad koncepcí manipulačních 

zařízení určených pro oblast výrobních systémů.  

 

Obr.: 26 Příklady využití jednotlivých manipulačních zařízení GÜDEL [31] 

Obr.: 25 Automatická výrobní linka GROB GROUP [30] 
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2 POPIS VYBRANÉHO OBROBKU A VÝROBNÍHO 

STROJE 

V této části diplomové práce bude popsán konkrétní typ vybraného obrobku z automobilového 

průmyslu. Součástí kapitoly je výběr a popis vhodného obráběcího stroje umožňujícího 

vzájemnou kooperaci mezi obráběcím strojem a manipulátorem a samotnou výrobu zvoleného 

obrobku. 

2.1 Popis vybraného obrobku (klikový hřídel) 

Jako obrobek pro následný návrh manipulátoru je vybrán klikový hřídel konkrétně pro vozidlo 

BMW M3 S14. Tento typ obrobku je možné automaticky zakládat a vykládat ze stroje a 

zásobníku bez jakékoli další automatizované manipulační jednotky. Hřídel je do stroje 

zakládán shora, čemuž musí být současně uzpůsoben výrobní stroj. Jedná se o opracovaný 

finální obrobek, jehož hmotnost a rozměry byly zjištěny pomocí strojírenského softwaru 

společnosti Dassault Systèmes, S. A. a to konkrétně v SOLIDWORKS 2017. Jako materiál 

byla zvolena ušlechtilá konstrukční ocel ČSN 16 343 (EN 34CrNiMo6).  

Základní mechanické vlastnosti daného materiálu nejsou pro samotný návrh 

manipulátoru významné, a proto zde nebudou uvedeny. Naopak důležitými parametry 

ovlivňující návrh manipulačního zařízení a zejména koncového uchopovacího efektoru jsou 

rozměry a hmotnost klikového hřídele. Výkres klikového hřídele včetně základních rozměrů je 

součástí PŘÍLOHY 1. Hmotnost obrobku je mh = 19,3 kg, avšak pro samotný návrh bude 

uvažována hmotnost navýšena o cca 50 % původní hmotnosti tedy na mo = 30 kg z důvodu 

možné budoucí variability a manipulace s těžšími obrobky.  

 

Obr.: 27 Klikový hřídel pro vůz BMW M3 S14 
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2.2 DMG MORI CTX BETA 1250 CS 

Rozměry potřebné pro návrh koncového efektoru vychází z rozměrů klikového hřídele. Aby 

mohl být správně navržen a zkonstruován i 2osý manipulátor, je důležité vybrat vhodný 

obráběcí stroj určený k obrábění vybraného typu obrobku. Zásadním parametrem pro výběr 

správného typu stroje je možnost přístupu do pracovního prostoru shora. V případě přístupu 

zpředu by 2osý manipulátor nebyl schopen založit díl do obráběcího stroje a musel by být 

doplněn o třetí řízenou osu v podobě některého z dalších manipulačních zařízení.  

Vhodným obráběcím strojem schopným automatického výrobního provozu klikových 

hřídelů je horizontální soustruh DMG MORI s obchodním označením CTX beta 1250 CS. 

Jedná se o plně automatizované obráběcí centrum uzpůsobené k výrobě klikových hřídelů, 

které může být zařazeno do sériového výrobního cyklu. Celkový layout obsahující pohledy 

zpředu a shora, rozměry stroje a pracovního prostoru je součástí PŘÍLOHY 2. Významné 

rozměry pro návrh manipulátoru jsou zejména šířka a výška stroje, velikost a poloha 

pracovního prostoru. Na obr. 28 je zobrazen vybraný horizontální soustruh, který je uvažován 

při návrhu manipulačního zařízení. 

 

 

  

Obr.: 28 Horizontální soustruh DMG MORI CTX beta 1250 CS [49] 
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3 POROVNÁNÍ A VÝBĚR KONCEPCE 

V kapitole 1.3. byly popsány jednotlivé možné varianty pro manipulaci s obrobky ve 

výrobních linkách a buňkách. Každé konstrukční řešení manipulačního zařízení sebou nese 

jisté výhody a naopak nevýhody. V takovém případě nastává problém, jaké řešení je správné 

a splňující všechny předem zvolené předpoklady. 

 V praxi se pro takové výběry využívají vícekriteriální metody, které jsou založeny na 

hodnocení možných alternativ řešení. Ne všechna kritéria ale podávají stejné výsledky, tedy 

výběr vhodné varianty může být rozdílný v závislosti na zvolené metodě. Společným účelem 

všech vícekriteriálních metod je shrnutí a utřídění vstupních parametrů s cílem výběru 

nejvhodnější varianty. Principem vyhodnocení, např. výběru vhodných komponent, je 

vyjádření vlastností a parametrů jednotlivých navrhovaných variant a stanovení pořadí dle 

vhodnosti použití. Využití těchto metod je do jisté míry subjektivní, a proto se vyhodnocení 

obvykle účastní co nejvíce osob pro zahrnutí více rozdílných úhlů pohledu. Často využívané 

metody jsou: 

• Metoda váženého součtu, 

• Metoda PRIAM pro hledání kompromisní varianty, 

• Metoda vyžadující kardinální informace, 

• Metoda AHP, 

• Metoda bazické varianty. 

3.1 Metoda bazické varianty 

Mezi cíli diplomové práce je návrh manipulátoru do výrobních linek nebo buněk, konkrétně 

2osého manipulátoru (bylo upřesněno s vedoucím DP). Proto mezi uvažované varianty 

nebudou zahrnuty manipulační zařízení v podobě průmyslových robotů ať už se jedná o 

portálové, konzolové nebo stacionární a zároveň nebudou porovnávány víceosé manipulátory. 

Jako možné varianty proto budou uvažovány jednotlivé druhy 2osých manipulátorů a to 

elektricky, pneumaticky či hydraulicky poháněné. Ohled bude brán také na typ vybraného 

obrobku v podobě klikového hřídele, který se vyrábí zejména ve výrobních linkách. 

Postup metody výběru dle bazické varianty [34]: 

• stanovení posuzovaných parametrů, 

• určení stupnice bodování, která slouží pro vyhodnocení kvality či kvantity 

posuzovaného parametru, 

• určení váhy z hlediska významu jednotlivých parametrů, 

• konečné vyhodnocení metody a určení vhodné varianty.  

Postup ve vyplnění a vyhodnocení tabulky: 

• vypsání předem stanovených posuzovaných parametrů a označíme je T1, T2,…., Tn, 

• určení hodnot jednotlivých vlastností tj dle stupnice 0 až 5, (0-nejhorší, 5-nejlepší), 

• dále je třeba určit míru důležitosti u každého parametru 0 < gn ≤ 1, 

• pro přehlednost se určí hodnota tj v procentech pT = 100/tj [%], 

• poté se určí parametr tn = tj ∙ gn. 

• nakonec výsledná porovnávací hodnota pro jednotlivé varianty τn. 
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   Tab.: 1 Posuzovaná varianta 1 – Elektricky poháněný manipulátor 

n Parametry Zn. Elektricky poháněný manipulátor 
   tj gn pT [%] tn 

1 Pracovní zdvih T1 5 0,9 20,0 4,5 

2 Dynamika T2 4 0,8 25,0 3,2 

3 Únosnost T3 3 0,7 33,3 2,1 

4 Poruchovost T4 4 0,6 25,0 2,4 

5 Náročnost provozu T5 5 0,5 20,0 2,5 

6 Rozměry zařízení T6 3 0,4 33,3 1,2 

7 Cena T7 4 0,3 25,0 1,2 

 

   Tab.: 2 Posuzovaná varianta 2 – Pneumaticky poháněný manipulátor 

n Parametry Zn. Pneumaticky poháněný manipulátor 
   tj gn pT [%] tn 

1 Pracovní zdvih T1 2 0,9 50,0 1,8 

2 Dynamika T2 5 0,7 20,0 3,5 

3 Únosnost T3 4 0,7 25,0 2,8 

4 Poruchovost T4 3 0,6 33,3 1,8 

5 Náročnost provozu T5 3 0,5 33,3 1,5 

6 Rozměry zařízení T6 4 0,4 25,0 1,6 

7 Cena T7 3 0,3 33,3 0,9 

 

   Tab.: 3 Posuzovaná varianta 3 – Hydraulicky poháněný manipulátor 

n Parametry Zn. Hydraulicky poháněný manipulátor 

      tj gn pT [%] tn 

1 Pracovní zdvih T1 2 0,9 50,0 1,8 

2 Dynamika T2 3 0,7 33,3 2,1 

3 Únosnost T3 5 0,7 20,0 3,5 

4 Poruchovost T4 3 0,6 33,3 1,8 

5 Náročnost provozu T5 3 0,5 33,3 1,5 

6 Rozměry zařízení T6 4 0,4 25,0 1,6 

7 Cena T7 2 0,3 50,0 0,6 

 

𝜏𝑛 =
𝑔1 ∙ 𝑡1 + 𝑔2 ∙ 𝑡2 +∙∙∙∙ +𝑔𝑛 ∙ 𝑡𝑛

(𝑔1 + 𝑔2 +∙∙∙∙ +𝑔𝑛) ∙ 𝑛
≤ 1 

 (3.1) 

       Tab.: 4 Výsledné hodnoty pro výběr patřičné varianty 

 

 

 

 

Dle vícekriteriální metody nejlépe splňuje požadavky varianta 1. Výsledným rozhodnutím je 
tedy konstrukce 2osého manipulátoru s elektrickým pohonem. 

Posuzovaná varianta Vyhodnocující parametr τn 

Elektricky poháněný manipulátor 0,38 

Pneumaticky poháněný manipulátor 0,30 

Hydraulicky poháněný manipulátor 0,28 
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4 KONCEPČNÍ NÁVRH KONCOVÉHO EFEKTORU 

Cílem této kapitoly diplomové práce je návrh koncového efektoru pro manipulaci s klikovým 

hřídelem. V následujících podkapitolách jsou zmíněny nejen technické výpočty potřebné pro 

správné a zodpovědné navržení manipulačního zařízení, ale také jednotlivé konstrukční celky, 

nakupované komponenty a postupy při návrhu. 

4.1 Technická specifikace 

Koncový efektor je doplňkové zařízení určené pro kooperaci se samotným manipulátorem, a 

proto při konstrukčním návrhu musí být uvažována možnost výměny koncového efektoru za 

jiný ať už z důvodu opravy efektoru nebo potřeby manipulace s jiným typem obrobku. Výměna 

musí být zároveň co možná nejrychlejší, nejjednodušší, aby při demontáži a zpětné montáži 

efektoru nemusely být použity nestandartní nástroje, a zároveň přesná.  

Při návrhu zařízení je důležité zohlednit několik určujících a důležitých parametrů. 

Jedním z nich je hmotnost přepravovaného břemene, která vychází z 50 % násobku původní 

hmotnosti klikového hřídele a činí mo = 30 kg. Dalším neméně důležitými parametrem je 

způsob pohybu jednotlivých os, od kterého se odvíjí silová nebo momentová zatížení efektoru. 

Jelikož se jedná o 2osý manipulátor s lineárními osami, přičemž je v pohybu vždy pouze jedna 

osa, jedná se o lineární pohyby, u kterých nedochází k dostředivému zrychlení. Aby však byl 

manipulátor schopen plnit svou funkci kompletně a samostatně, tedy vyjmutí či založení 

klikového hřídele do zásobníku a výměnu obrobku ve stroji, musí umožňovat rotaci kolem 

svislé osy, tedy kolem osy Z. Tato rotační osa efektoru do výpočtu zanáší parametry jako je 

úhlová rychlost a úhlové zrychlení. Rotační pohyb spolu s dvěma řízenými lineárními osami 

činí manipulační zařízení všestrannější, a ne pouze tvrdé jednoúčelové zařízení bez možnosti 

změny operačního procesu. Na obr. 29 je uvedeno finální provedení koncového uchopovacího 

efektoru.  

Paralelní uchopovací 

jednotka SCHUNK 

Prst chapače 

Rotační jednotka 

SCHUNK 

Angulární uchopovací 

jednotka SCHUNK 

Support pro uchycení 

klikového hřídele 

Připojovací konzola 

Magnetický snímač 

MMS-P22 

Obr.: 29 Navržený koncový efektor pro manipulaci s klikovým hřídelem 
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4.2 Nakupované konstrukční prvky 

Koncový efektor se skládá nejen z vyráběných, ale i nakupovaných komponent. Jedná se 

především o uchopovací a rotační jednotku, snímače polohy, bezpečnostní prvky, prvky 

pneumatického obvodu a další. Návrh těchto prvků by byl bezvýsledný, jelikož se jedná o 

prvky, které je možné běžně koupit přímo od výrobců nacházejících se na obchodním trhu. 

Takový postup je hospodárnější, jednodušší a spolehlivější.  

 Pro návrh koncového efektoru je využito nakupovaných komponent zejména od 

výrobce SCHUNK, který nabízí širokou škálu upínací a uchopovací techniky včetně veškerých 

doplňků, které napomáhají vytvářet komplexní výrobní systém. V následujících podkapitolách 

jsou popsány jednotlivé nakupované prvky spolu s podstatou jejich výběru.  

4.2.1 Rotační jednotka 
Pro celkové pokrytí pracovního prostoru a potřeb spojených s manipulací s klikovým hřídelem, 

je využita rotační jednotka. Předpokladem při návrhu a následném využívání této jednotky je 

omezení současného otáčení spolu se zrychleným či rovnoměrným pohybem některé 

z lineárních os. Tím je předcházeno vysokému namáhání rotační jednotky způsobeným účinky 

setrvačných sil. Na současném trhu je k dostání poměrně vysoké množství výrobců rotačních 

jednotek, které se však mohou lišit v konstrukčním provedení a také druhem provozního média 

(MADER, GIMATIC, SCHUNK aj.). Některé jsou koncipovány na základě pneumatického 

pohonu, další jsou naopak hydraulické nebo čistě elektrické. 

 Pro tuto diplomovou práci je použita pneumatická rotační jednotka. Důvodem je 

kompromis výhod a nevýhod hydraulických a elektrických jednotek. Nabízí vyhovující poměr 

výkon/rozměry a vedení pneumatických hadic není tak problémové jako v případě hydrauliky. 

Nevýhodou jsou ztráty vzniklé prouděním vzduchu v pneumatickém vedení, které se odvíjí od 

záhybů hadic a dalších prvků. Zdroj stlačeného vzduchu proto musí být dostatečně 

dimenzován, aby tyto případné ztráty pokryl. 

Při výběru vhodné pneumatické rotační jednotky jsou rozhodujícími parametry 

především nominální moment, maximální axiální síla Fz, maximální moment My, úhel rotace a 

hmotnost. Z hlediska požadavků na rychlost otáčení byla stanovena nejvyšší přípustná doba 

cyklu otočení v rozsahu 0° - 90° na čas totočení,max = 0,75 s.  

Obr.: 30 Rotační jednotka SCHUNK SRU-plus 40-W-90-3 [36] 
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4.2.2 Uchopovací angulární jednotka 
Pro uchopení obrobku v podobě klikového hřídele je možné využít v zásadě dva odlišné 

principy uchopení:  

První možný způsob je využití paralelního chapače, kde je proces uchopení realizován 

dvěma nebo více prsty, které se lineárně pohybují proti sobě. Tento typ se s výhodou využívá 

zejména při manipulaci s kubickými součástmi, pro objekty s rovnoběžnými plochami pro 

uchopení, ale může být nasazen i pro manipulaci s rotačními produkty. Charakteristickým 

parametrem uchopovacích jednotek je jejich možná uchopovací síla. 

 Druhý možný způsob je využití angulárního (úhlového) chapače. Hlavním rozdílem 

oproti paralelnímu gripperu je pohyb uchopovacích prstů. Nejedná se o lineární pohyb nýbrž 

o kruhový pohyb. Výhodou je pracovní zdvih, který se s rostoucí délkou prstů zvyšuje. Zároveň 

je však zvyšován i zátěžný uchopovací moment, který je charakteristický u daného typu 

chapače. Je zde tedy důležitý kompromis mezi délkou prstů a pracovním zdvihem. Pro 

uchopení rotačních součástí se dané řešení jeví jako výhodnější z pohledu podebrání a 

uchopení součásti, a proto bude i použito při návrhu koncového efektoru.  

Pro výběr vhodného pneumatického chapače jsou stěžejními parametry úhel otevření, 

hodnota uchopovacího momentu, která je udávána pro jeden prst, hmotnost a maximální 

axiální síla Fz. Hodnota požadovaného uchopovacího momentu je ovlivněna zejména 

hmotností uchopovaného břemene a také velikostí zrychlení ve směru svislé osy, které 

dosahuje maximální zvolené hodnoty az = 5 m∙s-2. Na obr. 31 je znázorněn angulární chapač 

společnosti SCHUNK. 

4.2.3 Uchopovací paralelní jednotka 

Při upnutí a následné manipulaci by nemělo docházet k natočení klikového hřídele. Pokud by 

uchopení bylo řešeno pouze jedním chapačem, mohlo by se stát, že už při samotném uchycení 

by došlo vlivem nesouměrného a nerovnoměrného uchopení k nechtěnému natočení. Dalším 

možným vlivem způsobujícím pootočení klikového hřídele jsou dynamické síly působící při 

zrychlení, resp. zpomalení, a také dostředivé síly při otáčení rotační jednotky. Aby byly tyto 

vnější vlivy minimalizovány, je potřeba zafixování polohy obrobku. 

Obr.: 31 Angulární chapač SCHUNK PWG-plus 160-AS [37] 
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 Jedním z možných řešení je použití jakési středící vidličky, která by měla náběhové 

sražení na každé straně a klikový hřídel by se při najetí efektoru nasunul do vystřeďující 

mezery navržené s nepatrnou vůlí. Výhodou je jednoduchost řešení, malé rozměry, cena, 

vysoká životnost a téměř žádná údržba. Velikou nevýhodou je však jednoúčelovost řešení, 

přičemž by manipulátor nemohl obsluhovat pracoviště, kde by docházelo ke změně průměru 

v místě fixace.  

Další možné řešení je využití některého z dostupných chapačů. Při porovnání 

uchopovací jednotky se středící vidličkou se jedná o řešení, které je flexibilnější a může tak 

být použito pro širší škálu možných předmětů. Další výhodou je také přesnost uchopení a 

následné fixace, kdy možnost pohybu přepravovaného objektu je téměř nulová. 

Pro navrhovaný efektor je použita paralelní uchopovací jednotka SCHUNK z řady KGG. 

Důvodem výběru je požadovaný přímočarý pohyb pro stisknutí klikového hřídele v místě 

uchycení ojnice. Nevýhodou jsou větší rozměry v porovnání se středící vidličkou, a proto je 

třeba počítat s delšími prsty chapačů a celkovými rozměry pro support koncového efektoru. 

Přínosem je již zmíněná variabilita uchopení odlišných součástí podobného typu, která je však 

limitována zdvihem chapače. Příklad paralelního gripperu je znázorněn na obr. 33. 

  

Obr.: 32 Středící vidlička pro fixaci polohy klikového hřídele 

Obr.: 33 Paralelní chapač SCHUNK KGG 70-24 [38] 
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4.2.4 Bezpečnostní prvky (snímače polohy, pneumatický zámek) 

Jelikož je u každého strojního či jiného zařízení snaha o snížení možného vzniku rizika 

způsobení lidského zranění nebo hmotného poškození, je nutné provést bezpečnostní 

opatření. V praxi se jedná o zařízení, kde dochází k jakémukoli, byť jen minimálnímu pohybu. 

V případě navrhovaného koncového efektoru, kde dochází k otáčení, uchopování a 

manipulaci s klikovým hřídelem, je důležité možným nechtěným rizikům předejít.  

Pneumatický zámek 

Jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků, který musí být u zařízení tohoto typu použit, 

je pneumatický zámek. Důvodem je téměř kompletní využití pneumatického pohonu pro 

jednotlivé pohybové součásti (rotační a uchopovací jednotky). Podstata využití pneumatického 

zámku spočívá v udržení tlaku v pneumatickém obvodu i v případě poruchy zdroje tlakového 

vzduchu. V principu se jedná o sestavu ventilů, které jsou schopny v případě poklesu tlaku 

zabránit uniku tlaku z aktivního zařízení. Udržení tlaku však není trvalé, jelikož dochází vždy 

k nepatrným únikům v důsledku nedokonalosti těsnosti prvků zámku. Pneumatický zámek je 

dodáván přímo výrobcem SCHUNK a nabízí dvě varianty, které jsou znázorněny na obr. 34.  

 

Modulové provedení je možné využít téměř pro všechny případy pneumatických 

ovládacích zařízení, jelikož je zámek konstruován jako externí nezávislý prvek. Umístění je 

provedeno rozpojením pneumatického vedení mezi zdrojem tlakového vzduchu a spotřebičem 

a připojení samotného zámku.  

Přímé provedení je odlišné v celkové konstrukci, která je uzpůsobená konkrétnímu 

zařízení obzvláště pro pneumatická zařízení společnosti SCHUNK. Jedná se o kompaktní 

řešení se sníženými nároky na připojovací rozměry. Je však limitováno rozměry chapače. 

Magnetický snímač polohy 

Dalším prvkem pro řízení výrobního cyklu a prevenci poškození strojního zařízení jsou 

snímače polohy. V oblasti bezkontaktních snímačů se jedná o snímače indukční, kapacitní a 

magnetické. Pro navrhovaný efektor je využít magnetický snímač nabízený přímo výrobcem 

SCHUNK, což znamená zaručenou a správnou kooperaci mezi jednotlivými částmi zařízení.  

Jako snímače polohy byly vybrány magnetické snímače s označením SCHUNK       

MMS-P22, které se umisťují do předem frézované C drážky, což znamená minimální rušivé 

kontury. Mají uplatnění v široké oblasti použití uchopovacích a rotačních jednotek, lineárních 

Obr.: 34 Provedení pneumatického zámku 

 a) modulové provedení, b) přímé provedení [39] 

a) b) 
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modulů a příslušenství robotů. Slouží pro monitorování stavu automatizovaných prvků. 

Detekují přiblížení magnetu bez kontaktu a nad určitou spínací hodnotu vydávají digitální 

signál. Jsou odolné proti vibracím, prachu a vlhkosti.  

Výhodou magnetických snímačů řady MMS-P22 je možnost nastavení hystereze, což 

znamená umožnění bezpečného monitorování i při malých zdvizích. Monitorování polohy 

znamená přehled nad pohybem prstů chapače a bezpečné uchopení součásti. Jelikož je pro 

kompletní monitorování koncového efektoru zapotřebí 8 magnetických snímačů, jsou využity 

2 rozdělovače snímačů po čtyřech slotech. 

 

4.3 Vyráběné konstrukční prvky 

Při návrhu koncového efektoru pro manipulaci s klikovým hřídelem je možné využít běžně 

dostupných pohybových součástí, které byly uvedeny v předchozích kapitolách. Naopak prvky 

pro zafixování polohy a uchopení obrobku musejí být samostatně navrženy. Jedná se zejména 

o prsty chapače a celkový support pro uchycení klikového hřídele, což jsou dvě hlavní témata 

této kapitoly. 

4.3.1 Prsty chapače 
Uchopovací jednotky se prodávají jako samostatná zařízení. Doplňkovým příslušenstvím je 

řada odlišných prstů chapače, které jsou navrhovány pro různé druhy uchopení objektu. 

Základní dvě kategorie jsou: 

• Silový úchop – jedná se o tvar prstů, u kterého nejsou žádné podpůrné uchopovací  

kontury. Samotné uchopení součásti je tedy o dosti náročnější na 

výslednou uchopovací sílu, která vychází z třecího koeficientu 

kontaktních součástí. Využívá se obvykle u manipulace se 

součástmi o nižší hmotnosti. 

• Tvarový úchop – v tomto případě jsou prsty navrženy tak, aby byla potřebná  

uchopovací síla co nejmenší využitím různého tvarování prstů 

chapače. Tvarový úchop je s výhodou využíván všude tam, kde 

je potřeba manipulace s těžkými objekty nebo při vysokém 

dynamickém zatížení. 

V případě návrhu prstů koncového efektoru pro tuto diplomovou práci bude využito 

tvarovaného úchopu. Důvodem je poměrně vysoká hmotnost klikového hřídele, která dosahuje 

mo = 30 kg. Předpokladem návrhu je uchopení hřídele v místě určeném k uložení do ložisek 

klikové skříně motoru. Všechny potřebné rozměry jsou znázorněny ve výkrese klikového 

Obr.: 35 Magnetický snímač polohy a rozdělovač snímačů SCHUNK [40] 
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hřídele, který je součástí PŘÍLOHY 1. Dalším předpokladem je vzájemný kontakt hřídele a 

prstu v jednom bodě tak, aby mohl být hřídel přitlačen k supportu a tím následně zafixován. 

Toto provedení je výhodné z hlediska snížení krouticího momentu na prsty efektoru, jelikož je 

objekt opírán v několika dalších místech a snižuje tak samotné rameno působícího momentu. 

Výsledný návrh je zobrazen na obr. 36, přičemž ověření z hlediska fyzikálních vlastností je 

uvedeno v kap. 4.4. Jako výchozí materiál je použita konstrukční ocel s označením ČSN  ČSN 

11 503 (S355JR dle EN) s mezí kluzu Re= 315 MPa [2]. 

4.3.2 Support pro fixaci klikového hřídele 

Jak už bylo zmíněno, pro kompletní zafixování klikového hřídele je zapotřebí spolu s prsty 

chapače i support pro přitlačení a zapření obrobku. Výchozím materiálem je opět konstrukční 

ocel ČSN 11 503, přičemž jednotlivé díly sestavy supportu budou vyrobeny jako výpalky 

z plechu a poté funkční části obrobeny na požadovaný rozměr včetně tolerancí.  

 Samotný konstrukční návrh je koncipován jako doplňkové příslušenství, které může být 

vyměněno a případně nahrazeno jiným. Spojení s angulárním chapačem je řešeno čtyřmi 

šrouby M5 ze spodní strany chapače. Sestava supportu je složena z držáku dorazů a 

následných dvou dorazů, které jsou navrženy pro přímý kontakt s klikovým hřídelem. Držák 

dorazů obsahuje nejen sérii děr pro upevnění dorazů, ale také díry pro uchycení paralelního 

gripperu, který slouží pro zafixování polohy hřídele při procesu uchopování.

Obr.: 36 Návrh prstu uchopovacího efektoru 

Držák dorazů 

Doraz pro zafixování 

klikového hřídele 

Šroub pro uchycení 

dorazů M6 (4x) 

Obr.: 37 Support pro fixaci klikového hřídele 
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5 VÝPOČTY PRO NÁVRH KONCOVÉHO EFEKTORU 

V této částí kapitoly 4 jsou veškeré vybrané nakupované komponenty a vyráběné dílce 

ověřeny z hlediska fyzikálních vlastností pomocí technických výpočtů. Návrh efektoru je 

rozdělen do tří částí. V první části jsou provedeny výpočty související s uchopovacím 

angulárním chapačem, dále následuje ověření mechanických vlastností sestavy supportu a 

závěrem jsou výpočty rotační jednotky. Pro správný návrh manipulátoru je nutné znát vstupní 

zatěžující parametry, které vychází z hmotnosti obrobku a koncového efektoru.  

5.1 Výpočet angulární uchopovací jednotky 

Při výpočtech uchopovací jednotky jsou stěžejními parametry hmotnost klikového hřídele, 

zrychlení ve svislém směru a úhel sklonu konce prstů chapače. Dále je neméně důležité znát 

vzdálenost bodu kontaktu hřídele a prstu chapače od čepu otáčení prstu, tedy rameno 

momentu. Na obr. 38 je znázorněno působení tíhové síly a uchopovací síly na jeden prst. Pro 

danou řešeno úlohu jsou tedy základní vstupní parametry: 

𝑚𝑜 = 30 𝑘𝑔  

𝑎𝑧 = 5 𝑚 ∙ 𝑠−2 

𝑟𝑝 = 170 𝑚𝑚 

𝛼𝑒 = 50° 

kde: rp – rameno momentu prstu chapače 

αe – úhel sklonu konce prstů chapače 

Fgo – tíhová síla obrobku 

Fs – síla stisku 

Obr.: 38 Působení tíhové a uchopovací síly na jeden prst 
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Výpočet tíhové sílu působící od klikového hřídele na jeden prst. 

𝐹𝑔𝑜 = 𝑚𝑜 ∙ 𝑔 
 (4.1)  

𝐹𝑔𝑜 = 30 ∙ 9,81 = 294,2 𝑁 
  

Tíhová síla uvažující dynamické účinky v podobě zrychlení či zpomalení. 

𝐹𝑔𝑜,𝑑𝑦𝑛 = 𝑚𝑜 ∙ (𝑔 + 𝑎𝑧) 
 (4.2)  

𝐹𝑔𝑜,𝑑𝑦𝑛 = 30 ∙ (9,81 + 5) = 444,2 𝑁 
  

Tíhová síla působící na jeden prst, ze které bude dále vypočítána síla uchopení je rovna: 

𝐹𝑔𝑜,𝑑𝑦𝑛1 =
𝑚𝑜 ∙ (𝑔 + 𝑎𝑧)

2
 

𝐹𝑔𝑜,𝑑𝑦𝑛1 =
30 ∙ (9,81 + 5)

2
= 222,1 𝑁 

 (4.3)  

Z obr. 38 vyplývá souvislost mezi uchopovací silou a úhlem sklonu konce prstu chapače: 

𝐹𝑠 = 𝐹𝑔𝑜,𝑑𝑦𝑛1 ∙ tan(𝛼𝑒) 

𝐹𝑠 = 222,1 ∙ tan(50°) = 264, 7 𝑁 

 (4.4)  

Výpočet maximální síly stisknutí při uvažování koeficientu bezpečnosti ks = 2. 

𝐹𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑠 ∙ 𝑘𝑠 

𝐹𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 264,7 ∙ 2 = 529,4 𝑁 

 (4.5)  

Výsledný uchopovací moment nutný pro spolehlivé uchopení klikového hřídele: 

𝑀𝑝 = 𝐹𝑠,𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑟𝑝 

𝑀𝑝 = 529,4 ∙ 0,17 = 90 𝑁 ∙ 𝑚 

 (4.6)  

kde: Fgo,dyn – dynamická tíhová síla při maximálním zrychlení 

Fgo,dyn1 – dynamická tíhová síla při maximálním zrychlení působící na jeden prst 

Fs,max – maximální uchopovací síla 

Mp – uchopovací moment  

Dle výpočtů je vybrána angulární jednotka SCHUNK s označením PWG-plus 160-AS-KVZ 

splňující veškeré stanovené požadavky. Základní specifikace jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tab.: 5 Základní parametry angulární jednotky SCHUNK PWG-plus 160-AS-KVZ [41] 

 

 

 

 

 

Parametr Jednotky Hodnota 

Úhel otevření na jeden prst  [°] 15 

Korekce úhlu zavření v koncovém bodě  [°] 3 

Uchopovací moment [Nm] 229,5 

Váha [kg] 3,92 

Čas uzavření [s] 0,26 

Čas otevření [s] 0,29 

Maximální axiální síla Fz na jeden prst [N] 620 
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5.2 Pevnostní analýza supportu a prstu chapače 

Prvním krokem je vytvoření sítě konečných prvků na těle modelu. Vlastní síť je 

charakterizována počtem a polohou uzlů, přičemž výsledná hustota prvků sítě zásadně 

ovlivňuje následné výsledky. Hlavní výhodou numerické metody je schopnost řešit složitá 

tělesa oproti analytické metodě, kdy lze řešit pouze tělesa elementární, která se v oblasti 

strojní vyskytují jen velmi zřídka [4]. Pro vytvoření modelu koncového efektoru spolu 

s veškerými součástmi byl použit software Solidworks 2017 od společnosti Dassasult 

Systemes s integrovanou numerickou metodou konečných prvků MKP. Pro dosažení co 

nejvyšší přesnosti výsledku bylo důležité přidělit jednotlivým dílům konstrukce skutečné 

mechanické vlastnosti a nasimulovat patřičné spojení všech součástí.  

5.2.1 Držák dorazu 

Pro zvolení zatěžující síly je vycházeno z tíhové síly klikového hřídele, což činí 888,4 N při 

uvažování koeficientu bezpečnosti ks = 2. Z toho vyplývá zatížení od jednoho dorazu na držák 

dorazů 444,2 N. Materiálem je konstrukční ocel ČSN 11 503 se zvýšenou mezí kluzu.  

Šroubové spojení držáku dorazů s angulárním chapačem je nahrazeno vytvořením fixní vazby. 

Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je také důležité vytvořit dostatečně jemnou síť. Na 

obr. 39 jsou zobrazeny vlastnosti vytvořené sítě, kde byla nastavena velikost elementu na 

1 mm.  

Obr.: 39 Seznam vlastností vytvořené MKP sítě tělesa 

Obr.: 40 Statická analýza napětí držáku dorazů 
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Výsledek pevnostní analýzy je viditelný na obr. 40. Zároveň je zde zřejmé místo 

působení největšího napětí, které činí přibližně 143 MPa. Dále je na obr. 41 zřetelná největší 

deformace a činí necelých 0,1 mm, což je zcela zanedbatelné. Při uvažování součinitele 

bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu pružnosti je dle rovnice (4.7) zjištěna bezpečnost 

dosahující hodnoty 2,2. Tato hodnota je plně dostačující, a proto lze považovat součást za 

správně navrženou. 

5.2.2 Prst uchopovací jednotky 
Stejným postupem je ověřen návrh prstu uchopovací jednotky. Materiálem je znovu 

konstrukční ocel ČSN 11 503. Zatěžující silou je maximální uchopovací síla Fs,max = 529,4 N. 

Velikost elementu byla nastavena na 1 mm stejně jako pro předchozí případ pevnostní 

analýzy. 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑚𝑎𝑥
 

𝑘 =
315

143
= 2,2 

 (4.7)  

Obr.: 41 Charakteristika deformace 

Obr.: 42 Seznam vlastností vytvořené MKP sítě tělesa 
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Obr.: 44 Charakteristika deformace  

Výsledek pevnostní analýzy prstu chapače je viditelný na obr. 43. V místě působení 

největší koncentrace napětí dosahuje hodnoty 55 MPa. Na obr. 44 je poté zobrazen výsledek 

pevnostní analýzy z hlediska maximální průhybu. Ten dosahuje necelých 0,02 mm, což je opět 

zanedbatelná hodnota.  

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑚𝑎𝑥
 

𝑘 =
315

54,9
= 5,7 

 (4.8)  

Obr.: 43 Statická analýza napětí prstu uchopovací jednotky 
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5.3 Výpočet rotační jednotky 

Pro výpočet rotační jednotky musely být známy veškeré hmotnosti jednotlivých částí 

koncového efektoru, které vytváří moment setrvačnosti proti nominálním krouticímu momentu. 

Důležitým parametrem pro správný výběr otočného zařízení je tedy moment setrvačnosti a 

úhlové zrychlení. Dále je nutné znát těžiště působící zátěžové síly, které bude při vodorovném 

pohybu manipulátoru vytvářet ohybový moment na upínací desku rotační jednotky. Všechny 

potřebné parametry byly zjištěny v již zmíněném softwaru SOLIDWORKS 2017. Aby bylo 

možné zvolit potřebné úhlové zrychlení, je nutné stanovit čas cyklu otáčení. Nejdříve je zvolena 

přibližná hodnota času konstantní rychlosti a zrychlení, která je na konci výpočtu upřesněna. 

Pro lepší přehlednost je využito obrázku 45. 

𝐽𝑐 = 0,38 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2  

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧,𝑧𝑣𝑜𝑙 = 0,4 𝑠 

𝑡𝑟𝑜𝑧𝑏 = 0,1 𝑠 

𝑟𝑥 = 200 𝑚𝑚 

𝑚𝑒 = 17 𝑘𝑔 

Nejprve je nutné přepočíst dráhu otočení rotační jednotky 90° na hodnotu v jednotkách 

radiánů: 

𝜑 =
2𝜋

4
 

𝜑 =
2𝜋

4
= 1,57 𝑟𝑎𝑑 

 (4.9)  

rx 

Obr.: 45 Schématické zobrazení místa těžiště a síly v něm působící 
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Výpočet úhlové rychlosti otočené jednotky zahrnující úhlovou dráhu a zvolený provozní čas: 

𝜔𝑗 =
𝜑

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧,𝑧𝑣𝑜𝑙
 

𝜔𝑗 =
1,57

0,4
= 3,93 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−1 

 (4.10)  

Vzorec pro úhlové zrychlení je: 

𝜀𝑗 =
𝜔𝑗

𝑡𝑟𝑜𝑧𝑏
 

𝜀𝑗 =
3,93

0,1
= 39,3 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 

 (4.11)  

Stanovení dráhy, kdy se otočná jednotka pohybuje konstantní rychlostí.  

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 = 𝜑 − 𝜀𝑗 ∙ 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑏
2 

𝜑𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 = 1,57 − 39,3 ∙ 0,12 = 1,18 𝑟𝑎𝑑 

 (4.12)  

Dále je možné vypočíst skutečný čas pohybu při konstantní rychlosti. 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 =
𝜑𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧

𝜔𝑗
 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 =
1,18

3,93
= 0,3 𝑠 

 (4.13)  

Nyní je možné stanovit skutečný čas otočení rotační jednotky v cyklu 0°- 90°.  

𝑡𝑜𝑡𝑜č𝑒𝑛í = 2 ∙ 𝑡𝑟𝑜𝑧𝑏 + 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧 

𝑡𝑜𝑡𝑜č𝑒𝑛í = 2 ∙ 0,1 + 0,3 = 0,5 𝑠 

 (4.14)  

Výpočet krouticího momentu potřebného pro otočení koncového efektoru. 

𝑀𝑟𝑒𝑑 = 𝜀𝑗 ∙ 𝐽𝑐 

𝑀𝑟𝑒𝑑 = 39,3 ∙ 0,38 = 14,92 𝑁 ∙ 𝑚 

 (4.15)  

Stanovení maximální síly způsobující ohybový moment rotační jednotky. 

𝐹𝑦𝑗 = (𝑚𝑜 + 𝑚𝑒 − 𝑚𝑜𝑗) ∙ 𝑎𝑦 

𝐹𝑦𝑗 = (30 + 17 − 4,2) ∙ 5 = 214 𝑁 

 (4.16)  

Nyní je možné určit ohybový moment kolem osy X. 

𝑀𝑜𝑥𝑗 = 𝐹𝑦𝑗 ∙ 𝑟𝑥 

𝑀𝑜𝑥𝑗 = 214 ∙ 0,2 = 42,8 𝑁 ∙ 𝑚 

 (4.17)  

Maximální axiální síla. 

𝐹𝑧𝑗,𝑚𝑎𝑥 = (𝑚𝑜 + 𝑚𝑒 − 𝑚𝑜𝑗) ∙ (𝑎𝑧 + g) 

𝐹𝑧𝑗,𝑚𝑎𝑥 = (30 + 17 − 4,2) ∙ (5 + 9,81) = 633,9 𝑁 

 (4.18)  
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kde: Jc –celkový moment setrvačnosti [kgm2] 

tprovoz,zvol – zvolený čas pohybu otočné jednotky konstantní rychlostí [s] 

trozb – čas rozběhu / doběhu [s] 

me – hmotnost efektoru [kg] 

moj – hmotnost otočné jednotky (viz tab.6) [kg] 

rx – vzdálenost těžiště břemene od upínací plochy otočné jednotky [mm] 

Dle výpočtů je vybrána rotační jednotka SCHUNK s označením SRU-plus 40-W-90-3 splňující 

veškeré stanovené požadavky. Základní specifikace jsou uvedeny v tabulce 6. 

 
Tab.: 6 Základní parametry otočné jednotky SCHUNK SRU-plus 40-W-90-3 [41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Shrnutí a porovnání vypočtených a dovolených hodnot 

Pro přehlednost jsou dosažené hodnoty zatěžujících parametrů spolu s jejich maximálními 

povolenými hodnotami dle vlastností udávaných výrobcem uchopovací a rotační jednotky 

SCHUNK zaneseny do tabulky 7. Ani jedna z vypočtených hodnot nepřesahuje hodnoty 

dovolené, a dokonce je u všech veličin určitá rezerva. Jelikož nelze přesně určit provozní 

podmínky a označit tak výsledky za konečné a neměnné, je patřičná rezerva u všech 

komponent vhodná. 

Tab.: 7 Porovnání skutečných a povolených mechanických parametrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr Jednotky Hodnota 

Úhel rotace [°] 90 

Korekce polohy v koncovém bodě [°] 3 

Nominální moment [Nm] 20 

Váha [kg] 4,2 

Maximální axiální síla Fz [N] 2900 

Maximální moment Mx [Nm] 68 

Parametr Jedn. 
Maximální hodnota 
udávaná výrobcem 

Vypočtená skutečná 
hodnota   

Uchopovací moment Mp [Nm] 229,5 90 

Axiální síla ve směru osy Z na jeden prst [N] 620 222,1 

Krouticí moment Mred [Nm] 20 14,92 

Axiální síla Fzj,max [N] 2900 633,73 

Maximální moment Moxj [Nm] 68 42,8 
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6 KONCEPČNÍ NÁVRH MANIPULÁTORU 

Další částí této diplomové práce je samotný návrh manipulátoru. Předpokladem pro správný 

návrh je hmotnost celkové zátěže, na kterou má být manipulační zařízení dimenzováno. 

Podobně jako kapitola 4 je rozdělena i nadcházející kapitola, tedy popis nakupovaných a 

navrhovaných konstrukčních prvků, technické výpočty pro návrh a ověření jednotlivých 

konstrukčních prvků. 

6.1 Základní technická specifikace 

Účelem manipulátoru je přeprava klikového hřídele při mezioperačních procesech. Součástí 

pracovního cyklu je nejen výměna obrobku ve stroji, ale zároveň spolupráce s externím 

vstupním či výstupním zásobníkem. Umístění těchto zásobníků se odvíjí od samotného 

ustavení manipulačního zařízení a to tak, aby mohl být celý výrobní proces plně automatizován 

a provozován bez dalšího doplňkového příslušenství ve formě polohovacích stolů, 

paletizačních zařízení apod. Dle kapitoly 2, která byla zaměřena na postup výběru a samotný 

popis obrobku, byl jako základní koncept vybrán 2osý manipulátor s pohyby v osách Y a Z. 

Samotný manipulátor představuje určitý stupeň automatizace, která umožňuje téměř 

bezúdržbový a nepřetržitý provoz bez zásahu pracovníků. Taková linka může pracovat 

v ideálních podmínkách 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Ve skutečnosti se ale musí počítat 

s odstávkami pro nutnou údržbu zařízení, aby byla zaručena vysoká životnost a efektivita 

provozu, a dále čas nutný k naprogramování linky.  

 Předpoklad pro správný a smyslný návrh manipulátoru je zejména výběr vhodného 

obráběcího stroje určeného pro technologické operace potřebné k obrábění klikového hřídele 

a celková hmotnost přepravovaného břemene (koncový efektor + obrobek). Obráběcí stroj byl 

vybrán v podkapitole 2.3, ze kterého vychází celkové rozměry a pracovní zdvihy manipulátoru. 

Celková hmotnost břemene dle softwaru SOLIDWORKS  2017 je stanovena na hodnotu 

mb = 47 kg, což je součet hmotnosti efektoru (me = 17 kg) a klikového hřídele (mo = 30 kg). 

Dalšími neméně důležitými parametry jsou hodnoty rychlostí a zrychlení v jednotlivých osách. 

Jelikož ale nejsou parametry zadání diplomové práce, jejich hodnota byla zvolena a do určité 

míry ovlivněna parametry konkurenčních výrobců manipulačních zařízení dostupných na 

běžném obchodním trhu (např. společnost GÜDEL). Pro osu Z byla zvolena hodnota rychlosti 

vz = 2 ms-1 a zrychlení az = 5 ms-2. Pro osu Y platí vy = 3 ms-1 a ay = 5 ms-2.  

 Aby celé zařízení nebylo pouze jednoúčelové pro tvrdé výrobní linky, je uvažována 

možnost určité customizace ve smyslu protahování podélné osy Y dle požadavku délky 

výrobní linky. Další možností je libovolné umístění sloupů v celé délce příčníku tak, aby mohl 

být manipulátor jako celek použit i v případě využití jiného obráběcího stroje s odlišnými 

zástavbovými rozměry, případně doplněn vstupním či výstupním zásobníkem. Celkový náhled 

výsledného konstrukčního řešení manipulátoru pro manipulaci s vybraným obrobkem 

z automobilového průmyslu, konkrétně s klikovým hřídelem, podává obr. 46. 
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Obr.: 46 Koncepční návrh manipulátoru při poloze založení / vyložení 
klikového hřídele do obráběcího stroje 

HORNÍ POHLED NA PŘÍČNÍK 

A OCHRANNÝ OKAP 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

MANIPULÁTORU: 

• OSA Y: 

− zdvih = 7 040 mm 

− rychlost = 3 ms-1 

− zrychlení = 5 ms-2 

• Osa Z: 

− zdvih = 1 750 mm 

− rychlost = 2 ms-1 

− zrychlení = 5 ms-2 
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Zobrazení hlavních konstrukčních uzlů zajišťujících náhon obou lineárních os 

 

Obr.: 48 Zadní pohled na způsob náhonu osy Y a Z 

Obr.: 47 Boční řez vodorovné osy Y 
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6.2 Nakupované konstrukční prvky 

Snahou je konstruovat manipulační nebo výrobní zařízení s využitím co nejmenšího množství 

vyráběných dílu tak, aby výsledná cena zařízení byla co nejnižší s ohledem na kvalitu a 

spolehlivost zařízení.  

 Základními nakupovanými celky jsou pohony pro obě lineární osy, konkrétně motor 

v kombinaci s převodovkou. Pro převod rotačního pohybu motoru na lineární pohyb os je  

zvolena dvojice pastorek a hřeben. Dalším možným provedením lineárního vedení je KŠM 

(kuličkový šroub a matice), avšak v případě manipulátoru by se jednalo o drahé řešení, kde by 

nebylo využito ani všech hlavních předností KŠM. Pro zabezpečení rovnoměrného pohybu je 

dále využito lineárního vedení v podobě kolejnic a vozíků, což patří mezi obvyklá řešení. Pro 

dodržení určitého stupně bezpečnosti, je nutné manipulátor jako celek osadit bezpečnostními 

prvky. Jedná se zejména o tlumiče nárazu, které slouží k zastavení zařízení v případě selhání 

řízení pohonů. Pro monitorování polohy budou využity koncové vačkové spínače.  

6.2.1 Pohon (motor + převodovka)  
Jelikož se manipulátor pohybuje ve dvou osách (Y a Z), musí být každá osa vybavena patřičně 

dimenzovaným pohonem. Samotné dimenzování probíhá na základně požadovaných otáček 

ale zejména dynamického a statického krouticího momentu. Z hlediska typu motoru je výběr 

zaměřen na servomotory, které jsou pro polohovací zařízení vhodné. Umožňují plynulé řízení 

pohybu a polohy, což je také hlavní rozdíl oproti samostatným asynchronním nebo 

synchronním motorům. 

 Pro snížení potřebných výkonových parametrů je možné využít některé z nabízených 

převodovek. Mezi nejpoužívanější převodovky patří šneková, kuželová, planetová aj. 

Charakteristickými parametry je převodový poměr, účinnost a hlučnost. Dále jsou taky 

omezeny maximálním přeneseným momentem, který je důležité kontrolovat.  

Osa Z 

Při dimenzování pohonného ústrojí pro osu Z je vycházeno především ze zátěže, rychlosti a 

zrychlení, se kterým musí daná osa pracovat. Jelikož se jedná o svislou osu, pohon bude 

v neustálém provozu. Při rozběhu a doběhu bude nutné vycházet z hmotnosti a velikosti 

zrychlení, což dohromady udává velikost dynamických zatěžujících účinků. Z toho bude 

následně vypočten dynamický moment. Naopak v případě pohybu osy konstantní rychlostí, 

bude pohon vystaven trvalému zatížení, ze kterého vychází potřebný statický moment motoru. 

Motor bude zároveň osazen brzdou a jako odměřování polohy je vybrán 24bitový absolutní 

enkodér. Přesný typ motoru bude upřesněn ve výpočetní části, kdy budou známi veškeré 

klíčové parametry. 

Jelikož by motor v případě přímého připojení k pastorku nedosáhl dostatečných 

provozních momentů a pokud ano, musel by být značně rozměrný, bude použita převodovka 

pro snížení momentů a zároveň snížení výstupních otáček pro pastorek.  

Osa Y 

Dimenzování osy Z je směřováno především na dynamickou únosnost. Důvodem je způsob 

zatěžování, kdy pohon musí při vodorovném pohybu překonat setrvačné síly celé osy Z včetně 

koncového efektoru s obrobkem. Vstupními parametry je tedy zrychlení ay = 5 ms-2, rychlost 

vy = 3 ms-1 a celková přepravovaná hmotnost. Při následném pohybu konstantní rychlostí je 

potřeba překonávat účinky odporu ve vedení, odporů vzniklých ve dvojici pastorku a hřebenu 

apod. Výsledný statický moment lze však předpokládat mnohonásobně menší než v případě 

osy Z.  
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6.2.2 Hřeben a pastorek 

Pomocí dvojice hřeben a pastorek je realizován pohyb v obou osách. Jedná se o poměrně 

jednoduché a levné řešení, které je plně dostačující pro úlohy manipulátoru. Hlavní výhodou 

vybraného řešení je téměř nekonečná délka pracovního zdvihu. Naopak nevýhodou je vůle ve 

vedení, která je znatelná v reverzaci směru pohybu. V obráběcích strojích se vůle vymezuje 

několika způsoby a to: 

• Mechanické předepnutí pastorku – vymezení vůle je řešeno jedním motorem, který   

je s pastorkem spojen pevně a druhou částí, 

která je odtlačována patřičným předpětím.    

• Master - Slave – jedná se o soustavu dvou pohonů, které umožňují pomocí  

vhodného řízení vyvolávat předpětí. Oba motory tedy zabírají proti 

sobě. Výhodou je možnost společného záběru a zvýšení výsledné 

dynamiky. 

• Předepnutý dělený pastorek – pastorek je rozdělen na dvě části, které jsou od  

sebe tlačeny pružinou. Ta zároveň vyvolává patřičné 

předpětí, kdy se obě části dotýkají zubů a vymezují 

případnou vůli. 

 Jelikož se ale jedná o manipulátor, kde se přesnost polohování pohybuje v řádech    

desetin milimetrů, vymezení vůle v ose Y není požadováno. V ose Z je vymezení vůle řešeno 

gravitací. 

Hřebeny s pastorky se vyrábí v několika třídách přesnosti, které jsou normovány. 

V případě hřebenů společnosti APEX DYNAMICS CZEHC s.r.o. jsou to třídy 4-10 a každá 

třída je charakterizována součtovou odchylkou přesnosti a tolerancí výškou zubu (obě hodnoty 

jsou udávány v jednotkách μm) [45]. Tyto třídy přesnosti pomáhají při výběru vhodného typu 

hřebenu v závislosti na požadované pracovní přesnosti. Pro manipulátor, kde se přesnost 

může pohybovat v řádech desetin je použita třída přesnosti 8, kde součtová délka roztečí 

dosahuje hodnoty 66 – 90 μm a tolerance výšky zubů -48 – 0 μm [42].   

Dalšími možnými řešeními pro realizaci pohybu je již zmíněný kuličkový šroub s maticí a také 

lineární pohon. Nabízejí přesnější polohování, vyšší dynamiku, avšak především na úkor ceny, 

která je oproti hřebenu a pastorku výrazně vyšší. 

Obr.: 49 Příklad dvojice hřeben a pastorek se šikmým ozubením [43] 
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6.2.3 Lineární vedení 

Pro realizaci přímého a přesného pohybu obou os je využito soustavy lineárních vedení. Na 

trhu je široká škála nejen typů jednotlivých vedení, ale i jejich výrobců. Mezi nejznámější 

výrobce na trhu patří THK, HIWIN, HENNLICH a mnoho dalších. Rozdílem jednotlivých 

možných řešení je většinou tvar kolejnice, konstrukce vozíků, cena a nabízená přesnost. 

Principiálně se ale jedná o kolejnice a vozíky plnící stejnou funkci.  

 Pro tuto diplomovou práci budou použity kolejnice a vedení od japonské společnosti 

THK. Z online katalogu je možné vybírat z celé řady odlišných vozíků, ke kterým jsou následně 

přiřazeny kolejnice. Výběr vozíků je možné rozdělit do dvou základních skupin: 

• vozíky s kuličkami v kleci, 

• vozíky s kuličkami bez klece. 

Jelikož různá řešení strojních zařízení vyžadují odlišné požadavky, mohou být 

vstupními parametry ovlivňující výběr např. požadovaná konstrukce provedení, kdy kolejnice 

může být kombinována s ozubeným hřebenem, poté klopné momenty, které působí na vozík, 

požadovaná životnost a v neposlední řadě přesnost.  

Pro navrhovaný manipulátor jsou hlavními vstupními parametry zejména zatěžující síly 

vytvářející klopné momenty, zástavbové rozměry a životnost. Jak už bylo popsáno, každá osa 

je namáhána odlišným zatížením, což platí zároveň i pro vozíky jednotlivých os. Z hlediska 

konstrukce by bylo ideálním řešením kombinovaná kolejnice s hřebenem, což by vedlo 

k absenci frézovaných ploch pro usazení hřebene a k samotné nižší ceně. Řešení je bohužel 

pro osu Z nepoužitelné z hlediska malých rozměrů svislice. Výběr bude směřován pro využití 

standartních a nejčastěji využívaných typů.  

6.2.4 Bezpečnostní prvky (tlumiče nárazu, koncové spínače) 
Stejně jako koncový efektor musí být i manipulátor osazen prvky bezpečnosti. Tyto prvky 

zajišťují provoz se sníženou možností rizika poškození strojů či dokonce ublížení na zdraví. 

Jsou použity zejména dvě komponenty, a to mechanický tlumič nárazu a koncové vačkové 

spínače.  

Tlumič nárazu 

Je neoddělitelnou součástí manipulátoru. Slouží k zastavení svislé osy Z v případě, že by 

došlo k poruše řízení či jiného nežádoucího účinku, který by mohl vést k nekontrolovatelnému 

pojezdu zmíněné osy. Důsledkem by mohlo být přejetí pracovního zdvihu a sjetí svislé osy 

z příčníku. Aby takové situaci bylo zabráněno, je vybrán a použit mechanický tlumič nárazu od 

společnosti ACE Stoßdämpfer GmbH s označením ACE TR47 12HD.  

Obr.: 50 Znázornění zatížení vozíku klopnými momenty [47] 
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Koncový vačkový spínač 

Dalším podstatným prvkem pro bezpečný provoz manipulačního zařízení je již zmíněný 

mechanický vačkový spínač koncové polohy. Zjednodušeně je to elektronický doraz, který po 

přejí polohy podá informaci řídící jednotce pohonu a ta vhodně upraví momentové a otáčkové 

parametry pohonu. Z hlediska principu zaznamenání polohy je možné koncové spínače dělit 

do dvou základních skupin a to na:  

• dotykové,  

• bezdotykové. 

Dále lze snímače polohy rozdělit dle principu funkce snímání polohy na magnetické, 

indukční, kapacitní a vačkové, přičemž mohou být také jednořadé a víceřadé. Parametry 

výběru jsou například rozsah snímání, požadovaná čistota pracovního prostoru pro snímání, 

rychlost snímání, četnost spínání aj.  

Po zvážení všech nutných parametrů a podmínek použití koncového spínače, byl 

vybrán dotykový spínač se spínací pružinou od společnosti BALLUFF s označením BNS 819-

100-D, který je spínán narážkami umístěnými na ozubených hřebenech obou os. Důvodem 

výběru je bezpečnostní charakter prvku. Každá osa bude vybavena jedním vačkovým 

snímačem s dvěma narážkami po obou koncích jednotlivých os. Samotný snímač je umístěn 

na křížové konzoly. Dané provedení snižuje náklady na polovinu při zachování funkce. 

6.2.5 Energetický řetěz 
Poslední nakupovanou komponentou jsou energetické řetězy. Je to prvek, který zajišťuje 

transport veškerého datového, řídícího vedení včetně pneumatický hadic s tlakovým 

vzduchem. Mezi nejznámější výrobce patří LAPP GROUP, IGUS, HENNLICH a další. Stejně 

jako každé jiné komponenty je možné energetické řetězy dělit do mnoha skupin dle několik 

specifikací. Jedním z nich je způsob pohybu, kdy je možné využít energetických řetězů pro 

kruhový nebo točivý pohyb, pro dvojrozměrný nebo trojrozměrný pohyb. Z hlediska konstrukce 

je možné dělit řetězy na samonosné, kluzné a zavěšené. Při dlouhých pojezdech by u 

samonosného řetězu byly velmi namáhány články v ohybu, a proto se pro takové aplikace 

s výhodou využívají kluzné energetické řetězy. Při samotném výběru je nutné znát způsob 

pohybu, délku pojezdu, čistotu pracovního prostoru, a především množství a typ 

přepravovaného vedení a dalších součástí.  

Obr.: 51 Mechanický tlumič nárazu ACE TR47 12HD [45] 
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Pro vhodný výběr energetických řetězů pro obě pohybové osy je využita volně dostupná 

online konfigurační aplikace společnosti IGUS, která po zadání vstupních parametrů navrhne 

vhodné řešení [46]. Základními vstupními parametry bylo: 

• Volba plnění – napájecí a řídící kabely servopohonů, přívody tlakového vzduchu,  

kabely nutné pro napájení a řízení vačkových snímačů koncový 

poloh a snímačů poloh otočné a uchopovací techniky koncového 

efektoru.  

• Způsob montáže – kluzné (osa Y), samonosné (osa Z) 

• Rychlost a zrychlení – uvedeny v kapitole 5.1 

• Délky pojezdu – 7 000 mm (osa Y), 2 200 mm (osa Z) 

• Volba typu konce energetického řetězu – pohyblivý pro obě osy 

Z těchto zadaných parametrů jsou vybrány a zvoleny energetické řetězy pro obě osy. 

Pro osu Y byl vybrán řetěz s označením E4.28-125-150 a pro osu Y E4.21 070-075.  

6.3 Vyráběné konstrukční prvky 

Jelikož je manipulátor pro klikové hřídele specifické zařízení, nelze jej sestavit pouze 

z nakupovaných dílů a součástí. Nakupované standartní komponenty byly popsány 

v předchozích podkapitolách a zbylé části zařízení musejí být navrženy a vyrobeny. Jedná se 

o konstrukci obou os manipulátoru, křížové konzole umožňující posun svislice po příčníku a 

v neposlední řadě nosného sloupu, který je podporou celého portálu. U vyráběných dílů je 

využito běžně dostupných polotovarů, které jsou dále opracovány dle potřeby.  

6.3.1 Osa Z (svislice) 
Návrh svislé osy se odvíjí především od požadovaného pracovního zdvihu, zatěžujících 

externích účinků a dále dle rozměrů a způsobu upevnění lineárního vedení a dvojice hřebenu 

a pastorku.  

Samotný pracovní zdvih je dán zejména výškou obráběcího stroje, která je 2 762 mm 

a také polohou pracovního prostoru, která je důležitá pro správné založení obrobku. Pracovní 

prostor je vzdálen od podlahy 1 310 mm. Veškeré důležité rozměry potřebné pro stanovení 

délky pracovního zdvihu jsou součástí PŘÍLOHY 2. Aby však pracovní zdvih manipulátoru 

nebyl omezen pouze polohou pracovního prostoru, je potřeba uvažovat určitý přídavek (cca 

500 mm). Díky většímu pracovnímu zdvihu bude manipulátor variabilnější a schopen vyjmutí 

a zakládání obrobku z a do zásobníků, které nemají polohu obrobků v ose pracovního prostoru 

stroje. Výhodou je možnost využití standartních dopravníků a zásobníků pouze s úpravou 

nosných částí pro obrobek. Nevýhodou můžou být větší rozměry manipulátoru, a to hlavně 

v jeho výšce. Nicméně maximální přípustné rozměry manipulátoru nejsou součástí zadaní, a 

proto bude zvolen kompromis mezi vhodným pracovním zdvihem a celkovými rozměry. Držák 

koncového efektoru bude vybaven křížovou drážkou pro případnou rychlou a snadnou výměnu 

koncového efektoru. 

Polotovarem pro výrobu svislé osy je čtvercový ocelový profil o rozměru. Materiálem je 

konstrukční ocel ČSN 11 375 (S235JRH dle EN) s mezí kluzu Re = 275 MPa. Vhodnost výběru 

materiálu včetně rozměrů svislice je ověřena výpočty v kapitole 7. Znázornění navržené osy Y 

spolu s detailem upevnění koncového efektoru k ose nabízí obr. 52. 
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6.3.2 Osa Y (příčník) 

Při návrhu druhé lineární osy je postupováno obdobně. Opět jsou uvažovány možné způsoby 

zatížení vodorovné osy, celková hmotnost zátěže a přídavek pracovního zdvihu pro obsluhu 

vstupního či výstupního zásobníku. Celkový pracovní zdvih vychází především z šířky stroje, 

která činí 5 987 mm (viz. PŘÍLOHA 2).  

Jako polotovar je vybrán obdélníkový ocelový profil 300x150x12,5 o celkové délce 

8 500 mm, přičemž pracovní zdvih pro obsluhu jednoho stroje činí 7 040 mm. Důvodem 

zmíněné délky příčníku je umístění sloupu manipulátoru po krajích stroje. Polotovar o takových 

rozměrech sebou nese odchylky přímosti, které je důležité potlačit. Proto budou všechny 

funkční části příčníku obrobeny, aby byla zaručena minimální odchylka přímosti. Jedná se 

zejména o plochy pro montáž ozubeného hřebene, kolejnic a místa pro uchycení ke sloupu.  

Z pohledu silového a momentového namáhá příčníku bude důležité ověřit maximální 

ohybové napětí při uvažování míjivého zatížení. Dále je důležitý výpočet průhybu příčníku při 

maximální možné síle působící uprostřed pracovního zdvihu, kde dochází k nejvyššímu 

ohybovému momentu. Všechna tato ověření jsou sepsána ve výpočetní části diplomové práce 

(kap. 5.4).  

 

 

 

 

Kolejnice 

THK 

HSR25LR 

Svislá osa Z 

Hřeben se šikmým 

ozubením APEX 

DYNAMICS CZECH 

Držák koncového 

efektoru 

Obr.: 52 Návrh osy Z s detailním pohledem na důležité konstrukční prvky 
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6.3.3 Sestava křížové konzole 
Jedná se o součást, která spojuje obě osy a umožňuje posun svislé osy po ose vodorovné. 

Dále slouží jako konstrukční prvek nesoucí motory s převodovkou pro pohon obou os, jsou 

k ní přichyceny energetické řetězy a je vybavena dvěma vačkovými spínači koncových poloh. 

 Z hlediska konstrukce musí být dostatečně tuhá, aby byla schopna nést výše zmíněnou 

zátěž od dalších částí manipulátoru. Z tohoto důvodu je polotovarem plech o tloušťce 40 mm, 

který je dále opracován na nominální tloušťku 25 mm. Jelikož jsou k ní připojeny lineární 

vozíky, je nutné vyfrézovat drážky, ve kterých je jeden z dvojice protilehlých vozíků usazen. 

Druhý z dvojice je poté vystředěn projetím zkušebního tělesa a poté utažen a zafixován. Dále 

je pro upevnění převodovky spolu s motorem nutné vyfrézovat zápustky pro příruby 

převodovek.  

 Svislá osa včetně vozíků je z konstrukčních důvodů uložena s určitým „vyložení“, které 

bohužel vytváří klopný moment Mc vodorovných lineárních vozíků. Těmto účinkům lze zabránit 

pouze v přídě, že by se osy svislice a příčníků protínaly.  Při návrhu polohy osy Z vůči ose Y 

je snahou rovnoměrné zatížení vozíků pojíždějících po příčníku, a proto je osa Z umístěna do 

jejich středu. Tím je předejito vzniku nerovnoměrných momentů při dynamickém zatížení. 

Důležitou součástí sestavy konzole jsou podpěrné trojúhelníky zvyšující tuhost uložení svislé 

osy, které budou spolu se sestavou svařeny. Po svaření budou také vyfrézovány drážky pro 

usazení svislých lineárních vozíků. K celkové tuhosti zároveň přispívá i kryt konzole, který je 

přišroubován, aby bylo možné celou osu Z včetně vozíků smontovat a usadit. 

Frézované plochy s dírami pro montáž 

sloupů a dalšího příslušenství 

Kolejnice                           

THK NR35RX850010 

Hřeben se šikmým ozubením 

APEX DYNAMICS CZECH 

ZADNÍ POHLED 

PŘÍČNÍKU 

Obr.: 53 Lineární osa Y (příčník) s detailním pohledem opačné strany 
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6.3.4 Sloup 
Součástí sloupu je připojovací konzola, která je navržena i pro možnost využití manipulátoru 

ve výrobní lince. Znamená to, že v určitém případě sloup ponese zátěž od dvou příčníků, což 

zvyšuje nároky na jeho stabilitu. Na straně opačné, tedy u základu, je sloup opatřen 

základovou deskou, která bude navržena s ohledem na polohu působení těžiště celkové 

zátěže. Sloup bude k desce přivařen a pomocí trojúhelníkových výztuží bude zvýšena jeho 

stabilita. Základová deska poté bude k podlaze (základu) připevněna chemickou, nebo 

mechanickou kotvou. 

 Samotný sloup je namáhán nejen ohybem od vyloženého příčníku spolu se zátěží, ale 

i krátkodobým krutem v momentě zrychlení ve směru osy Y. Ve výpočtech je tato kombinace 

namáhání zohledněna pro co nejpřesnější výsledek. Součástí výpočtu je také stanovení 

průhybu při maximálním zatížení. 

Z hlediska návrhu je využit čtvercový ocelový profil o rozměrech 300x10. Výchozím 

materiálem je konstrukční ocel ČSN 11 375 (S235JRH dle EN). Součástí připojovací konzole 

jsou dva stavěcí šrouby M24, které umožní vyrovnání nosníku v podélném směru. Další 

možností vyrovnání vodorovné osy by bylo podkládání celého manipulátoru pod samotnými 

sloupy. Takové řešení by však bylo velmi náročné při celkové hmotnosti a rozměrech 

manipulačního zařízení.  

 

   

Kryt křížové konzole 

 
4x podpěrný trojúhelník 

 

Křížová konzola 

 

Drážka pro uložení 

lineárních vozíků 

Zápustka pro 

upevnění převodovky 

Obr.: 54 Sestava křížové konzole včetně detailu zadního pohledu 
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6.3.5 Ochranný okap 
Jako doplňkové příslušenství je navržen tzv. ochranný „okap“, který se táhne po celé délce 

vodorovné osy. Montáž je realizována pomocí uvedených dvou vyfrézovaných ploch na zadní 

straně osy Y a děr pro upevnění sloupu.  

Úkolem této součásti je ochrana stroje před nečistotami vlivem odkapávání řezné 

kapaliny od obráběcího procesu při manipulaci s klikovým hřídelem. Nemusí se jednat pouze 

o řeznou kapalinu, ale také o zachycené špony a jiné nečistoty. Dalším úkolem je ochrana 

objektů nacházejících se pod příčníkem. Ať se jedná o stroje a zařízení, nebo o obsluhu či jiné 

pracovníky, je snahou navrhnout takové zařízení, kde jsou snížena veškerá možná rizika 

poškození a ublížení na zdraví na minimum. Konstrukčně se jedná o ohýbaný a svařovaný díl 

z plechu o tloušťce 3 mm

DETAIL PŘIPOJOVACÍ 

KONZOLE 

ZADNÍ POHLED NA 

PŘIPOJOVACÍ KONZOLY 

Frézované plochy pro 

montáž příčníku 

Stavěcí šrouby M24 

 

Vyztužující profil 

konzole 

4x trojúhelníková výztuž 

Sloup manipulátoru 

 

Základová deska pro fixaci 

 

Obr.: 55 Sloup manipulátoru spolu s upínací konzolí a základovou deskou 

Obr.: 56 Ochranný okap pro případ obsluhy jednoho stroje a dvěma zásobníky 
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7 VÝPOČTY PRO NÁVRH SVISLÉ OSY 

Cílem této kapitoly je zaměření se na technické výpočty spojené s návrhem a ověřením lineární 

svislé osy Z. Jsou zde vypočteny a ověřeny mechanické vlastnosti nakupovaných komponent 

jako je pohon, dvojice pastorek a hřeben, lineární vedení, ale také vyráběné díly jako je 

samotná osa Z. Vstupním parametrem je především celková hmotnost koncového efektoru 

spolu s klikovým hřídelem. Podkapitola je pro přehlednost rozdělena do několika oddělených 

částí dle jednotlivých konstrukčních uzlů a typů výpočtu. 

7.1 Rozbor konstrukce 

U každého konstrukčního návrhu je při výpočtech základem mechanický rozbor. Ten se skládá 

z kinematického rozboru, uvolnění těles a statického rozboru, který udává řešitelnost úlohy. 

Při výpočtech je uvažována možnost, kdy je osa Z maximálně vysunuta a zároveň urychlována 

ve vodorovném směru. Tím je zaručeno nejvyšších hodnot ohybových momentů a napětí.  

7.1.1 Kinematický rozbor 
Svislá osy Z je uložena v lineárních vozících, které pro výpočet budou nahrazeny rotační a 

obecnou vazbou z důvodu zjednodušení soustavy a následné řešitelnosti.  

kde: A, B – vazby představující kontakt osy Z s lineárním vozíkem 

a – rozteč vozíků [mm] 

lc – vzdálenost působení síly Fy od spodního vozíku [mm] 

zty – vzdálenost těžiště samotné osy Z [mm] 

Fy – síla od obrobku při zrychlení / zpomalení [N] 

Fty – síla osy Z při zrychlení / zpomalení [N] 

 

Obr.: 57 Kinematický rozbor svislé osy Z 
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Rovnice kinematického rozboru pro určení stupňů volnosti tělesa. 

𝑖 = 𝑖𝑣 − (∑ 𝜉𝑖 − 𝜂)  (7.1)  

𝑖 = 3 − (2 + 1) = 0°𝑣 

kde: i – počet stupňů volnosti volného tělesa 

 ∑ξi – počet složek pohybu odebraných vazbami  

 η – počet deformačních parametrů omezených stykovými vazbami 

 ∑ξi - η – počet stupňů volnosti odebraných stykovými vazbami  

7.1.2 Uvolnění tělesa 
V tomto kroku jsou zvolené typy vazeb (rotační, podpora) nahrazeny působícími silami. 

kde: FAy, FAz – reakce od rotační vazby [N] 

FBy – reakce od obecné vazby [N] 

Fg,max – maximální tíhová síla [N] 

7.1.3 Statický rozbor 
Statický rozbor slouží pro ověření řešitelnosti soustavy a souvisí tak s kinematickým rozborem. 

Nejprve je potřeba určit počet použitelných podmínek statické rovnováhy pro daný typ 

soustavy. V tomto případě pro obecnou rovinnou silovou soustavu. Dále je nutné určit počet 

neznámých parametrů a na konec ověřit samotnou řešitelnost soustavy [1][4]. 

𝜈 = 3 (𝜈𝐹 = 2; 𝜈𝑀 = 1)  

NP – {FAY, FAZ, FBY} 

𝜇 = 3 (𝜇𝐹 = 3; 𝜇𝑀 = 0)  

 

𝜇 = 𝜈 
 (7.2)  

3 = 3 

Obr.: 58 Uvolnění tělesa svislé osy Z 
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𝜇𝑟 + 𝜇𝑀 ≤ 𝜈𝑀 
 (7.3)  

0 ≤ 1 

kde: ν – počet použitelných podmínek 

 νF, νM – použitelné silové a momentové podmínky 

 μ – počet neznámých parametrů 

 μr, μF, μM – neznámé deformační, silové a momentové parametry 

Dle rovnice 7.2 a 7.3 je možné konstatovat, že řešená úlohy je staticky určitá. 

7.1.4 Výpočet neznámých parametrů 

Pro usnadnění výpočtu je pro řešení soustavy rovnic využito programu MathCad 15. Prvním 

krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů. Jedná se o hmotnosti obrobku, efektoru 

a samotné osy Z. Dále je možné vypočítat dynamické síly při zrychlení či zpomalení. 

𝑚𝑜 = 30,0 𝑘𝑔 

𝑚𝑒 = 17,0 𝑘𝑔 

𝑚𝑧 = 78,1 𝑘𝑔 

Síla působící na konci člene osy Z při zrychlení / zpomalení ve směru osy Y: 

𝐹𝑦 = (𝑚𝑜 + 𝑚𝑒) ∙ 𝑎𝑦 

𝐹𝑦 = (30,0 + 17,0) ∙ 5,0 = 235,0 𝑁 

 (7.4)  

Síla působící v těžišti osy Z při zrychlení / zpomalení ve směru osy Y: 

𝐹𝑡𝑦 = 𝑚𝑧 ∙ 𝑎𝑦 

𝐹𝑡𝑦 = 78,1 ∙ 5,0 = 390,5 𝑁 

 (7.5)  

Maximální tíhová síla při zrychlení / zpomalení ve směru osy Z: 

𝐹𝑔,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑐 ∙ (𝑔 + 𝑎𝑧) 

𝐹𝑔,𝑚𝑎𝑥 = 125,1 ∙ (9,81 + 5,0) = 1 852,7 𝑁 

 (7.6)  

kde: mo – hmotnost obrobku (klikového hřídele) [kg] 

me – hmotnost koncového efektoru [kg] 

mz – hmotnost osy Z včetně hmotnosti vedení a ozubených hřebenů [kg] 

mc – celková hmotnost uvažující obrobek, efektor a osu Z [kg] 

Po získání a výpočtech vstupních parametrů může být přistoupeno k výpočtu sil ve vazbách, 

a to pomocí podmínek statické rovnováhy. 

∑𝐹𝑍 = 0 𝐹𝐴𝑧 − 𝐹𝑔,𝑚𝑎𝑥 = 0 (7.7)  

∑𝐹𝑌 = 0 −𝐹𝐴𝑦 + 𝐹𝐵𝑦 − 𝐹𝑦 − 𝐹𝑡𝑦 = 0 (7.8)  

∑𝑀𝐴 = 0 −𝐹𝑦 ∙ (𝑎 + 𝑙𝑐) + 𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 − 𝐹𝑡𝑦 ∙ (𝑎 + 𝑙𝑐 − 𝑧𝑡𝑦) = 0 (7.9)  
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Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝐹𝐴𝑦 = 5 218,3 𝑁 

𝐹𝐴𝑧 = 1 852,7 𝑁 

𝐹𝐵𝑦 = 5 843,8 𝑁 

7.2 Výpočet ohybového a tahového napětí 

Při výpočtu ohybového a tahového napětí je důležitá síla působící na konci osy Z Fy a 

maximální tíhová síla rovnoběžná s osou Z Fg,max. Použitý materiál včetně důležitých 

pevnostních a mechanické parametrů je uveden v tabulce 8. 

Tab.: 8 Mechanické vlastnosti použitého materiálu a polotovaru osy Z [2][47] 

7.2.1 Výsledné vnitřní účinky (VVÚ) 
Cílem VVÚ je získání informace o pozici a hodnotě maximálních ohybových momentů, ze 

kterých je dále možno vypočíst požadované ohybové napětí. Jelikož je osa Z zatěžována 

pouze dvěma výše zmíněnými silami, postačí vyšetření tělesa pouze v rovině Y-Z. Dále 

nebude počítáno s normálovou silou, jelikož je pro výpočet ohybového momentu nepodstatná 

a pro výpočet tahové napětí je po celé délce osy stejně velká (Fg,max). Na obrázku 59 je grafické 

znázornění výsledných vnitřních účinků včetně rozdělení intervalů. 

 

 

Pevnostní třída oceli 

dle EN 10219-1 

Značení oceli 

dle ČSN 

Mez kluzu Re 

(MPa) 

Mez pevnosti Rm 

(MPa) 

Youngův modul 

pružnosti (GPa) 

S 235JRH 11 375 275 550 210 

Označení polotovaru 

dle ČSN EN 10219-2 

Plocha průřezu 

Sz [mm2] 

 Modul průřezu 

Wox,z [mm3] 

Kvadratický moment 

průřezu Jz [mm4] 

Dovolené ohybové 

napětí σDz [MPa] 

100x8 2724 73 190 366∙104 70 

Obr.: 59 Výsledné vnitřní účinky osy Z 
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Pro výpočet ohybových momentů jsou důležité hodnoty vzdáleností: 

𝑎 = 200 𝑚𝑚 

𝑙𝑐 = 2 580 𝑚𝑚 

𝑧𝑡𝑦 = 1 460 𝑚𝑚  

kde: a – rozteč vozíků [mm] 

lc – vzdálenost působení síly Fy od spodního vozíku [mm] 

zty – vzdálenost těžiště samotné osy Z [mm] 

 

7.2.2 Výpočet ohybového momentu pro intervaly I – III  

I. interval z1ϵ <0; a>  

𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼 = −𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑎 

𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼 = −5 218,3 ∙ 0,2 = −1 043,7 𝑁𝑚  

 (7.10)  

II. interval z2ϵ <a; a + lc - zty>  

𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼 = −𝐹𝐴𝑦 ∙ (𝑎 + 𝑙𝑐 − 𝑧𝑡𝑦) + 𝐹𝐵𝑦 ∙ (𝑙𝑐 − 𝑧𝑡𝑦) 

𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼 = −5 218,3 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46) + 5 843,8 ∙ (2,58 − 1,46) = −343,1 𝑁𝑚  

 (7.11)  

III. interval z3ϵ <0; zty>  

𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼𝐼 = −𝐹𝑦 ∙ 𝑧𝑡𝑦 

𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼 = −235 ∙ 1,46 = −343,1 𝑁𝑚  

 (7.12)  

Dle rovnic 7.10 – 7.12 je zřejmé, že nejvyššího ohybového momentu je dosaženo v místě 

obecné podpory B, a to hodnoty 𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼 = −1 043,7 𝑁𝑚.  

7.2.3 Výpočet ohybového a tahového napětí  

Rovnice pro stanovení požadovaných ohybových napětí jsou: 

I. interval z1ϵ <0; a>  

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼

𝑊𝑜𝑥,𝑧 
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼 = |
−1 043 700

73 190
| = 14,3 𝑀𝑃𝑎 

 (7.13)  

II. interval z2ϵ <a; a + lc - zty>  

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼

𝑊𝑜𝑥,𝑧 
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼 = |
−343 100

73 190
| = 4,7 𝑀𝑃𝑎  

 (7.14)  
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III. interval z3ϵ <0; zty>  

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼𝐼 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼𝐼

𝑊𝑜𝑥,𝑧 
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼𝐼𝐼 = |
−343 100

73 190
| = 4,7 𝑀𝑃𝑎 

 (7.15)  

Výsledné nejvyšší napětí bude porovnáno s dovoleným ohybovým napětím. 

𝑘𝜎𝑧 =
𝜎𝐷𝑧

𝜎𝑜𝑥,𝑧𝐼  
 

𝑘𝜎𝑧 =
70

14,3 
= 4,9 

 (7.16)  

Výpočet tahového/tlakové napětí je následující. 

𝜎𝑡𝑧 =
𝐹𝑔,𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑧 
 

𝜎𝑡𝑧 =
1 ,852,7

2724 
= 0,68 𝑀𝑃𝑎 

 (7.17)  

Ověření z hlediska bezpečnosti při dovoleném napětí v tahu/tlaku 𝜎𝐷𝑡𝑧 = 65 𝑀𝑃𝑎 není nutné, 

jelikož je napětí téměř zanedbatelné v porovnání s dovoleným tahovým napětím [2].  

7.3 Analytický výpočet průhybu 

V prvním kroku jsou odvozeny rovnice pro samotný výpočet průhybu. Dále budou určeny 

okrajové podmínky pro výpočet integračních konstant, a nakonec rovnice průhybové čáry 

s určením polohy a hodnoty maximálního průhybu při zrychlení ve vodorovném směru. 

7.3.1 Odvození rovnic pro výpočet průhybu 
Základní rovnice energie napjatosti, ze které bude vycházeno je: 

𝑤′′ = −
𝑀𝑜

𝐸 ∙ 𝐽𝑧 
  (7.18)  

kde: Mo – ohybový moment [Nm] 

E – Youngův modul pružnosti pro ocel [GPa] 

Jz – kvadratický moment průřezu pro osu Z [mm4] 

 

Rovnice pro jednotlivé intervaly jsou: 

I. interval z1ϵ <0; a>  

𝑤′′
(𝑧1) =

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧1

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

𝑤′
(𝑧1) =

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧1
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 

𝑤(𝑧1) =
𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 ∙ 𝑧1 + 𝑐2 

 (7.19)  
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II. interval z2ϵ <a; a + lc - zty>  

𝑤′′
(𝑧2) =

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

𝑤′
(𝑧2) =

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝑧2

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 

𝑤(𝑧2) =
𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 ∙ 𝑧2 + 𝑐4 

 (7.20)  

III. interval z3ϵ <0; zty>  

𝑤′′
(𝑧3) =

𝐹𝑦 ∙ 𝑧3

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

𝑤′
(𝑧3) =

𝐹𝑦 ∙ 𝑧3
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐5 

𝑤(𝑧1) =
𝐹𝑦 ∙ 𝑧3

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐5 ∙ 𝑧3 + 𝑐6 

 (7.21)  

Integrační konstanty c1 – c6 budou vypočítány v závislosti na okrajových podmínkách. 

7.3.2 Stanovení okrajových podmínek 
Okrajové podmínky vychází z vlastnosti vazeb, kde je možné posunutí nulové, a dále ze 

spojitosti intervalů. Okrajové podmínky jsou následující: 

𝑤1(0) = 0 
 (7.22)  

𝑤1(𝑎) = 𝑤2(𝑎)  (7.23)  

𝑤′1(𝑎) = 𝑤′2(𝑎)  (7.24)  

𝑤2(𝑎) = 0 
 (7.25)  

𝑤2(𝑎+𝑙𝑐−𝑧𝑡𝑦) = 𝑤3(𝑧𝑡𝑦)  (7.26)  

𝑤′2(𝑎+𝑙𝑐−𝑧𝑡𝑦) = −𝑤′3(𝑧𝑡𝑦)  (7.27)  

Konstanty c1 – c6, a to budou stanoveny jako neznámé parametry soustavy rovnic. 

7.3.3 Výpočet konstant c1 – c6 

Soustava rovnic je sestavena dle dosazení 7.19 – 7.21 (včetně jejich modifikací) do okrajových 

podmínek a to následovně. 

𝑐2 = 0 
 (7.28)  

0 =
𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 ∙ 𝑧1 + 𝑐2  (7.29)  

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧1
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 ∙ 𝑧1 + 𝑐2 =

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 ∙ 𝑧2 + 𝑐4  (7.30)  
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𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧1
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 =

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝑧2

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3  (7.31)  

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 ∙ 𝑧2 + 𝑐4 =

𝐹𝑦 ∙ 𝑧3
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐5 ∙ 𝑧3 + 𝑐6  (7.32)  

𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑧2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

𝐹𝐵𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝑧2

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 = −

𝐹𝑦 ∙ 𝑧3
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
− 𝑐5  (7.33)  

Dosazení do rovnice 7.28 – 7.33 je zjednodušeno z důvodu rozměrného výpočtu.  

𝑐2 = 0  (7.34)  

0 =
5 218.3 ∙ 0,23

6 ∙ 210 ∙ 109 ∙ 366 ∙ 10−8
+ 𝑐1 ∙ 0,2 + 𝑐2 

 (7.35)  

5 218,3 ∙ 0,23

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 ∙ 0,2 + 𝑐2 = 

                     =
5 218,3 ∙ 0,23

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

5 843,8 ∙ 0,23

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ +

5 843,8 ∙ 0,23

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 ∙ 0,2 + 𝑐4 

            (7.36)  

5 218,3 ∙ 0,22

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐1 =

5 218,3 ∙ 0,22

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

5 843,8 ∙ 0,22

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+

5 843,8 ∙ 0,22

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 

 (7.37)  

 
5 218,3 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46)3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

5 843,8 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46)3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 

+
5 843,8 ∙ 0,2 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46)2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46) + 𝑐4 

                                                       =
235 ∙ 1,463

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐5 ∙ 1,46 + 𝑐6 

 (7.38)  

5 218,3 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46)2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
−

5 843,8 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46)2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
 

+
5 843,8 ∙ 0,2 ∙ (0,2 + 2,58 − 1,46)

𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐3 = −

235 ∙ 𝑧𝑡𝑦
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
− 𝑐5 

 (7.39)  

Vypočtené hodnoty jednotlivých konstant jsou: 

𝑐1 = −0,000045 

𝑐2 = +0,000000 

𝑐3 = −0,000197 

𝑐4 = +0,000010 

𝑐5 = −0,001059 

𝑐6 = +0,001533 
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7.3.4 Koncový výpočet průhybu 

V případě, kdy jsou známy integrační konstanty, je možné zjistit maximální průhyb, který je 

v místě konce samotné osy Z. Proto bude použita rovnice průhybu pro interval III a 𝑧3 = 0. 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑧 =
𝐹𝑦 ∙ 𝑧3

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
+ 𝑐5 ∙ 𝑧3 + 𝑐6 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑧 =
235 ∙ 03

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑧
− 0,001059 ∙ 0 + 0,001533 = 0,001533𝑚 =̇ 1,5𝑚𝑚 

 (7.40)  

Dle výsledku rovnice 7.40 je maximální průhyb roven 1,5 mm, což je dostatečně malá hodnota. 

Jedná o stav zařízení, kdy je svislá osa maximálně vysunuta a zároveň dochází 

k vodorovnému zrychlení či zpomalení. Ve skutečnosti tato situace může nastat pouze 

v případě programování, či manuálního polohování manipulátoru. Při automatickém cyklu se 

manipulátor vodorovně pohybu se zasunutou svislou osou Z. Zvolený profil vyhovuje. 

7.4 Výpočet lineárního vedení 

Lineární vedení je složeno z kolejnice a lineárních vozíků. Při samotném výběru jsou klíčovými 

parametry hodnoty klopných momentů a sil, působících na vozík. Jelikož je jako výrobce 

vybrána společnost THK, lze s výhodou využít katalogu nabízející postupy a výpočty při výběru 

kompletního lineárního vedení [44]. Na obr. 60 je schematické znázornění uložení 

osy Z s koncovým efektorem pro výpočet a ověření valivých hnízd.  

Obr.: 60 Schématické znázornění uložení svislé osy Z v lineárních vozících THK 
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kde: a – rozteč vozíku [mm] 

zv – vzdálenost těžiště koncového efektoru od spodní dvojice vozíků [mm] 

zte – vzdálenost těžiště koncového efektoru od upínací desky osy Z [mm] 

Jako lineární vedení jsou vybrány vozíky s katalogovým označením THK HSR 25LR. Těm je 

zároveň přiřazena odpovídající kolejnice. Technické parametry jsou uvedeny v tabulce 9. 

        Tab.: 9 Základní technické specifikace vozíku THK HSR 25LR [44] 

 

 

 

 

 

7.4.1 Výpočet klopného momentu 
Jelikož je svislá osa uložena symetricky, nevznikají zde klopné momenty MB ani MC (obr.50) 

[47]. Jediný klopný moment, který působí na lineární vozíky je moment MA vznikající vlivem 

zrychlení/zpomalení ve vodorovném směru. Výpočet maximálního momentu je následující.  

𝑎 = 200 𝑚𝑚 

𝑧𝑣 = 500 𝑚𝑚 

𝑧𝑡𝑒 = 248 𝑚𝑚 

𝑀𝐴𝑧 = 𝐹𝑦 ∙ (𝑧𝑣 +
𝑎

2
) 

𝑀𝐴𝑧 = 235 ∙ (0,5 +
0,2

2
) = 141 𝑁𝑚 =̇ 0,141 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 (7.41)  

7.4.2 Výpočet ekvivalentního zatížení 
Ekvivalentní zatížení je dáno součtem složek tečných a normálových sil působících na valivé 

hnízdo. Z hlediska konstrukčního provedení jsou vozíky namáhány pouze normálovou složkou 

síly, což je evidentní i na obr. 60. Normálové síly jsou opět vypočteny dle katalogu THK [47]. 

𝑃12𝑧 =
𝐹𝑦 ∙ 𝑧𝑣

2 ∙ 𝑎
 

𝑃12𝑧 =
235 ∙ 0,5

2 ∙ 0,2
= 293,75 𝑁 =̇ 0,3 𝑘𝑁 

 (7.42)  

Stejným způsobem jsou vypočteny normálové síly P34z: 

𝑃34𝑧 =
𝐹𝑦 ∙ 𝑧𝑣

2 ∙ 𝑎
 

𝑃34𝑧 =
235 ∙ 0,5

2 ∙ 0,2
= 293,75 𝑁 =̇ 0,3 𝑘𝑁 

 (7.43)  

Jak už bylo odůvodněno, tečné síly jsou rovno 0: 

𝑃𝑡12𝑧 = 0 

𝑃𝑡34𝑧 = 0 

 (7.44)  

Parametr Jednotky Hodnota 

Klopný moment Ma [kNm] 0,529 

Klopný moment Mb [kNm] 0,529 

Klopný moment Mc [kNm] 0,429 

Dynamická únosnost Cz [kN] 27,2 

Statická únosnost C0 [kN] 45,9 
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Výsledné ekvivalentní zatížení je tedy součtem normální a tečné síly působící na lineární 

vozíky. Rovnice ekvivalentního zatížení je: 

𝑃𝐸12𝑧 = |𝑃12𝑧| + |𝑃𝑡12𝑧| 

𝑃𝐸12𝑧 = 293,75 + 0 = 293,75 𝑁 =̇ 0,3 𝑘𝑁 

 (7.45)  

𝑃𝐸34𝑧 = |𝑃34𝑧| + |𝑃𝑡34𝑧| 

𝑃𝐸34𝑧 = 293,75 + 0 = 293,75 𝑁 =̇ 0,3 𝑘𝑁 

 (7.46)  

kde: P12z – normálová síla spodní dvojice vozíků [kN] 

P34z – normálová síla horní dvojice vozíků [kN] 

Pt12z – tečná síla spodní dvojice vozíků [kN] 

Pt34z – tečná síla horní dvojice vozíků [kN] 

PE12z – ekvivalentní zatížení spodní dvojice vozíků [kN] 

PE34z – ekvivalentní zatížení horní dvojice vozíků [kN] 

7.4.3 Výpočet životnosti lineárních vozíků 
Vypovídajícím parametrem při výběru lineárního vedení a návrhu zařízení je životnost, se 

kterou je možné při běžném provozu uvažovat. Konkrétně u společnosti THK se při výpočtech 

životnosti uvažují koeficienty, které jsou stanoveny dle katalogu THK [47] a jejich hodnoty jsou: 

𝑓𝐻𝑧 = 0,8 

𝑓𝑇𝑧 = 1 

𝑓𝐶𝑧 = 0,81 

𝑓𝑊𝑧 = 2 

kde: fHz – koeficient tvrdosti kontaktních materiálů [-] 

fTz – koeficient teploty [-] 

fCz – koeficient typu kontaktu [-] 

fWz – koeficient způsobu zatížení [-] 

Výpočet statické životnosti lineárních vozíků je: 

𝐿0𝑧 = (
𝐶0𝑧

𝑃𝐸𝑧
)

3

∙ 50 

𝐿0𝑧 = (
45,9

0,3
)

3

∙ 50 = 1,79 ∙ 108 𝑘𝑚 

 (7.47)  

Výpočet dynamické životnosti lineárních vozíků při uvažování výše uvedených koeficientů je: 

𝐿𝑧 = (
𝑓𝐻𝑧 ∙ 𝑓𝑇𝑧 ∙ 𝑓𝐶𝑧

𝑓𝑊𝑧
∙

𝐶𝑧

𝑃𝐸𝑧
)

3

∙ 50 

𝐿𝑧 = (
0,8 ∙ 1 ∙ 0,81

2
∙

27,2

0,3
)

3

∙ 50 = 1,26 ∙ 106 𝑘𝑚 

 (7.48)  

Vypočtená životnost vozíků je dostačující, ať se jedná o statickou či dynamickou 
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7.5 Výpočet pohonu osy Z 

Tato část je zaměřena na výpočty pro volbu pohonu z hlediska základních mechanických 

vlastností nutných pro správný výběr. Postup návrhu a výpočtu pohonu pro jakékoli zařízení 

se dělí do tří základních skupin a to: 

a) Kinematické hledisko 

b) Statické hledisko 

c) Dynamické hledisko 

V částí kinematiky je pohon rozebrán z pohledu smyslu provozu zařízení. Jsou zde 

stanoveny druhy pohybu a křivky provozu, kde je zřetelná dráha a čas při konkrétním typu 

pohybu.  

Statické hledisko je zaměřené na výpočet mechanických parametrů při klidovém stavu 

zařízení. V případě navrhovaného manipulátoru se jedná o situaci, kdy je břemeno 

přepravováno konstantní rychlostí. 

 Dynamické hledisko je naopak zaměřené na výpočet mechanický parametrů při stavu 

zrychleném či zpomalovaném. 

7.5.1 Kinematické hledisko 

Pro návrh manipulátoru, který bude schopen automatického provozu s dostatečným 

provozním taktem a dobou cyklu, jsou zvoleny parametry rychlosti: 

𝑣𝑧 = 2 𝑚𝑠−1 

𝑎𝑧 = 5 𝑚𝑠−2 

Dle základních vzorců pro určení dráhy, rychlosti a zrychlení byly vypočteny časy 

zrychlení/zpomalení a rovnoměrného provozu. Důležitým parametrem je také délka 

pracovního zdvihu osy Z: 

𝑧𝑧𝑑𝑣 = 1 750 𝑚𝑚 

Čas zrychleného a zpomaleného pohybu se vypočítá jako: 

𝑡13 =
𝑣𝑧

𝑎𝑧
 

𝑡13 =
2

5
= 0,4 𝑠 

 (7.49)  

Čas rovnoměrného pohybu se vypočítá jako: 

𝑡2 = (
𝑧𝑧𝑑𝑣 − 𝑎𝑧 ∙ 𝑡13

2

𝑣𝑧
) 

𝑡2 = (
1,75 − 5 ∙ 0,42

2
) = 0,5 𝑠 

 (7.50)  

Celkový čas je pak dán vztahem: 

𝑡𝑐 = 𝑡13 + 𝑡2 + 𝑡13 

𝑡𝑐 = 0,4 + 0,5 + 0,4 = 1,3 𝑠 

 (7.51)  
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Pro rozběh a brždění je voleno stejné zrychlení, resp. zpomalení. Proto jsou i jejich časy 

totožné. Celkový čas 𝑡𝑐 = 1,3 𝑠 je přijatelný, a proto zvolené hodnoty rychlosti a zrychlení 

vyhovují. Z těchto zjištěných hodnot je možné zhotovit graf závislosti rychlosti na čase pro 

pracovním cyklu svislé osy.  

Dle znázorněného provozního cyklu je vidět, že motor se nepohybuje pouze v dynamické 

oblasti ale i statické při rovnoměrném pohybu, což je výhodné z hlediska nižšího zatěžování. 

7.5.2 Statické hledisko 
Při rovnoměrném pohybu svislé osy Z dochází k trvalému zatížení vlivem tíhové síly působící 

především od klikového hřídele, koncového efektoru, samotné osy Z, lineárního vedení včetně 

kolejnice a dalších méně podstatných částí. Statická tíhová síla se určí jako: 

𝐹𝑔,𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑔 ∙ sin 𝛼 

𝐹𝑔,𝑠𝑡𝑎𝑡 = 125,1 ∙ 9,81 ∙ sin 90 ° = 1 228,9 𝑁 

 (7.52)  

kde: mc – celková hmotnost uvažující obrobek, efektor a osu Z [kg] 

α – úhel sklonu svislé osy od osy vodorovné [°] 

Jako předběžný typ byl vybrán pastorek charakterizován modulem 1,5 a průměrem valivé 

kružnice 𝑑𝑝𝑧 = 31,83 𝑚𝑚. Vstupní hodnoty pro výpočet statického momentu jsou: 

𝑑𝑝𝑧 = 31,83 𝑚𝑚 

𝜂𝑝ℎ = 0,95 

𝑖𝑝 = 3 

Rovnice pro výpočet statického momentu na pastorku: 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑝 =
𝐹𝑔,𝑠𝑡𝑎𝑡 ∙ 𝑑𝑝𝑧

2 ∙ 𝜂𝑝ℎ
 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑝 =
1 228,9 ∙ 0,03183

2 ∙ 0,95
= 20,5 𝑁𝑚 

 (7.53)  

Celkový statický moment na motoru se určí z rovnice: 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚 =
𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑝

𝑖𝑝
=

20,5

3
= 6,8 𝑁𝑚 

 (7.54)  

Obr.: 61 Znázornění poměru zrychleného a rovnoměrného 
pohybu pro provozní cyklus osy Z 
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kde: Mstat,p – statický moment na pastorku [Nm] 

Mstat,m – statický moment na motoru [Nm] 

ηph – účinnost soukolí se šikmými zuby [-] [3] 

7.5.3 Dynamické hledisko 

Oproti statickému jsou zde uvažovány vnější dynamické účinky působící na pohon svislé osy. 

Postupy výpočtů jsou velmi podobné s předchozími výpočty statického hlediska s rozdílem 

uvažování momentů setrvačnosti redukovaných na hřídel motoru. Vstupními parametry jsou: 

𝜂𝑝 = 0,86 

𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑧 = 26 ∙ 10−6 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐽𝑚𝑜𝑡,𝑧 = 75 ∙ 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐽𝑝 = 29,7 ∙ 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐽𝑏𝑟 = 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

kde: ηp – účinnost převodovky [-] [45] 

Jpast,z – moment setrvačnosti pastorku pro osu Z [kgm2] 

Jmot,z – moment setrvačnosti motoru pro osu Z [kgm2] 

Jp – moment setrvačnosti převodovky [kgm2] 

Jbr – moment setrvačnosti brzdy [kgm2] 

Výpočet setrvačné síly uvažující zrychlení/zpomalení: 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑎𝑧 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣 = 125,1 ∙ 5 = 625,5 𝑁 

 (7.55)  

Výpočet dynamické síly, která je součtem síly statické a setrvačné: 

𝐹𝑔,𝑑𝑦𝑛 = 𝐹𝑔,𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣 

𝐹𝑔,𝑑𝑦𝑛 = 1 228,9 + 625,5 = 1 854,4 𝑁 

 (7.56)  

V případě, kdy je známa dynamická síla, je možné určit dynamický moment na pastorku: 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝 =
𝐹𝑔,𝑑𝑦𝑛 ∙ 𝑑𝑝𝑧

2 ∙ 𝜂𝑝𝑧
 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝 =
1 854,4 ∙ 0,03183

2 ∙ 0,95
= 31,1 𝑁𝑚 

 (7.57)  

Důležitým parametrem pro výpočet dynamického momentu na motoru je hodnota úhlového 

zrychlení, které vychází z průměru pastorku a zrychlení osy Z. Výpočet je následující: 

𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑧 =
2 ∙ 𝑎𝑧

𝑑𝑝𝑧
 

𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑧 =
2 ∙ 5

0,03183
= 314,2 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 

 (7.58)  

Rovnice pro výpočet požadovaného dynamického momentu na motoru je rovna: 
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𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑚 =
𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝

𝑖𝑝 ∙ 𝜂𝑝
+

𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑧 ∙ 𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑧

𝑖𝑝 ∙ 𝜂𝑝
+ (𝐽𝑚𝑜𝑡,𝑧 + 𝐽𝑝 + 𝐽𝑏𝑟) ∙ 𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑧 ∙ 𝑖𝑝 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑚 =
31,3

3 ∙ 0,86
+

26 ∙ 10−6 ∙ 314,2

3 ∙ 0,86
+ (75 ∙ 10−5 + 29,7 ∙ 10−5 + 10 ∙ 10−5) ∙ 314,2 ∙ 3 

               = 12,9 

 (7.59)  

Jelikož jsou známy všechny důležité parametry pro správnou volbu motoru, mohl být vybrán 

servopohon SIEMENS s označením 1FK7064-4CF71-1CB1. Výsledné parametry jsou 

zaneseny do tabulky 10. Zároveň byla vybrána převodovka s převodovým stupněm 3 od 

společnosti APEX DYNAMICS CZECH řady PSIIR třídy C s označením AD-PE2-S24-M126-1 

jejíž specifikace jsou v tabulce 11. 

 Tab.: 10 Technické specifikace pohonu 1FK7064-4CF71-1CB1 [48] 

 

 

 

 

 

 

 
Tab.: 11 Technické specifikace převodovky APEX DYNAMICS PSIIR AD-PE2-S24-M126-1[43] 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Pevnostní výpočet pastorku 

Výběr konkrétního typu záleží na maximálním momentu pastorku, za který může být 

považována hodnota 𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝 = 31,1 𝑁 ∙ 𝑚. Pastorek je charakterizován zejména hodnotou 

modulu, počtu zubů a šířky. Druhá část dvojice, tedy hřeben, je vybrán v závislosti na pastorku. 

Jelikož je možné hřeben uvažovat jako ozubené kolo s vysokým počtem zubů, což činí kolo 

robustnější, je důležité z hlediska pevnostních výpočtů kontrolovat pastorek. Ten bude 

kontrolován z hlediska únavy v dotyku a ohybu.  

7.6.1 Základní vstupní parametry 
Pro samotné výpočty je důležité stanovit nutné vstupní parametry, jako jsou vnější zatížení 

pastorku, mechanické vlastnosti materiálu pastorku, základní geometrické a záběrové 

parametry aj. Při stanovení bude využito zejména literatury SHIGLEY [3]. Jelikož je vybrán 

Parametr Jednotky Hodnota 

Jmenovité otáčky [min-1] 3000 

Jmenovitý moment  [Nm] 8,0 

Maximální moment [Nm] 32,0 

Moment setrvačnosti motoru [kgcm2] 8,5 

Moment setrvačnosti brzdy [kgcm2] 1,0 

Účinnost [%] 93 

Váha pohony včetně brzdy [kg] 16,8 

Parametr Jednotky Hodnota 

Převodový poměr [-] 3 

Jmenovité otáčky [min-1] 3 600 

Maximální otáčky [min-1] 6 000 

Výstupní moment [Nm] 110,0 

Maximální moment  [Nm] 198,0 

Maximální radiální zatížení [N] 1510 

Maximální axiální zatížení [N] 855 

Moment setrvačnosti  [kgcm2] 2,97 

Účinnost [%] 97 

Váha převodovky [kg] 4,4 
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hřeben a pastorek se šikmým ozubením pro klidnější chod, je nutné stanovit kromě obvodové 

síly i axiální a radiální sílu.  

𝛼𝑛 = 20° 

𝛽 = 20° 

Výpočet obvodové síly uvažující maximální dynamický moment na pastorku: 

𝐹𝑜𝑏𝑧 =
𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝 ∙ 2

𝑑𝑝𝑧
 

𝐹𝑜𝑏𝑧 =
31,1 ∙ 2

0,03183
= 1 952,0 𝑁 

 (7.60)  

Výpočet axiální síly pro pastorek se šikmým ozubením: 

𝐹𝑎𝑥𝑧 = 𝐹𝑜𝑏𝑧 ∙ tan 𝛽 

𝐹𝑎𝑥𝑧 = 1 952,0 ∙ tan 20° = 710,5 𝑁 

 (7.61)  

Výpočet radiální síly pro pastorek se šikmým ozubením: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑧 = 𝐹𝑜𝑏𝑧 ∙
tan 𝛼𝑛

cos 𝛽
 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑧 = 1 952,0 ∙
tan 20°

cos 20°
= 756,1 𝑁 

 (7.62)  

kde: αn – normálný úhel profilu ozubení [°] 

β – úhel sklonu zubů [°] 

Základní geometrické a valivé parametry 

Jedná se o řadu stanovených vzorců, které jsou přehledně uvedeny v knize Konstruování 

strojních součástí [3]. Pro zjednodušení a přehlednost budou v tabulce 12 uvedeny pouze 

hodnoty vypočtených parametrů. 

   Tab.: 12 Základní geometrické a valivé parametry pro pastorek a hřeben osy Z 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametr Označení Jednotka Pastorek Hřeben 

Modul mz [mm] 1,5 

Čelní úhel záběru αtw [°] 21,173 

Výška hlavy zubu haz [mm] 1,5 

Výška paty zubu hfz [mm] 1,875 

Celková výška zubu hz [mm] 3,375 

Tloušťka zubu sz [mm] 2,356 

Hlavová vůle cz [mm] 0,375 

Poloměr kružnice zaoblení pfz [mm] 0,570 

Šířka zubové mezery ez [mm] 2,356 

Čelní modul mtz [mm] 1,596 

Základní rozteč pbtz [mm] 4,676 

Normálová rozteč pnz [mm] 4,712 

Čelní rozteč ptz [mm] 5,015 
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7.6.2 Kontrola únosnosti zubů v dotyku dle ISO 

První částí pevnostního výpočtu pastorku pro přenos krouticího momentu od motoru na hřeben 

je zaměřena na kontrolu únavy v dotyku. Pro samotné výpočty je důležité určit pevnostní 

vlastnosti pastorku, které budou určeny opět s využitím knihy SHIGLEY [3].  

Výpočet nominálního napětí v dotyku dle Hertze 

Součinitel mechanický vlastností pro ocel [3]: 

𝑍𝐸 = 190 𝑀𝑃𝑎 

Výpočet převodového poměru pastorku a ozubeného kola (hřebene): 

𝑢𝑧 =
𝑧ℎ𝑧

𝑧𝑝𝑧
 

𝑢𝑧 =
500

20
= 25 

 (7.63)  

Součinitel záběru profilu pro výpočet součinitele součtové délky: 

𝜀𝛼 =
𝑔𝛼𝑧

𝑝𝑏𝑡𝑧
 

𝜀𝛼 =
7,464

4,676
= 1,596 

 (7.64)  

Součinitel záběru kroku: 

𝜀𝛽 =
𝑏𝑝𝑧 ∙ tan 𝛽

𝑝𝑡𝑧
 

𝜀𝛽 =
15 ∙ tan 20

5,015
= 1,089 

 (7.65)  

Celkový součinitel záběru pro určení součinitele podílu zatížení jednotlivých zubů: 

𝜀𝛾 = 𝜀𝛼 + 𝜀𝛽 

𝜀𝛾 = 𝜀𝛼 + 𝜀𝛽 = 2,685 
 (7.66)  

Úhel sklonu zubů: 

𝛽𝑏 = arcsin(sin 𝛽 ∙ cos 𝛼𝑛) 

𝛽𝑏 = arcsin(sin 20° ∙ cos 20°) = 18,747° 
 (7.67)  

Parametr Označení Jednotka Pastorek Hřeben 

Dráha záběru gαz [mm] 7,464 

Tloušťka ozubení bpz bhz [mm] 15 17 

Počet zubů zpz zhz [mm] 20 500 

Průměr základní kružnice dbpz dbhz [mm] 29,681 699,371 

Průměr hlavové kružnice dapz dahz [mm] 34,830 753,000 

Průměr patní kržnice dfpz dfhz [mm] 28,080 746,250 

Průměr valivé kružnice dwpz dwhz [mm] 31,830 750,000 
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Součinitel součtové délky: 

𝑍 = √
1

𝜀𝛼
= √

1

1,596
= 0,792 

 (7.68)  

Součinitel sklonu zubů: 

𝑍𝛽 = √cos 𝛽 

𝑍𝛽 = √cos 20 = 0,969 

 (7.69)  

Součinitel tvaru spolu zabírajících kol: 

𝑍𝐻 = √
2 ∙ cos(𝛽𝑏) ∙ cos(𝛼𝑡𝑤)

cos(𝛼𝑡)2 ∙ sin(𝛼𝑡𝑤)
 

𝑍𝐻 = √
2 ∙ cos(18,747) ∙ cos(21,173)

cos(21,173)2 ∙ sin(21,173)
= 2,371 

 (7.70)  

Nyní je možné přistoupit ke stanovení nominálního napětí v dotyku dle Hertze při ideálním 

zatížení. Pro výpočet budou využity výše stanovené koeficienty. 

𝜎𝐻𝑂𝑧 = 𝑍𝐸 ∙ 𝑍𝐻 ∙ 𝑍 ∙ 𝑍𝛽 ∙ √
𝐹𝑜𝑏𝑧 ∙(𝑢𝑧 + 1)

𝑏𝑝𝑧 ∙ 𝑑𝑝𝑧 ∙ 𝑢𝑧
 

𝜎𝐻𝑂𝑧 = 190 ∙ 2,371 ∙ 0,792 ∙ 0,969 ∙ √
1 952,0 ∙(25 + 1)

15 ∙ 31,83 ∙ 25
= 712,9 𝑀𝑃𝑎 

 (7.71)  

Výpočet napětí v dotyku 

Pro výpočet skutečného napětí v dotyku je nejdříve nutné určit následující koeficienty dle [3]: 

Součinitel vnějších dynamických sil: 

𝐾𝐴 = 1,25 

Součinitel vnitřních dynamických sil: 

𝐾𝐻𝑣 = 1,2 

Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce: 

𝐾𝐻𝛽 = 1,4 

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů: 

𝐾𝐻𝛼 = 1 

Dále je možné určit výsledné skutečné napětí v dotyku: 

𝜎𝐻𝑧 = 𝜎𝐻𝑂𝑧 ∙ √𝐾𝐴 ∙ 𝐾𝐻𝑣 ∙ 𝐾𝐻𝛽 ∙ 𝐾𝐻𝛼 

𝜎𝐻𝑧 = 712,9 ∙ √1,25 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1 = 1 033,0 𝑀𝑃𝑎 

 (7.72)  
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Stanovení minimálního součinitele bezpečnosti 

Dle knihy [3] byla zvolena mez únavy v dotyku pro cementovanou ocel 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚,𝑧 = 1 650,0 𝑀𝑃𝑎 

a tvrdost 𝐻𝑧 = 700,0 𝑀𝑃𝑎 (𝐻𝐵𝑧 = 655,0 𝑀𝑃𝑎 dle jednotek HB).  

Celková hodnota součinitelů maziva, obvodové rychlosti a drsnosti boku zubů dle [3]: 

𝑍𝐿 ∙ 𝑍𝑉 ∙ 𝑍𝑅 = 0,85 

Součinitel tvrdosti pro materiál pastorku: 

𝑍𝑊 = 1,2 −
𝐻𝐵𝑧 − 130

1700
 

𝑍𝑊 = 1,2 −
655 − 130

1700
= 0,891 

 (7.73)  

Součinitel počtu cyklů pastorku dle [3]: 

𝑍𝑁𝑇 = 1 

Výsledný minimální součinitel bezpečnosti pastorku v dotyku je roven: 

𝑆𝐻𝑧 =
𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚,𝑧

𝜎𝐻𝑧
∙ 𝑍𝑁𝑇 ∙ 𝑍𝐿 ∙ 𝑍𝑅 ∙ 𝑍𝑉 ∙ 𝑍𝑊 

𝑆𝐻𝑧 =
1 650,0

1 033,0
∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 0,891 = 1,210 

 (7.74)  

Hodnota součinitele bezpečnosti je pro zvolený pastorek postačující. 

7.6.3 Kontrola únosnosti zubů v ohybu dle ISO 

Součástí výpočtů jsou koeficienty podobné koeficientům pro výpočet únosnosti v dotyku a 

budou určeny na základě knihy Konstruování strojních součástí [3]. Stejně jako v předchozím 

kroku byla zvolena mez únavy pro materiál pastorku v ohybu na hodnotu 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚,𝑧 = 525,0 𝑀𝑃𝑎. 

Mez únavy v ohybu 

Jedná se o mez únavy v ohybu pro referenční ozubené kole (hřeben), což je hodnota uvažující 

koncentraci napětí. Pro její stanovení je třeba určit součinitel koncentrace. 

Součinitel koncentrace napětí pro referenční ozubené kolo (hřeben) [3]: 

𝑌𝑆𝑇 = 2 

Mez únavy v ohybu[3]: 

𝜎𝐹𝐸𝑧 = 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚,𝑧 ∙ 𝑌𝑆𝑇 

𝜎𝐹𝐸𝑧 = 525,0 ∙ 2 = 1 050 𝑀𝑃𝑎 

 (7.75)  

Přípustné napětí v ohybu 

Hodnota přípustného napětí v ohybu vychází z předem určené meze únavy referenčního kola 

(hřebenu) a z koeficientů zahrnujících počet cyklů, velikost ozubení, kvalitu povrchu v oblasti 

patního přechodu zubů a vrubovou citlivost. Hodnoty jednotlivých parametrů jsou: 

Součinitel počtu cyklů: 

𝑌𝑁𝑇 = 1 
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Poměrný součinitel vrubové citlivosti: 

𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇 = 1 

Součinitel kvality povrchu v oblasti patního přechodu zubů pro broušená kola: 

𝑌𝛿𝑅𝑒𝑙𝑇 = 0,9 

Součinitel velikosti pro modul menší než 5: 

𝑌𝑋 = 1 

Nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti v ohybu: 

𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑧 = 1,2 

Výsledné přípustní napětí v ohybu: 

𝜎𝐹𝑃1𝑧 =
𝜎𝐹𝐸,𝑧

𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑧
∙ 𝑌𝑁𝑇 ∙ 𝑌𝑋 ∙ 𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇 ∙ 𝑌𝛿𝑅𝑒𝑙𝑇 

𝜎𝐹𝑃1𝑧 =
1 050

1,2
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,9 = 787,5 𝑀𝑃𝑎 

 (7.76)  

Nominální napětí v ohybu 

Vstupním předpokladem je stanovení obvodové síly, která byla vypočtena v podkapitole 

7.6.1 a je rovna 𝐹𝑜𝑏𝑧 = 1 952,0 𝑁. Všechny potřebné parametry a součinitele budou určeny 

dle [3]: 

Součinitel tvaru zubu při působení na špičku zubu: 

𝑌𝐹𝐴 = 2,06 

Součinitel koncentrace napětí při působení na špičku zubu: 

𝑌𝑆𝐴 = 1,97 

Součinitel vlivu záběru profilu: 

𝑌 = 0,25 +
0,78 ∙ (cos(𝛽𝑏))2

𝜀𝛼
 

𝑌 = 0,25 +
0,78 ∙ (cos(18,747°))2

1,596
= 0,688 

 (7.77)  

Součinitel sklonu zubu: 

𝑌𝛽 = 1 −
𝜀𝛽 ∙ 𝛽

120°
 

𝑌𝛽 = 1 −
1,089 ∙ 20°

120°
= 0,819 

 (7.78)  

Rovnice pro výpočet nominálního napětí v ohybu: 

𝜎𝐹0𝑧 =
𝐹𝑜𝑏𝑧

𝑏𝑝𝑧 ∙ 𝑚𝑛𝑧
∙ 𝑌𝐹𝐴 ∙ 𝑌𝑆𝐴 ∙ 𝑌 ∙ 𝑌𝛽 

𝜎𝐹0𝑧 =
1 952,0

15 ∙ 1,5
∙ 2,06 ∙ 1,97 ∙ 0,688 ∙ 0,819 = 198,3 𝑀𝑃𝑎 

 (7.79)  
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Napětí v ohybu v patě zubu 

Posledním potřebným parametrem pro výpočet součinitele bezpečnosti proti vzniku 

únavového lomu v patě zubu je stanovení napětí v ohybu v patě zubu. Součástí výpočtu je 

určení koeficientů jako:  

Součinitel nerovnoměrného zatížení zubů dle [3]: 

𝐾𝐹𝛽 = 𝐾𝐻𝛽 = 1,4 

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů: 

𝐾𝐹𝛼 = 1 

Součinitel vnitřních dynamických sil: 

𝐾𝐹𝑣 = 1,2 

Rovnice pro výpočet napětí v ohybu je následující: 

𝜎𝐹𝑧 = 𝜎𝐹0𝑧 ∙ 𝐾𝐴 ∙ 𝐾𝐹𝛽 ∙ 𝐾𝐹𝛼 ∙ 𝐾𝐹𝑣 

𝜎𝐹𝑧 = 198,3 ∙ 1,25 ∙ 1,4 ∙ 1 ∙ 1,2 = 416,5 𝑀𝑃𝑎 

 (7.80)  

Stanovení minimálního součinitele bezpečnost v ohybu 

Za pomocí všech předešlých stanovených hodnot je možné určit výsledný minimální součinitel 

bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu. Dle [3] má rovnice tvar: 

𝑆𝐹𝑧 =
𝜎𝐹𝐸,𝑧

𝜎𝐹𝑧
∙ 𝑌𝑁𝑇 ∙ 𝑌𝑋 ∙ 𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇 ∙ 𝑌𝛿𝑅𝑒𝑙𝑇 

𝑆𝐹𝑧 =
1 050

416,5
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,9 = 2,269 

 (7.81)  

7.7 Shrnutí a porovnání vypočtených a dovolených hodnot 

Pro přehlednost jsou všechny důležité vypočtené hodnoty shrnuty v tabulce 13 a porovnány 

s maximálními dovolenými hodnotami. 

Tab.: 13 Porovnání vypočtených a dovolených hodnot důležitých parametrů 

Konstrukční celek Parametr Označení Jednotka 
Dovolená 
hodnota 

Vypočtená 
hodnota 

Čtvercový profil svislé osy Ohybové napětí 𝜎𝑜𝑥,𝑧 𝑀𝑃𝑎 70,0 14,3 

 Tahové napětí 𝜎𝑡𝑧 𝑀𝑃𝑎 65,0 0,68 

Lineární vedení Klopný moment 𝑀𝐴𝑧 𝑘𝑁 0,529 0,141 

Motor Statický moment 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚 𝑁𝑚 7,3 6,8 

 Dyn. moment 𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑚 𝑁𝑚 32,0 12,9 

Převodovka Výstup. moment 𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝 𝑁𝑚 110,0 31,1 

 Radiální zatížení 𝐹𝑟𝑎𝑑𝑧 𝑁 1 510,0 756,1 

 Axiální zatížení 𝐹𝑎𝑥𝑧 𝑁 855,0 710,5 

Pastorek Napětí v dotyku 𝜎𝐻𝑧 𝑀𝑃𝑎 1 249,6 1 033,0 

 Napětí v ohybu 𝜎𝐹𝑧 𝑀𝑃𝑎 1 050,0 416,5 
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8 VÝPOČTY PRO NÁVRH PŘÍČNÍKU (STAV 1) 

Tato kapitola je zaměřena na technické výpočty spojené s návrhem a ověřením lineární 

vodorovné osy Y při poloze nad strojem (STAV 1). Jelikož je příčník vyložen pro možnou 

obsluhu zásobníků, bude následně uvažována poloha svislice nad zásobníkem (STAV 2). 

Jsou zde vypočteny základní mechanické parametry pro volbu pohonu, pastorku a hřebenu, 

lineárního vedení, ale také samotné osy Y. Vstupním parametrem je především celková 

hmotnost svislé osy spolu s dalšími nesenými pohyblivými prvky. Podkapitola je pro 

přehlednost rozdělena do několika oddělených částí dle jednotlivých konstrukčních uzlů a typů 

výpočtu. 

8.1 Rozbor konstrukce 

Rozbor konstrukce je totožný s předchozí kapitolou. Při výpočtech je uvažována situace, kdy 

dochází k dynamickému namáhání, a tedy zrychlování či zpomalování ve svislém směru. Tím 

je zaručeno nejvyšších hodnot ohybových momentů, napětí a průhybu. Dále je uvažováno 

nasazení manipulátoru do výrobní linky, což znamená jednostranné vyložení příčníku pro 

obsluhu zásobníku. 

8.1.1 Kinematický rozbor 
Vodorvoná osy Y je uložena v obecných podporách na obou koncích příčníku. Z důvodu 

řešitelnosti soustavy je využita jedna obecná a jedna rotační vazba.  

Obr.: 62 Schematické znázornění pro výpočet příčníku (STAV 1) 

Obr.: 63 Kinematický rozbor vodorovné osy Y (Stav 1) 
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kde: A, B – vazby představující kontakt osy Y se sloupy 

yzdv – pracovní zdvih vodorovné osy [mm] 

yvyl – vyložení příčníku [mm] 

qn – liniové zatížení od hmotnosti příčníku [Nm-1] 

Fz – síla od zatížení osy Z a jejich prvků při zrychlení / zpomalení [N] 

Rovnice kinematického rozboru je totožná s rovnicí 7.1, a proto zde nebude uvedena. 

8.1.2 Uvolnění tělesa 

V tomto kroku jsou zvolené typy vazeb (rotační, podpora) nahrazeny působícími silami pro 

následný statický rozbor a vyřešení podmínek statické rovnováhy. 

kde: RAz – reakce od obecné vazby [N] 

RBy, RBz – reakce od rotační vazby [N] 

8.1.3 Statický rozbor 

Statický rozbor je opět totožný s rozborem v předchozí kapitole. Dle rovnic 7.2 a 7.3 je tedy 
možné konstatovat, že řešená úlohy je staticky určitá a je možné pokračovat v řešení 
podmínek statické rovnováhy.  

8.1.4 Výpočet neznámých parametrů 
Pro usnadnění výpočtu je pro řešení soustavy rovnic využito programu MathCad 15. Prvním 

krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů.  

𝑚𝑝 = 29,7 𝑘𝑔 

𝑚𝑘 = 50,0 𝑘𝑔 

𝑚𝑐𝑧 = 234,5 𝑘𝑔 

𝑚𝑦𝑐 = 771,0 𝑘𝑔 

𝑦𝑧𝑑𝑣 = 7 040 𝑚𝑚 

𝑦𝑣𝑦𝑙 = 1 140 𝑚𝑚 

𝑙𝑦 = 8 390 𝑚𝑚 

Síla působící od osy Z při zrychlení / zpomalení ve svislém směru: 

𝐹𝑧 = 𝑚𝑐 ∙ (𝑔 + 𝑎𝑧) + (𝑚𝑝 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑔 

𝐹𝑧 = 125,1 ∙ (9,81 + 5,0) + (29,7 + 50,0) ∙ 9,81 = 2 633,8 N 

 (8.1)  

Obr.: 64 Uvolnění vodorovné osy Y (Stav1) 
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Tíhová síla od váhy příčníku: 

𝐹𝑡𝑧 = 𝑚𝑦𝑐 ∙ 𝑔 

𝐹𝑡𝑧 = 771,0 ∙ 9,81 = 7 561,3 𝑁 

 (8.2)  

Liniové zatížení od váhy příčníku: 

𝑞𝑛 =
𝐹𝑡𝑧

𝑙𝑦
 

𝑞𝑛 =
7 561,3

8,39
= 901,2 𝑁 ∙ 𝑚−1 

 (8.3)  

kde: mp – hmotnost pohonu (motor + převodovka) [kg] 

mk – hmotnost křížové konzole [kg] 

mcz – celková hmotnost od osy Z včetně všech jejích součástí [kg] 

myc – celková hmotnost příčníku (osy Y) [kg] 
yzdv – délka pracovního zdvihu [mm] 

yvyl – délka vyložení [mm] 

ly – celková délka příčníku [mm] 
  

Po získání a výpočtech vstupních parametrů může být přistoupeno k výpočtu sil ve vazbách, 

a to pomocí podmínek statické rovnováhy. 

∑𝐹𝑌 = 0 𝑅𝐵𝑦,1 = 0 (8.4)  

∑𝐹𝑍 = 0 𝑅𝐴𝑧,1 − 𝐹𝑍 + 𝑅𝐵𝑧,1 − 𝑞𝑛 ∙ 𝑙𝑦 = 0 (8.5)  

∑𝑀𝐵 = 0 −𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 + 𝐹𝑍 ∙
𝑦𝑧𝑑𝑣

2
+ 𝑞𝑛 ∙

𝑦𝑧𝑑𝑣
2

2
− 𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙

𝑦𝑧𝑑𝑣

2
= 0 

(8.6)  

Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝑅𝐵𝑦,1 = 0 𝑁 

𝑅𝐵𝑧,1 = 5 789,1 𝑁 

𝑅𝐴𝑧,1 = 4 406,1 𝑁 

8.2 Výpočet ohybového napětí 

Vnějšími zatěžujícími účinky pro výpočty je především síla působící od osy Z Fz při zrychlení 

či zpomalení. Jako materiál je zvolena konstrukční ocel s označením dle ČSN 11 375 

(S235JRH dle EN) s mezí kluzu Re= 275 MPa [2]. Veškeré důležité pevnostní a mechanické 

parametry jsou vypsány v tabulce 14. 

Tab.: 14 Mechanické vlastnosti použitého materiálu a polotovaru osy Z [2][50] 

 

Pevnostní třída oceli 

dle EN 10219-1 

Značení oceli 

dle ČSN 

Mez kluzu Re 

(MPa) 

Mez pevnosti Rm 

(MPa) 

Youngův modul 

pružnosti (GPa) 

S 235JRH 11 375 275 550 210 

Označení polotovaru 

dle ČSN EN 10219-2 

Plocha průřezu 

Sy [mm2] 

 Modul průřezu 

Wox,y [mm3] 

Kvadratický moment 

průřezu Jy [mm4] 

Dovolené ohybové 

napětí σDy [MPa] 

300x200x12,5 11 700 952 000 143∙106 70 
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8.2.1 Výsledné vnitřní účinky (VVÚ) 
Cílem VVÚ je získání informace o pozici a hodnotě maximálních ohybových momentů, ze 

kterých je dále možno vypočíst požadované ohybové napětí. Osa Z je zatěžována samotnou 

silou Fz a tíhovou silou od vlastní váhy. Na obrázku 65 je grafické znázornění výsledných 

vnitřních účinků včetně rozdělení intervalů. 

𝑦12 =
𝑦𝑧𝑑𝑣

2
 

𝑦12 =
7 040

2
= 3 520 𝑚𝑚 

8.2.2 Výpočet ohybového momentu pro intervaly I – III  

I. interval y1ϵ <0; y12>  

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,1 = 𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦12 − 𝑞𝑛 ∙
𝑦12

2

2
 

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,1 = 4 406,1 ∙ 3,52 − 901,2 ∙
3,522

2
= 9 926,1 𝑁𝑚  

 (8.7)  

II. interval y2ϵ < y12; yzdv >  

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,1 = 𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 − 𝐹𝑧 ∙ (𝑦𝑧𝑑𝑣 − 𝑦12) − 𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑧𝑑𝑣

2

2
 

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,1 = 4 406,1 ∙ 7,04 − 2 633,8 ∙ (7,04 − 3,52) − 901,2 ∙
7,042

2
= −585,6 𝑁𝑚 

 (8.8)  

Obr.: 65 Výsledné vnitřní účinky osy Y (Stav 1) 
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III. interval z3ϵ <0; yvyl>  

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,1 = −𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑣𝑦𝑙

2

2
 

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,1 = −901,2 ∙
1,142

2
= −585,6 𝑁𝑚  

 (8.9)  

Nejvyššího ohybového momentu je dosaženo v místě středu podpor, a to hodnoty         

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,1 = 9 923,1 𝑁𝑚.  

8.2.3 Výpočet ohybového a tahového napětí  

Při výpočtech je vycházeno z předchozích hodnot a mechanických hodnot uvedených 

v tabulce 14. Rovnice pro stanovení požadovaných ohybových napětí jsou: 

I. interval y1ϵ <0; y12>  

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼,1 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,1

𝑊𝑜𝑥,𝑦  
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼 = |
9 926,1

952 000
| = 10,4 𝑀𝑃𝑎 

 (8.10)  

II. interval y2ϵ <y12; yzdv>  

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,1 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,1

𝑊𝑜𝑥,𝑦  
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,1 = |
−585,6

952 000
| = 0,6 𝑀𝑃𝑎  

 (8.11)  

III. interval z3ϵ <0; yvyl>  

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,1 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,1

𝑊𝑜𝑥,𝑦  
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,1 = |
−585,6

952 000
| = 0,6 𝑀𝑃𝑎 

 (8.12)  

Z výsledků plyne nejvyšší ohybové napětí v intervalu I v místě středu rozteče dvou sloupů. 

Výsledné napětí bude porovnáno s dovoleným ohybovým napětím pro střídavý cyklus. 

𝑘𝜎𝑧 =
𝜎𝐷𝑦

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼,1 
 

𝑘𝜎𝑧 =
70

10,4 
= 6,7 

 (8.13)  

Z rovnice 8.13 je určena výsledná bezpečnost na hodnotu 6,7, což je vyhovující. 

8.3 Analytický výpočet průhybu 

Veškeré potřebné parametry pro výpočet průhybu jsou uvedeny v předchozích kapitolách a 

v tabulce 14. V prvním kroku jsou odvozeny rovnice pro samotný výpočet průhybu. Následuje 

určení okrajových podmínek pro výpočet integračních konstant, a nakonec rovnice průhybové 

čáry s určením polohy a hodnoty maximálního průhybu při zrychlení/zpomalení ve 

vodorovném směru. 
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8.3.1 Odvození rovnic pro výpočet průhybu 

Základní rovnice energie napjatosti, ze které je vycházeno je: 

𝑤′′ = −
𝑀𝑜

𝐸 ∙ 𝐽𝑧 
  (8.14)  

kde: Mo – ohybový moment [Nm] 

E – Youngův modul pružnosti pro ocel [GPa] 

Jz – kvadratický moment průřezu pro osu Z [mm4] 

Rovnice pro jednotlivé intervaly jsou: 

I. interval y1ϵ <0; y12>  

𝑤′′
(𝑦1) = −

𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
 

𝑤′
(𝑦1) = −

𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘11 

𝑤(𝑦1) = −
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘11 ∙ 𝑦1 + 𝑘21 

 (8.15)  

II. interval y2ϵ <y12; yzdv>  

𝑤′′
(𝑦2) = −

𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
 

𝑤′
(𝑦2) = −

𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 

𝑤(𝑧2) = −
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 ∙ 𝑦2 + 𝑘41 

 (8.16)  

III. interval z3ϵ <0; yvyl>  

𝑤′′
(𝑦3) =

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
 

𝑤′
(𝑦3) =

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘51 

𝑤(𝑦1) =
𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3

3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘51 ∙ 𝑦3 + 𝑘61 

 (8.17)  

8.3.2 Stanovení okrajových podmínek 
Okrajové podmínky vychází z vlastnosti vazeb, kde je možné posunutí nulové, a dále ze 

spojitosti intervalů. To znamená, že v místě spojení je vždy průhyb a natočení tělesa stejný.  

Okrajové podmínky jsou následující: 

𝑤1(0) = 0 
 (8.18)  

𝑤1(𝑦12) = 𝑤2(𝑦12)  (8.19)  

𝑤′1(𝑦12) = 𝑤′2(𝑦12)  (8.20)  

𝑤2(𝑦𝑧𝑑𝑣) = 0 
 (8.21)  
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𝑤2(𝑦𝑧𝑑𝑣) = 𝑤3(𝑦𝑣𝑦𝑙)  (8.22)  

𝑤′2(𝑦𝑧𝑑𝑣) = −𝑤′3(𝑦𝑣𝑦𝑙)  (8.23)  

Z těchto okrajový podmínek, které svazují všechny tři intervaly, mohou být následně vypočteny 

výše zmíněné konstanty k11 – k61, a to jako neznámé parametry soustavy rovnic o šesti 

neznámých. 

8.3.3 Výpočet konstant k11 – k61 
Soustava rovnic je sestavena dle dosazení rovnic 8.15 – 8.17 (včetně jejich modifikací) do 

okrajových podmínek a to následovně. 

𝑘21 = 0 (8.24)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘11 ∙ 𝑦1 + 𝑘21 

                   = −
𝑅𝐴𝑧 ∙ 𝑦2

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 ∙ 𝑦2 + 𝑘41 

(8.25)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘11 

                   = −
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2

2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 

(8.26)  

0 = −
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 ∙ 𝑦2 + 𝑘41 (8.27)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 ∙ 𝑦2 + 𝑘41 

                    =
𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3

3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘51 ∙ 𝑦3 + 𝑘6 

(8.28)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦2

2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦2
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦12 ∙ 𝑦2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘31 = −

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
− 𝑘51 (8.29)  

Dosazení do rovnice 8.24 – 8.29 bude přeskočeno z důvodu rozměrného výpočtu. Při 

dosazení by se postupovalo stejně, jako v případě výpočtu průhybu svislé osy Z.  

Vypočtené hodnoty jednotlivých konstant jsou: 

𝑘11 = +0,000685 

𝑘21 = +0,000000 

𝑘31 = +0,001228 

𝑘41 = −0,000637 

𝑘51 = +0,001087 

𝑘61 = −0,001243 
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8.3.4 Koncový výpočet průhybu 

Pro zjištění maximálního průhybu bude použita rovnice průhybu pro interval I 𝑦1 = 𝑦12. 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑦1 = −
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘11 ∙ 𝑦1 + 𝑘21 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑦1 = −
4 406,1 ∙ 3,523

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

901,2 ∙ 7,04 ∙ 3,523

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 0,000685 ∙ 3,52 + 0 = 1,73 𝑚𝑚 

 (8.30)  

Dle výsledku rovnice 8.30 je maximální průhyb roven 1,73 mm. Při provozu je potřeba tuto 

skutečnost uvažovat a např. elektronicky kompenzovat. 

8.4 Výpočet lineárního vedení 

Při samotném výběru jsou klíčovými parametry hodnoty klopných momentů a sil, působících 

na vozík, které budou v této podkapitole vypočteny podle katalogu THK [44].  

kde:  l0y – vodorovná rozteč vozíků [mm] 

l1y – svislá rozteč vozíků [mm] 

 l2y – vzdálenost působení sil od osy symetrie vozíků [mm] 

l3y – vzdálenost působení sil od společné roviny vozíků [mm] 

Pty – tečná složka síly působící na lineární vozík [N] 

Py – normálová složka síly působící na lineární vozík [N] 

Jako lineární vedení jsou vybrány vozíky s katalogovým označením THK NR 35R. Těm je 

zároveň přiřazena odpovídající kolejnice. Technické parametry jsou uvedeny v tabulce 15. 

             Tab.: 15 Základní technické specifikace vozíku THK NR 35R [44] 

 

 

 

 

 

Parametr Jednotky Hodnota 

Klopný moment Ma [kNm] 1,75 

Klopný moment Mb [kNm] 1,08 

Klopný moment Mc [kNm] 2,24 

Dynamická únosnost Cy [kN] 63,1 

Statická únosnost C0 [kN] 155,0 

Obr.: 66 Schématické znázornění uložení svislé osy Z v lineárních vozících THK 
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8.4.1 Výpočet klopného momentu 

Výpočet potřebných parametrů je proveden pro situaci, kdy je svislá osa Z zasunuta, a 

urychlována ve vodorovném směru s maximálním zrychlením. Výpočet jednotlivých klopných 

momentů je následující.  

𝑙𝑜𝑦 = 400 𝑚𝑚 

𝑙1𝑦 = 200 𝑚𝑚 

𝑙2𝑦 = 578 𝑚𝑚 

𝑙3𝑦 = 112 𝑚𝑚 

𝑀𝐵𝑦 = 𝐹𝑦 ∙ 𝑙2𝑦 

𝑀𝐵𝑦 = 235 ∙ 0,578 = 136 𝑁 ∙ 𝑚 =̇ 0,136 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 (8.31)  

𝑀𝐶𝑦 = 𝐹𝑧 ∙ 𝑙3𝑦 

𝑀𝐶𝑦 = 2 633,8 ∙ 0,112 = 553 𝑁 ∙ 𝑚 =̇ 0,553 𝑘𝑁 ∙ 𝑚 

 (8.32)  

8.4.2 Výpočet ekvivalentního zatížení 

Ekvivalentní zatížení je dáno součtem složek tečných a normálových sil působících na valivé 

hnízdo, které jsou evidentní na obr. 66. Obě složky síly jsou vypočteny dle katalogu THK [47]. 

Výpočet normálové složky síly: 

𝑃1−4𝑦 =
𝐹𝑧 ∙ 𝑙3𝑦

2 ∙ 𝑙1𝑦
 

𝑃1−4𝑦 =
2 633,8 ∙ 0,112

2 ∙ 0,2
= 1 381 𝑁 =̇ 1,38 𝑘𝑁 

 (8.33)  

Výpočet tečné složky síly: 

𝑃𝑡1−4𝑦 =
𝐹𝑧

4
 

𝑃𝑡1−4𝑦 =
2 633,8

4
= 1 233 𝑁 =̇ 1,23 𝑘𝑁 

 (8.34)  

Výsledné ekvivalentní zatížení je tedy: 

𝑃𝐸𝑦 = |𝑃1−4𝑦| + |𝑃𝑡1−4𝑦| 

𝑃𝐸𝑦 = 1,38 + 1,23 = 2,61 𝑘𝑁 

 (8.35)  

kde: P1-4y – normálová složky síly [kN] 

Pt1-4y – tečná složka síly [kN] 

PEy – ekvivalentní zatížení vozíků [kN] 

8.4.3 Výpočet životnosti lineárních vozíků 
Vypovídajícím parametrem při výběru lineárního vedení a návrhu zařízení je životnost, se 

kterou je možné při běžném provozu uvažovat. Konkrétně u společnosti THK se při výpočtech 

životnosti uvažují koeficienty tvrdosti kontaktních materiálů, teploty, typu kontaktu a způsobu 

zatížení. Zmíněné koeficienty již byly stanoveny v předchozí kapitole a jejich hodnoty jsou: 
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𝑓𝐻𝑦 = 0,8 

𝑓𝑇𝑦 = 1 

𝑓𝐶𝑦 = 0,81 

𝑓𝑊𝑦 = 2 

Výpočet statické životnosti lineárních vozíků je: 

𝐿0𝑦 = (
𝐶0𝑦

𝑃𝐸𝑦
)

3

∙ 50 

𝐿0𝑦 = (
155,0

2,61
)

3

∙ 50 = 1,04 ∙ 107 𝑘𝑚 

 (8.36)  

Výpočet dynamické životnosti lineárních vozíků při uvažování výše uvedených koeficientů je: 

𝐿𝑦 = (
𝑓𝐻𝑦 ∙ 𝑓𝑇𝑦 ∙ 𝑓𝐶𝑦

𝑓𝑊𝑦
∙

𝐶𝑦

𝑃𝐸𝑦
)

3

∙ 50 

𝐿𝑦 = (
0,8 ∙ 1 ∙ 0,81

2
∙

63,1

2,61
)

3

∙ 50 = 3,54 ∙ 105 𝑘𝑚 

 (8.37)  

Vypočtená životnost vozíků je dostačující, ať se jedná o statickou či dynamickou.  

8.5 Výpočet pohonu osy Z 

Tato část je zaměřena na výpočty pohonu z hlediska základních mechanických vlastností 

nutných pro správný výběr komponent. Postup ověření pohonu byl stanoven v kapitole 7.5. 

8.5.1 Kinematické hledisko 
Rychlost a zrychlení pro osu Z je rovna: 

𝑣𝑧 = 3 𝑚𝑠−1 

𝑎𝑧 = 5 𝑚𝑠−2 

Pro výpočet časů zrychlení/zpomalení a rovnoměrného provozu jsou vstupními parametr 

rychlost, zrychlení a délka pracovního zdvihu osy Y, která je rovna 𝑦𝑧𝑑𝑣 = 7 040 𝑚𝑚. Čas 

zrychleného a zpomaleného pohybu se vypočítá jako: 

𝑡13𝑦 =
𝑣𝑦

𝑎𝑦
 

𝑡13𝑦 =
3

5
= 0,6 𝑠 

 (8.38)  

Čas rovnoměrného pohybu se vypočítá jako: 

𝑡2𝑦 = (
𝑦𝑧𝑑𝑣 − 𝑎𝑦 ∙ 𝑡13𝑦

2

𝑣𝑦
) 

𝑡2𝑦 = (
7,04 − 5 ∙ 0,62

3
) = 1,7 𝑠 

 (8.39)  
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Celkový čas je pak dán vztahem: 

𝑡𝑐𝑦 = 𝑡13𝑦 + 𝑡2𝑦 + 𝑡13𝑦 

𝑡𝑐𝑦 = 0,6 + 1,7 + 0,6 = 2,9 𝑠 

 (8.40)  

Pro rozběh a brždění je voleno stejné zrychlení, resp. zpomalení.  

Dle znázorněného provozního cyklu je vidět, že motor se nepohybuje pouze v dynamické 

oblasti ale i statické při rovnoměrném pohybu, což je pro motor výhodné z hlediska nižšího 

zatěžování. 

8.5.2 Statické hledisko 
Při rovnoměrném pohybu svislé osy Z ve vodorovném směru dochází k trvalému ale nízkému 

zatížení, které je způsobeno především odporem v lineárním vedení. Statická síla působící na 

pastorek je pak rovna: 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑔 ∙ cos 𝛼𝑦 

𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 = 125,1 ∙ 9,81 ∙ cos 0 ° = 11,5 𝑁 

 (8.41)  

kde: mc – celková hmotnost uvažující obrobek, efektor a osu Z [kg] 

αy – úhel sklonu vodorovné osy [°] 

Jako předběžný typ byl vybrán pastorek charakterizován modulem 2,0 a průměrem valivé 

kružnice 𝑑𝑝𝑦 = 42,44 𝑚𝑚. Ověření pastorku bude věnována kapitola 8.6. Vstupní hodnoty pro 

výpočet statického momentu jsou: 

𝑑𝑝𝑦 = 42,44 𝑚𝑚 

𝜂𝑝ℎ = 0,95 

𝑖𝑝 = 3 

Rovnice pro výpočet statického momentu na pastorku: 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑝𝑦 =
𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 ∙ 𝑑𝑝𝑦

2 ∙ 𝜂𝑝ℎ
 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑝 =
11,5 ∙ 0,04244

2 ∙ 0,95
= 0,3𝑁𝑚 

 (8.42)  

 

 

Obr.: 67 Znázornění poměru zrychleného a rovnoměrného 
pohybu pro provozní cyklus osy Z 
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Celkový statický moment na motoru se určí z rovnice: 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑦 =
𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑝𝑦

𝑖𝑝
 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑦 =
0,3

3
= 0,1 𝑁𝑚 

 (8.43)  

kde: Mstat,py – statický moment na pastorku [Nm] 

Mstat,my – statický moment na motoru [Nm] 

ηph – účinnost soukolí se šikmými zuby [-] [3] 

8.5.3 Dynamické hledisko 
Oproti statickému jsou zde uvažovány vnější dynamické účinky působící na pohon vodorovné 

osy. Postupy výpočtů jsou podobné s kapitolou 7.5.3. Vstupními parametry jsou: 

𝜂𝑝 = 0,86 

𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑦 = 90 ∙ 10−6 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐽𝑚𝑜𝑡,𝑦 = 77 ∙ 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐽𝑝 = 29,7 ∙ 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

𝐽𝑏𝑟 = 10−5 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

Výpočet setrvačné síly uvažující zrychlení/zpomalení: 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣,𝑦 = 𝑚𝑐𝑧 ∙ 𝑎𝑦 

𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣,𝑦 = 234,5 ∙ 5 = 1 172,5 𝑁 

 (8.44)  

Výpočet dynamické síly, která je součtem síly statické a setrvačné: 

𝐹𝑑𝑦𝑛 = 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝐹𝑠𝑒𝑡𝑟𝑣,𝑦 

𝐹𝑑𝑦𝑛 = 11,5 + 1 172,5 = 1 184,0 𝑁 

 (8.45)  

V případě, kdy je známa dynamická síla, je možné určit dynamický moment na pastorku: 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝𝑦 =
𝐹𝑑𝑦𝑛 ∙ 𝑑𝑝𝑦

2 ∙ 𝜂𝑝ℎ
 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝,𝑦 =
1 184,0 ∙ 0,04244

2 ∙ 0,95
= 26,4 𝑁𝑚 

 (8.46)  

Důležitým parametrem pro výpočet dynamického momentu na motoru je hodnota úhlového 

zrychlení, které vychází z průměru pastorku a zrychlení osy Z. Výpočet je následující: 

𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑦 =
2 ∙ 𝑎𝑦

𝑑𝑝𝑦
 

𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑦 =
2 ∙ 5

0,04244
= 235,6 𝑟𝑎𝑑 ∙ 𝑠−2 

 (8.47)  
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Rovnice pro výpočet požadovaného dynamického momentu na motoru je rovna: 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑦 =
𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝𝑦

𝑖𝑝 ∙ 𝜂𝑝
+

𝐽𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑦 ∙ 𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑦

𝑖𝑝 ∙ 𝜂𝑝
+ (𝐽𝑚𝑜𝑡,𝑦 + 𝐽𝑝 + 𝐽𝑏𝑟) ∙ 𝜀𝑝𝑎𝑠𝑡,𝑦 ∙ 𝑖𝑝 

𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑦 =
26,4

3 ∙ 0,86
+

90 ∙ 10−6 ∙ 235,6

3 ∙ 0,86
+ (77 ∙ 10−5 + 29,7 ∙ 10−6 + 10−5) ∙ 235,6 ∙ 3 

                 = 11,1 𝑁𝑚 

 (8.48)  

Jelikož jsou známy všechny důležité parametry pro správnou volbu motoru, mohl být vybrán 

servopohon SIEMENS s označením 1FK7064-4CF71-1CB1. Výsledné parametry jsou 

zaneseny do tabulky 16. Převodovka bude zvolena totožná jako pro svislou osu Z. 

Tab.: 16 Technické specifikace pohonu 1FK7060-2AC71-1RB1 [48] 

 

 

 

 

 

8.6 Pevnostní výpočet pastorku 

Výběr konkrétního typu záleží na maximálním momentu pastorku, za který může být 

považována hodnota 𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝𝑦 = 26,4 𝑁 ∙ 𝑚. Postup při výpočtu bude totožný s kapitolou 7.6.  

8.6.1 Základní vstupní parametry 

Pro samotné výpočty je důležité stanovit nutné vstupní parametry, jako jsou vnější zatížení 

pastorku, mechanické vlastnosti materiálu pastorku, základní geometrické a záběrové 

parametry aj. Při stanovení bude využito zejména literatury SHIGLEY [3]. 

𝛼𝑛 = 20° 

𝛽 = 20° 

Výpočet obvodové síly uvažující maximální dynamický moment na pastorku: 

𝐹𝑜𝑏𝑦 =
𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝𝑦 ∙ 2

𝑑𝑝𝑦
 

𝐹𝑜𝑏𝑦 =
26,4

0,04244
= 1 246,3 𝑁 

 (8.49)  

Výpočet axiální síly pro pastorek se šikmým ozubením: 

𝐹𝑎𝑥𝑦 = 𝐹𝑜𝑏𝑦 ∙ tan 𝛽 

𝐹𝑎𝑥𝑦 = 1 246,3 ∙ tan 20° = 453,6 𝑁 

 (8.50)  

Výpočet radiální síly pro pastorek se šikmým ozubením: 

𝐹𝑟𝑎𝑑𝑦 = 𝐹𝑜𝑏𝑦 ∙
tan 𝛼𝑛

cos 𝛽
= 1 246,3 ∙

tan 20°

cos 20°
= 482,7 𝑁  (8.51)  

Parametr Jednotky Hodnota 

Jmenovité otáčky [min-1] 2000 

Jmenovitý moment  [Nm] 5,3 

Maximální moment [Nm] 15,9 

Moment setrvačnosti motoru [kgcm2] 8,5 

Moment setrvačnosti brzdy [kgcm2] 1,0 

Účinnost [%] 90 

Váha pohony včetně brzdy [kg] 8,5 
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kde: αn – normálný úhel profilu ozubení [°] 

β – úhel sklonu zubů [°] 

Základní geometrické a valivé parametry 

Jedná se o řadu stanovených vzorců, které jsou přehledně uvedeny v knize Konstruování 

strojních součástí [3]. Pro zjednodušení a přehlednost budou v tabulce 17 uvedeny pouze 

hodnoty vypočtených parametrů. 

         Tab.: 17 Základní geometrické a valivé parametry pro pastorek a hřeben osy Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2 Kontrola únosnosti zubů v dotyku dle ISO 
První částí pevnostního výpočtu pastorku pro přenos krouticího momentu od motoru na hřeben 

je kontrola únavy v dotyku. Pro samotné výpočty je důležité určit pevnostní vlastnosti pastorku, 

které budou určeny opět s využitím knihy SHIGLEY [3].  

Výpočet nominálního napětí v dotyku dle Hertze 

Součinitel mechanický vlastností pro ocel [3]: 

𝑍𝐸𝑦 = 190 𝑀𝑃𝑎 

Výpočet převodového poměru pastorku a ozubeného kola (hřebene): 

𝑢𝑦 =
𝑧ℎ𝑦

𝑧𝑝𝑦
 

𝑢𝑧 =
500

20
= 25 

 (8.52)  

Parametr Označení Jednotka Pastorek Hřeben 

Modul my [mm] 2,0 

Čelní úhel záběru αtw [°] 21,173 

Výška hlavy zubu hay [mm] 2,0 

Výška paty zubu hfy [mm] 2,5 

Celková výška zubu hy [mm] 4,5 

Tloušťka zubu sy [mm] 3,142 

Hlavová vůle cy [mm] 0,5 

Poloměr kružnice zaoblení pfy [mm] 0,760 

Šířka zubové mezery ey [mm] 3,142 

Čelní modul mty [mm] 2,128 

Základní rozteč pbty [mm] 6,235 

Normálová rozteč pny [mm] 6,283 

Čelní rozteč pty [mm] 6,686 

Dráha záběru gαy [mm] 9,951 

Tloušťka ozubení bpy bhy [mm] 20 25 

Počet zubů zpy zhy [mm] 20 500 

Průměr základní kružnice dbpy dbhy [mm] 39,575 932,495 

Průměr hlavové kružnice dapy dahy [mm] 46,440 1004,0 

Průměr patní kružnice dfpy dfhy [mm] 37,440 995,0 

Průměr valivé kružnice dwpy dwhy [mm] 42,44 1000,0 
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Součinitel záběru profilu pro výpočet součinitele součtové délky: 

𝜀𝛼𝑦 =
𝑔𝛼𝑦

𝑝𝑏𝑡𝑦
 

𝜀𝛼𝑦 =
9,951

6,235
= 1,596 

 (8.53)  

Součinitel záběru kroku: 

𝜀𝛽𝑦 =
𝑏𝑝𝑦 ∙ tan 𝛽

𝑝𝑡𝑦
 

𝜀𝛽𝑦 =
20,0 ∙ tan 20

6,686
= 1,089 

 (8.54)  

Celkový součinitel záběru pro určení součinitele podílu zatížení jednotlivých zubů: 

𝜀𝛾𝑦 = 𝜀𝛼𝑦 + 𝜀𝛽𝑦 

𝜀𝛾𝑦 = 1,596 + 1,089 = 2,685 
 (8.55)  

Úhel sklonu zubů: 

𝛽𝑏𝑦 = arcsin(sin 𝛽 ∙ cos 𝛼𝑛) 

𝛽𝑏𝑦 = arcsin(sin 20° ∙ cos 20°) = 18,747° 

 (8.56)  

Součinitel součtové délky: 

𝑍 𝑦 = √
1

𝜀𝛼𝑦
= √

1

1,596
= 0,792 

 (8.57)  

Součinitel sklonu zubů: 

𝑍𝛽 = √cos 𝛽 

𝑍𝛽 = √cos 20 = 0,969 

 (8.58)  

Součinitel tvaru spolu zabírajících kol: 

𝑍𝐻 = √
2 ∙ cos(𝛽𝑏) ∙ cos(𝛼𝑡𝑤)

cos(𝛼𝑡)2 ∙ sin(𝛼𝑡𝑤)
 

𝑍𝐻 = √
2 ∙ cos(18,747) ∙ cos(21,173)

cos(21,173)2 ∙ sin(21,173)
= 2,371 

 (8.59)  

Nominálního napětí v dotyku dle Hertze při ideálním zatížení je rovno: 

𝜎𝐻𝑂𝑦 = 𝑍𝐸𝑦 ∙ 𝑍𝐻𝑦 ∙ 𝑍 𝑦 ∙ 𝑍𝛽𝑦 ∙ √
𝐹𝑜𝑏𝑦 ∙(𝑢𝑦 + 1)

𝑏𝑝𝑦 ∙ 𝑑𝑝𝑦 ∙ 𝑢𝑦
 

𝜎𝐻𝑂𝑦 = 190 ∙ 2,371 ∙ 0,792 ∙ 0,969 ∙ √
1 246,3 ∙(25 + 1)

15 ∙ 31,83 ∙ 25
= 427,2 𝑀𝑃𝑎 

 (8.60)  
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Výpočet napětí v dotyku 

Pro výpočet skutečného napětí v dotyku byly v kapitole 7.6.2 určeny a popsány potřebné 

součinitele, které budou využity i v následujících výpočtech.  

𝐾𝐴𝑦 = 1,25 

𝐾𝐻𝑣𝑦 = 1,2 

𝐾𝐻𝛽𝑦 = 1,4 

𝐾𝐻𝛼𝑦 = 1 

Dále je možné určit výsledné skutečné napětí v dotyku: 

𝜎𝐻𝑦 = 𝜎𝐻𝑂𝑦 ∙ √𝐾𝐴𝑦 ∙ 𝐾𝐻𝑣𝑦 ∙ 𝐾𝐻𝛽𝑦 ∙ 𝐾𝐻𝛼𝑦 

𝜎𝐻𝑦 = 427,2 ∙ √1,25 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1 = 619,1 𝑀𝑃𝑎 

 (8.61)  

Stanovení minimálního součinitele bezpečnosti 

Dle knihy [3] byla zvolena mez únavy v dotyku pro cementovanou ocel 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚,𝑦 = 1 650,0 𝑀𝑃𝑎 

a tvrdost 𝐻𝑦 = 700,0 𝑀𝑃𝑎 (𝐻𝐵𝑦 = 655,0 𝑀𝑃𝑎 dle jednotek HB).  

Celková hodnota součinitelů maziva, obvodové rychlosti a drsnosti boku zubů dle [3]: 

𝑍𝐿𝑦 ∙ 𝑍𝑉𝑦 ∙ 𝑍𝑅𝑦 = 0,85 

Součinitel tvrdosti pro materiál pastorku: 

𝑍𝑊𝑦 = 1,2 −
𝐻𝐵𝑧 − 130

1700
 

𝑍𝑊𝑦 = 1,2 −
655 − 130

1700
= 0,891 

 (8.62)  

Součinitel počtu cyklů pastorku dle [3]: 

𝑍𝑁𝑇𝑦 = 1 

Výsledný minimální součinitel bezpečnosti pastorku v dotyku je roven: 

𝑆𝐻𝑦 =
𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚,𝑦

𝜎𝐻𝑦
∙ 𝑍𝑁𝑇𝑦 ∙ 𝑍𝐿𝑦 ∙ 𝑍𝑅𝑦 ∙ 𝑍𝑉𝑦 ∙ 𝑍𝑊𝑦 

𝑆𝐻𝑦 =
1 650,0

619,1
∙ 1 ∙ 0,85 ∙ 0,891 = 2,0 

 (8.63)  

Hodnota součinitele bezpečnosti je pro zvolený pastorek postačující. 

8.6.3 Kontrola únosnosti zubů v ohybu dle ISO 
Při kontrole únosnosti zubů v ohybu je postupováno stejně jako v podkapitole 7.6.3. Mez únavy 

pro materiál pastorku v ohybu byla stanovena na hodnotu 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚,𝑦 = 525,0 𝑀𝑃𝑎. 

Mez únavy v ohybu 

Jedná se o mez únavy v ohybu pro referenční ozubené kole (hřeben), což je hodnota uvažující 

koncentraci napětí. Pro její stanovení je třeba určit součinitel koncentrace. 
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Součinitel koncentrace napětí pro referenční ozubené kolo (hřeben) [3]: 

𝑌𝑆𝑇𝑦 = 2 

Součinitel počtu cyklů pastorku dle [3]: 

𝜎𝐹𝐸𝑦 = 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚,𝑦 ∙ 𝑌𝑆𝑇𝑦 

𝜎𝐹𝐸𝑦 = 525,0 ∙ 2 = 1 050 𝑀𝑃𝑎 

 (8.64)  

Přípustné napětí v ohybu 

Hodnota přípustného napětí v ohybu vychází z předem určené meze únavy referenčního kola 

(hřebenu) a z koeficientů zahrnujících počet cyklů, velikost ozubení, kvalitu povrchu v oblasti 

patního přechodu zubů a vrubovou citlivost. Hodnoty jednotlivých parametrů jsou: 

Součinitel počtu cyklů: 

𝑌𝑁𝑇𝑦 = 1 

Poměrný součinitel vrubové citlivosti: 

𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦 = 1 

Součinitel kvality povrchu v oblasti patního přechodu zubů pro broušená kola: 

𝑌𝛿𝑅𝑒𝑙𝑇𝑦 = 0,9 

Součinitel velikosti pro modul menší než 5: 

𝑌𝑋𝑦 = 1 

Nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti v ohybu: 

𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑦 = 1,2 

Výsledné přípustní napětí v ohybu: 

𝜎𝐹𝑃1𝑦 =
𝜎𝐹𝐸,𝑦

𝑆𝐹𝑚𝑖𝑛,𝑦
∙ 𝑌𝑁𝑇𝑦 ∙ 𝑌𝑋𝑦 ∙ 𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦 ∙ 𝑌𝛿𝑅𝑒𝑙𝑇𝑦 

𝜎𝐹𝑃1𝑦 =
1 050

1,2
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,9 = 787,5 𝑀𝑃𝑎 

 (8.65)  

Nominální napětí v ohybu 

Vstupním předpokladem je stanovení obvodové síly, která byla vypočtena v podkapitole 

8.6.1 a je rovna 𝐹𝑜𝑏𝑦 = 1 246,3,0 𝑁. Všechny potřebné parametry a součinitele budou určeny 

dle [3]: 

Součinitel tvaru zubu při působení na špičku zubu: 

𝑌𝐹𝐴𝑦 = 2,06 

Součinitel koncentrace napětí při působení na špičku zubu: 

𝑌𝑆𝐴𝑦 = 1,97 
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Součinitel vlivu záběru profilu: 

𝑌 𝑦 = 0,25 +
0,78 ∙ (cos(𝛽𝑏))2

𝜀𝛼𝑦
 

𝑌 𝑦 = 0,25 +
0,78 ∙ (cos(18,747°))2

1,596
= 0,688 

 (8.66)  

Součinitel sklonu zubu: 

𝑌𝛽𝑦 = 1 −
𝜀𝛽𝑦 ∙ 𝛽

120°
 

𝑌𝛽𝑦 = 1 −
1,089 ∙ 20°

120°
= 0,819 

 (8.67)  

Rovnice pro výpočet nominálního napětí v ohybu: 

𝜎𝐹0𝑦 =
𝐹𝑜𝑏𝑦

𝑏𝑝𝑦 ∙ 𝑚𝑛𝑦
∙ 𝑌𝐹𝐴𝑦 ∙ 𝑌𝑆𝐴𝑦 ∙ 𝑌 𝑦 ∙ 𝑌𝛽𝑦 

𝜎𝐹0𝑦 =
1 246,3

20 ∙ 2,0
∙ 2,06 ∙ 1,97 ∙ 0,688 ∙ 0,819 = 71,2 𝑀𝑃𝑎 

 (8.68)  

Napětí v ohybu v patě zubu 

Posledním potřebným parametrem pro výpočet součinitele bezpečnosti proti vzniku 

únavového lomu v patě zubu je stanovení napětí v ohybu v patě zubu. Důležité koeficienty 

byly opět stanoveny v přechozí kapitole 7 a jejich hodnoty jsou: 

𝐾𝐹𝛽𝑦 = 𝐾𝐻𝛽𝑦 = 1,4 

𝐾𝐹𝛼𝑦 = 1 

𝐾𝐹𝑣𝑦 = 1,2 

Rovnice pro výpočet napětí v ohybu je následující: 

𝜎𝐹𝑦 = 𝜎𝐹0𝑦 ∙ 𝐾𝐴𝑦 ∙ 𝐾𝐹𝛽𝑦 ∙ 𝐾𝐹𝛼𝑦 ∙ 𝐾𝐹𝑣𝑦 

𝜎𝐹𝑦 = 71,2 ∙ 1,25 ∙ 1,4 ∙ 1 ∙ 1,2 = 149,6 𝑀𝑃𝑎 

 (8.69)  

Stanovení minimálního součinitele bezpečnost v ohybu 

Za pomocí všech předešlých stanovených hodnot je možné určit výsledný minimální součinitel 

bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu. Dle [3] má rovnice tvar: 

𝑆𝐹𝑦 =
𝜎𝐹𝐸,𝑦

𝜎𝐹𝑦
∙ 𝑌𝑁𝑇𝑦 ∙ 𝑌𝑋𝑦 ∙ 𝑌𝛿𝑟𝑒𝑙𝑇𝑦 ∙ 𝑌𝛿𝑅𝑒𝑙𝑇𝑦 

𝑆𝐹𝑦 =
1 050

149,6
∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,9 = 6,3 

 (8.70)  

Hodnota výsledné minimální bezpečnosti pastorku v ohybu v patě zubu je výborná, čímž tedy 

vybraný pastorek plně vyhovuje kladeným nárokům.  
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8.7 Shrnutí a porovnání vypočtených a dovolených hodnot 

Kapitola 8 byla zaměřena na technické výpočty pro výběr jednotlivých konstrukčních 

komponent a celků vodorovné osy Y pro stav 1. Pro dosažení požadovaných hodnot byla 

využita řada známých nebo odvozených vzorců. Z důvodu přehlednosti bylo snahou uskupení 

výpočtových celků do jednotlivých kapitol, avšak ne všude byla požadovaná přehlednost 

dosažena. Proto budou všechny důležité vypočtené hodnoty shrnuty v tabulce 18 a porovnány 

s maximálními dovolenými hodnotami. 

Tab.: 18 Porovnání vypočtených a dovolených hodnot důležitých parametrů 

Konstrukční celek Parametr Označení Jednotka 
Dovolená 
hodnota 

Vypočtená 
hodnota 

Obdélníkový profil svislé osy Ohybové napětí 𝜎𝑜𝑥,𝑦 𝑀𝑃𝑎 70,0 10,4 

Lineární vedení Klopný moment 𝑀𝐵𝑦 𝑘𝑁 1,08 0,136 

 Klopný moment 𝑀𝐶𝑦 𝑘𝑁 2,24 0,553 

Motor Statický moment 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡,𝑚𝑦 𝑁𝑚 3,8 0,1 

 Dyn. moment 𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑚𝑦 𝑁𝑚 12,5 11,1 

Převodovka Výstup. moment 𝑀𝑑𝑦𝑛,𝑝𝑦 𝑁𝑚 110,0 26,4 

 Radiální zatížení 𝐹𝑟𝑎𝑑𝑦 𝑁 1 510,0 482,7 

 Axiální zatížení 𝐹𝑎𝑥𝑦 𝑁 855,0 453,6 

Pastorek Napětí v dotyku 𝜎𝐻𝑦 𝑀𝑃𝑎 1 249,6 616,91 

 Napětí v ohybu 𝜎𝐹𝑦 𝑀𝑃𝑎 787,5 149,6 
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9 VÝPOČTY PRO NÁVRH PŘÍČNÍKU (STAV 2) 

Tato kapitola se zaměří na technické výpočty spojené s návrhem a ověřením lineární 

vodorovné osy Y při poloze nad zásobníkem (STAV 2). Z hlediska pevnostního ověření je tento 

stav nutné kontrolovat z důvodu zátěže v podobě svislice (osa Y) na volném konci příčníku. 

V případě nasazení stroje do výrobní linky je vyložení největší. Postupy výpočtů budou stejné 

s výpočty pro STAV 1, a proto budou zjednodušeny. 

9.1 Rozbor konstrukce 

Stejně jako u předchozí kapitoly je i v této sestaven rozbor konstrukce, avšak bez všech tří 

částí. Důvodem je opakující se postup. Pro porozumění postačí pouze schématické 

znázornění řešeného problému včetně důležitých rozměrů.  

9.1.1 Kinematický rozbor 
Z důvodu řešitelnosti soustavy bude využita jedna obecná a jedna rotační vazba.  

Obr.: 68 Schematické znázornění pro výpočet příčníku (STAV 2) 

Obr.: 69 Kinematický rozbor vodorovné osy Y (Stav 2) 
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9.1.2 Uvolnění tělesa 
V tomto kroku jsou zvolené typy vazeb (rotační, podpora) nahrazeny působícími silami. 

Statický rozbor by byl totožný se stavem 1. 

9.1.3 Výpočet neznámých parametrů 
Pro usnadnění výpočtu bude pro řešení soustavy rovnic využito programu MathCad 15. 

Prvním krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů.  

𝑦𝑧𝑑𝑣 = 7 040 𝑚𝑚 

𝑦𝑣𝑦𝑙 = 1 140 𝑚𝑚 

𝑦𝑣𝑓 = 440 𝑚𝑚 

kde: yzdv – délka pracovního zdvihu [mm] 

yvyl – délka vyložení [mm] 

yvf – vyložení síly [mm] 
  

Stanovení podmínek statické rovnováhy a následný výpočet sil ve vazbách. 

∑𝐹𝑌 = 0 𝑅𝐵𝑦,2 = 0 (9.1)  

∑𝐹𝑍 = 0 𝑅𝐴𝑧,2 − 𝐹𝑍 + 𝑅𝐵𝑧,2 − 𝑞𝑛 ∙ 𝑙𝑦 = 0 (9.2)  

∑𝑀𝐵 = 0 −𝑅𝐴𝑧,2 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 − 𝐹𝑍 ∙ (𝑦𝑣𝑦𝑙 − 𝑦𝑣𝑓) + 𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑧𝑑𝑣

2

2
− 𝑞𝑛 ∙

𝑦𝑣𝑦𝑙
2

2
= 0 (9.3)  

Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝑅𝐵𝑦,2 = 0 𝑁 

𝑅𝐵𝑧,2 = 7 367,9 𝑁 

𝑅𝐴𝑧,2 = 2 827,5 𝑁 

9.2 Výpočet ohybového napětí 

Vnějšími účinky je především síla působící od osy Z Fz při zrychlení či zpomalení. Jako 

materiál je zvolena konstrukční ocel s označením dle ČSN 11 375 (S235JRH dle EN) s mezí 

kluzu Re= 275 MPa [2]. Veškeré důležité pevnostní a mechanické parametry jsou vypsány 

v tabulce 14. 

Obr.: 70 Uvolnění vodorovné osy Y (Stav 2) 
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9.2.1 Výpočet ohybového momentu pro intervaly I – III  
 

I. interval y1ϵ <0; yzdv>  

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,2 = 𝑅𝐴𝑧,2 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 − 𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑧𝑑𝑣

2

2
 

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,2 = 2 827,2 ∙ 7,04 − 901,2 ∙
7,042

2
= −2 429,3 𝑁𝑚  

 (9.4)  

II. interval y2ϵ <0; yvf>  

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,2 = −𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑣𝑓

2

2
 

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,2 = −𝑞𝑛 ∙
0,442

2
= −87,2 𝑁𝑚 

 (9.5)  

III. interval z3ϵ <yvf; yvyl>  

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,2 = −𝐹𝑍 ∙ (𝑦𝑣𝑦𝑙 − 𝑦𝑣𝑓) − 𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑣𝑦𝑙

2

2
 

𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,2 = −2 633,8 ∙ (1,14 − 0,44) = −2 429,3 𝑁𝑚  

 (9.6)  

Nejvyššího ohybového momentu je dosaženo v místě vazby B a to 𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,2 = −2 429,3 𝑁𝑚.  

9.2.2 Výpočet ohybového a tahového napětí  
Při výpočtech bude vycházeno z předchozích hodnot a mechanických hodnot uvedených 

v tabulce 14. Rovnice pro stanovení požadovaných ohybových napětí jsou: 

I. interval y1ϵ <0; yzdv>  

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼,2 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼,2

𝑊𝑜𝑥,𝑦  
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑦2 = |
−2 429,3

952 000
| = 2,5 𝑀𝑃𝑎 

 (9.7)  

II. interval y2ϵ <0; yvf>  

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,2 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼,2

𝑊𝑜𝑥,𝑦  
| = |

−87,2

952 000
| = 0,1 𝑀𝑃𝑎   (9.8)  

Obr.: 71 Schematické znázornění rozdělní tělesa na intervaly I-III 
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III. interval z3ϵ <yvf; yvyl>  

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,2 = |
𝑀𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,2

𝑊𝑜𝑥,𝑦  
| 

𝜎𝑜𝑥,𝑦𝐼𝐼𝐼,2 = |
−2 429,3

952 000
| = 2,5 𝑀𝑃𝑎 

 (9.9)  

Z výsledků plyne nejvyšší ohybové napětí opět v intervalu I v místě rotační vazby B. Hodnota 

maximálního napětí je menší než v případě stavu 1, což znamená, že bude vyšší i bezpečnost 

a proto nemusí být ověřována. 

9.3 Analytický výpočet průhybu 

Veškeré potřebné parametry pro výpočet průhybu jsou uvedeny v předchozích kapitolách a 

v tabulce 14. V prvním kroku jsou odvozeny rovnice pro samotný výpočet průhybu. Dále jsou 

určeny okrajové podmínky pro výpočet integračních konstant, a nakonec rovnice průhybové 

čáry s určením polohy a hodnoty maximálního průhybu při zrychlení/zpomalení ve svislém 

směru. 

9.3.1 Odvození rovnic pro výpočet průhybu 

Základní rovnice energie napjatosti, ze které bude vycházeno je: 

𝑤′′ = −
𝑀𝑜

𝐸 ∙ 𝐽𝑧 
  (9.10)  

Rovnice pro jednotlivé intervaly jsou: 

I. interval y1ϵ <0; yzdv>  

𝑤′′
(𝑦1) = −

𝑅𝐴𝑧,2 ∙ 𝑦1

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
 

𝑤′
(𝑦1) = −

𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘12 

𝑤(𝑦1) = −
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘12 ∙ 𝑦1 + 𝑘22 

 (9.11)  

II. interval y2ϵ <0; yvf>  

𝑤′′
(𝑦2) =

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
 

𝑤′
(𝑦2) =

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦2
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘32 

𝑤(𝑧2) =
𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦2

3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘32 ∙ 𝑦2 + 𝑘42 

 (9.12)  

III. interval z3ϵ <yvf; yvyl>  

𝑤′′
(𝑦3) =

𝐹𝑍 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
  (9.13)  
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𝑤′
(𝑦3) =

𝐹𝑍 ∙ 𝑦3
2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘52 

𝑤(𝑦1) =
𝐹𝑍 ∙ 𝑦3

2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘52 ∙ 𝑦3 + 𝑘62 

Integrační konstanty k12 – k62 budou vypočítány v závislosti na okrajových podmínkách. 

9.3.2 Stanovení okrajových podmínek 

Okrajové podmínky vychází z vlastnosti vazeb, kde je možné posunutí nulové, a dále ze 

spojitosti intervalů. To znamená, že v místě spojení je vždy průhyb a natočení tělesa stejný.  

Okrajové podmínky jsou následující: 

𝑤1(0) = 0 
 (9.14)  

𝑤1(𝑦𝑧𝑑𝑣) = 0 
 (9.15)  

𝑤1(𝑦𝑧𝑑𝑣) = 𝑤3(𝑦𝑣𝑦𝑙)  (9.16)  

𝑤′1(𝑦𝑧𝑑𝑣) = −𝑤′3(𝑣𝑦𝑙)  (9.17)  

𝑤2(𝑦𝑣𝑓) = 𝑤3(𝑦𝑣𝑓)  (9.18)  

𝑤′2(𝑦𝑣𝑓) = 𝑤′3(𝑦𝑣𝑓)  (9.19)  

9.3.3 Výpočet konstant k12 – k62 

Soustava rovnic je sestavena dle dosazení rovnice 9.11 – 9.13 (včetně jejich modifikací) do 

okrajových podmínek a to následovně. 

𝑘22 = 0 
 (9.20)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘12 ∙ 𝑦1 + 𝑘22 = 0 

 (9.21)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘12 ∙ 𝑦1 + 𝑘22 = 

                          =
𝐹𝑍 ∙ 𝑦3

2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘52 ∙ 𝑦3 + 𝑘62 

 (9.22)  

−
𝑅𝐴𝑧,1 ∙ 𝑦1

2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 ∙ 𝑦1
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘12 = 

                          = −
𝐹𝑍 ∙ 𝑦3

2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
− 𝑘52 

 (9.23)  

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦2
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘32 ∙ 𝑦2 + 𝑘42 = 

                          =
𝐹𝑍 ∙ 𝑦3

2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
3

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘52 ∙ 𝑦3 + 𝑘62 

 (9.24)  

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦2
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘32 =

𝐹𝑍 ∙ 𝑦3
2

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
−

𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑣𝑓 ∙ 𝑦3

𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+

𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑦𝑙 ∙ 𝑦3
2

4 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘52 

 (9.25)  
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Dosazení do rovnice 9.20 – 9.25 je přeskočeno z důvodu rozměrného výpočtu. Při dosazení 

by se postupovalo stejně, jako v případě výpočtu průhybu svislé osy Z.  

Vypočtené hodnoty jednotlivých konstant jsou: 

𝑘12 = −0,000094 

𝑘22 = +0,000000 

𝑘32 = −0,000221 

𝑘42 = +0,000244 

𝑘52 = −0,000213 

𝑘62 = +0,000243 

9.3.4 Koncový výpočet průhybu 
V případě, kdy jsou známy integrační konstanty, je možné zjistit maximální průhyb v místě 

svislé osy Y nad zásobníkem. Proto bude použita rovnice průhybu pro interval II 𝑦2 = 𝑦𝑣𝑓 . 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑦2 =
𝑞𝑛 ∙ 𝑦𝑣𝑓

4

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
+ 𝑘32 ∙ 𝑦𝑣𝑓 + 𝑘42 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑦1 =
901,2 ∙ 0,444

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
− 0,000221 ∙ 0,44 + 0,000244 = 0,147 𝑚𝑚 

 (9.26)  

Dle výsledku rovnice 9.26 je maximální průhyb roven 0,15 mm. Při provozu je potřeba tuto 

skutečnost uvažovat a např. elektronicky kompenzovat.
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10  VÝPOČTY PRO NÁVRH SLOUPU (STAV 1) 

Jak již bylo zmíněno, v případě nasazení manipulátoru do výrobní linky jako sériový 

manipulační prvek, bude sloup zatížen od dvou příčníků. Z hlediska zatížení je sloup 

zatěžován nejen ohybovým momentem z důvodu vyložení příčníku a zatížení od svislé osy, 

ale zároveň i krouticím momentem způsobeným při urychlování či zpomalování svislé osy ve 

vodorovném směru. Stejně jako návrh příčníku bude i návrh sloupu rozdělen do dvou částí dle 

jednotlivých stavů.  

Prvním je stav, kdy je potřeba sloup ověřit při zatížení od dvou příčníků spolu 

s maximálním zatížením od svislé osy. V daném případě nedochází k pohybu ve vodorovném 

směru ale pouze ve svislém. Uvedený stav bude náplní této kapitoly (obr. 72). 

Druhým případem je stav, kdy je svislá osy vysunuta a urychlována či zpomalována ve 

vodorovném směru. V takové situaci je samotný sloup namáhán krutem a zároveň ohybem 

vlivem vyložení příčníku. 

10.1 Výpočet zatížení sloupu 

Aby mohlo být vypočteno ohybové napětí sloupu, je nutné znát celkové zatížení jednak od síly 

Fz a od dvou příčníku. Jelikož se jedná opět o provedení pomocí obecné a rotační vazby jako 

v případě výpočtu příčníku, potřebné postupy jsou co nejvíce zjednodušeny. Z důvodu 

stejných vazeb je zachována i řešitelnost soustavy.  

10.1.1 Kinematický rozbor + uvolnění 
Z důvodu řešitelnosti soustavy je využita jedna obecná a jedna rotační vazba.  

Obr.: 72 Schematické znázornění pro výpočet sloupu (STAV 1) 

Obr.: 73 Kinematický rozbor sloupu a následné uvolnění sloupu (zleva) 



 

118 
 

10.1.2 Výpočet neznámých parametrů 
Prvním krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů.  

𝑦𝑧𝑑𝑣 = 7 040 𝑚𝑚 

𝑦𝑣𝑦𝑙 = 1 140 𝑚𝑚 

kde: yzdv – délka pracovního zdvihu [mm] 

yvyl – délka vyložení [mm] 

Stanovení podmínek statické rovnováhy a následný výpočet sil ve vazbách. 

∑𝐹𝑌 = 0 𝑅𝐵𝑦𝑠,1 = 0 (10.1)  

∑𝐹𝑍 = 0 𝑅𝐴𝑧𝑠,1 − 𝐹𝑍 + 𝑅𝐵𝑧𝑠,1 − 𝑞𝑛 ∙ 𝑙𝑦 = 0 (10.2)  

∑𝑀𝐵 = 0 −𝑅𝐴𝑧𝑠,1 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 + 𝐹𝑍 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 + 𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑧𝑑𝑣

2

2
− 𝑞𝑛 ∙

𝑦𝑣𝑦𝑙
2

2
= 0 (10.3)  

Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝑅𝐵𝑦𝑠,1 = 0 𝑁 

𝑅𝐵𝑧𝑠,1 = 4 472,2 𝑁 

𝑅𝐴𝑧𝑠,1 = 5 723,0 𝑁 

10.2 Rozbor konstrukce 

V případě upevnění sloupu k základu je styk nahrazen vetknutím. Z hlediska použité vazby se 

jedná o odlišné řešení v porovnání s výpočty osy Y a Z. 

10.2.1 Kinematický rozbor + uvolnění 
Upevnění sloupu k základu je řešeno pomocí vetknutí.  

kde: C – vazba představující spojení sloupu se základem (vetknutí) 

sl – výška sloupu [mm] 

sv – vyložení sloupu vycházející z těžiště působení síly Fz [mm] 

Fzs1 – celkové zatížení sloupu pro stav 1[N] 

a) b) 

Obr.: 74 a) Kinematický rozbor sloupu, b) Uvolnění sloupu 
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10.2.2 Výpočet neznámých parametrů 
Prvním krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů.  

𝑠𝑙 = 3 450 𝑚𝑚 

𝑠𝑣 = 330 𝑚𝑚 

Tab.: 19 Mechanické vlastnosti použitého materiálu a polotovaru sloupu [2][50] 

kde: sl – výška sloupu [mm] 

sv – vyložení sloupu vycházející z těžiště působení síly Fz [mm] 

Hodnota vychází z vypočtené reakce v místě spojení sloupu s příčníkem spolu s dynamickým 

zatížením od svislé osy Z. Výsledné zatížení je rovno: 

𝐹𝑍𝑠1 = 𝑅𝐴𝑧𝑠,1 ∙ 2  (10.4)  

𝐹𝑍𝑠1 = 5 723,0 ∙ 2 = 11 446,0 𝑁 

Stanovení podmínek statické rovnováhy a následný výpočet sil ve vazbách. 

∑𝐹𝑋 = 0 𝑅𝐶𝑥𝑠,1 = 0 (10.5)  

∑𝐹𝑍 = 0 𝑅𝐶𝑧𝑠,1 − 𝐹𝑍𝑠1 = 0 (10.6)  

∑𝑀𝐶 = 0 𝑀𝐶𝑠,1 − 𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠𝑣 = 0 (10.7)  

Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝑅𝐶𝑥𝑠,1 = 0 𝑁 

𝑅𝐶𝑧𝑠,1 = 11 446,0 𝑁 

𝑀𝐶𝑠,1 = 3 777,2 𝑁𝑚 

10.3 Výpočet ohybového napětí 

Vnějším účinkem je působící síla od osy Z Fzs1. Veškeré další důležité pevnostní a mechanické 

parametry jsou vypsány v tabulce 19. 

 

10.3.1 Výsledné vnitřní účinky 

Pro výpočet ohybových momentů jsou důležité hodnoty vzdáleností: 

𝑠𝑙 = 3 450 𝑚𝑚 

𝑠𝑣 = 330 𝑚𝑚 

Pevnostní třída oceli 

dle EN 10219-1 

Značení oceli 

dle ČSN 

Mez kluzu Re 

(MPa) 

Mez pevnosti Rm 

(MPa) 

Youngův modul 

pružnosti (GPa) 

S 235JRH 11 375 275 550 210 

Označení polotovaru 

dle ČSN EN 10219-2 

Plocha průřezu 

Ss [mm2] 

 Modul průřezu 

Wox,s [mm3] 

Kvadratický moment 

průřezu Js [mm4] 

Dovolené ohybové 

napětí σDs [MPa] 

300x10 11 500 1 070 000 160∙106 70 
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10.3.2 Výpočet ohybového momentu pro intervaly I – II  

I. interval s1ϵ <0; sv>  

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼,1 = −𝐹𝑧𝑠1 ∙ 𝑠𝑣 

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼,1 = −11 446,1 ∙ 0,33 = −3 777,2 𝑁𝑚  

 (10.8)  

II. interval s2ϵ <0; sl>  

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,1 = −𝑀𝐶𝑠,1 − 𝑅𝐶𝑥𝑠,1 ∙ 𝑠𝑙 

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,1 = −3 777,2 − 0 ∙ 3,45 = −3 777,2 𝑁𝑚 

 (10.9)  

Nejvyššího ohybového momentu je dosaženo v místě zalomení sloupu (v místě spojení sloupu 

s připojovací konzolí) 𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,1 = −3 777,2 𝑁𝑚.  

10.3.3 Výpočet ohybového a tahového napětí  
Hodnota modulu průřezu vychází z tabulky 19. Rovnice pro stanovení požadovaných 

ohybových napětí jsou: 

I. interval s1ϵ <0; sv>  

𝜎𝑜𝑦,𝑠𝐼,1 = |
𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼,1

𝑊𝑜𝑥,𝑠 
| 

𝜎𝑜𝑦,𝑠𝐼,1 = |
−3 777,2

1 070 000
| = 0,0035 𝐺𝑃𝑎 = 3,5 𝑀𝑃𝑎 

 (10.10)  

II. interval s2ϵ <0; sl>  

𝜎𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,1 = |
𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,1

𝑊𝑜𝑥,𝑠 
| 

𝜎𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,1 = |
−3 777,2

1 070 000
| = 0,0035 𝐺𝑃𝑎 = 3,5 𝑀𝑃𝑎  

 (10.11)  

Obr.: 75 Schematické znázornění rozdělní tělesa na intervaly I-III 
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Z výsledků plyne nejvyšší ohybové napětí opět v místě zalomení sloupu (v místě spojení 

sloupu s připojovací konzolí).  

𝑘𝜎𝑦𝑠 =
𝜎𝐷𝑠

𝜎𝑜𝑦,𝑦𝐼,1 
 

𝑘𝜎𝑦𝑠 =
70

3,5 
= 20,0 

 (10.12)  

10.4 Analytický výpočet průhybu 

Veškeré potřebné parametry pro výpočet průhybu jsou uvedeny v předchozích kapitolách a 

v tabulce 19. Celkový postup je totožný s předchozími výpočty průhybu. 

10.4.1 Odvození rovnic pro výpočet průhybu 
Základní rovnice energie napjatosti, ze které je vycházeno: 

𝑤′′ = −
𝑀𝑜

𝐸 ∙ 𝐽𝑧 
  (10.13)  

Rovnice pro jednotlivé intervaly jsou: 

I. interval s1ϵ <0; sv>  

𝑤′′
(𝑠1) =

𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
 

𝑤′
(𝑠1) =

𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠1
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒1 

𝑤(𝑠1) =
𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒1 ∙ 𝑠1 + 𝑒2 

 (10.14)  

II. interval s2ϵ <0; sl>  

𝑤′′
(𝑠2) =

𝑀𝐶𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
 

𝑤′
(𝑠2) =

𝑀𝐶𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒3 

𝑤(𝑧2) =
𝑀𝐶𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒3 ∙ 𝑠2 + 𝑒4 

 (10.15)  

Integrační konstanty e1 – e4 budou vypočítány v závislosti na okrajových podmínkách. 

10.4.2 Stanovení okrajových podmínek 
Okrajové podmínky vychází z vlastnosti vazeb, kde je možné posunutí nulové, a dále ze 

spojitosti intervalů. To znamená, že v místě spojení je vždy průhyb a natočení tělesa stejný.  

Okrajové podmínky jsou následující: 

𝑤2(0) = 0 
 (10.16)  

𝑤2(𝑠𝑙) = 𝑤1(𝑠𝑣)  (10.17)  

𝑤′2(𝑠𝑙) = −𝑤′1(𝑠𝑣)  (10.18)  

𝑤1(𝑠𝑣) = 0 
 (10.19)  
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10.4.3 Výpočet konstant e1 – e4 

Soustava rovnic je sestavena dle dosazení rovnic 10.14 – 10.15 (včetně jejich modifikací) do 

okrajových podmínek a to následovně. 

0 =
𝑀𝐶𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒3 ∙ 0 + 𝑒4 

 (10.20)  

𝑀𝐶𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒3 ∙ 𝑠𝑙 + 𝑒4 =

𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠𝑣
3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒1 ∙ 𝑠𝑣 + 𝑒2  (10.21)  

𝑀𝐶𝑠1

𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒3 = −

𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠𝑣
2

2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑠
− 𝑒1  (10.22)  

0 =
𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠𝑣

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒1 ∙ 𝑠𝑣 + 𝑒2  (10.23)  

Dosazení do rovnice 10.20 – 10.23 je přeskočeno, z důvodu opakujícího se postupu. Při 

dosazení by se postupovalo stejně, jako v případě výpočtu průhybu svislé osy Z.  

Vypočtené hodnoty jednotlivých konstant jsou: 

𝑒1 = −0,000130 

𝑒2 = +0,000041 

𝑒3 = +0,000004 

𝑒4 = −0,000112 

10.4.4 Koncový výpočet průhybu 

V případě, kdy jsou známy integrační konstanty, je možné zjistit maximální průhyb v místě 

spojení sloupu a příčníku. Proto je použita rovnice průhybu pro interval I 𝑠1 = 0. 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑠1 =
𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑠1

3

6 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑠
+ 𝑒1 ∙ 𝑠1 + 𝑒2 

𝑤𝑚𝑎𝑥,𝑠1 =
11 446,0 ∙ 04

12 ∙ 𝐸 ∙ 𝐽𝑦
− 0,000130 ∙ 0 + 0,000041 = 0,041 𝑚𝑚 

 (10.24)  

Dle výsledku rovnice 10.24 je maximální průhyb roven 0,04 mm. Jedná o stav zařízení, kdy je 

svislá osa v místě spojení sloupu s příčníkem a dochází k jejímu dynamickému pohybu. 

Hodnota průhybu je téměř zanedbatelná.
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11 VÝPOČTY PRO NÁVRH SLOUPU (STAV 2) 

V této kapitole je řešen druhý případ zatížení sloupu, kdy je svislá osa vysunuta a urychlována 

či zpomalována ve vodorovném směru spolu se zatížením od dvou příčníků. V takové situaci 

je samotný sloup namáhán krutem a zároveň ohybem vlivem vyložení příčníku. Postup 

výpočtu je totožný jako v případě návrhu sloupu u STAVU 1. 

11.1 Výpočet zatížení sloupu 

Aby mohlo být vypočteno ohybové napětí sloupu, je nutné znát celkové zatížení jednak od síly 

Fz,stat a od dvou příčníku. Jelikož se jedná opět o provedení pomocí obecné a rotační vazby 

jako v případě výpočtu příčníku, potřebné postupy jsou co nejvíce zjednodušeny. Z důvodu 

stejných vazeb je zachována i řešitelnost soustavy. 

11.1.1 Kinematický rozbor + uvolnění 
Vodorvoná osa Y je uložena v obecných podporách na obou koncích příčníku. Z důvodu 

řešitelnosti soustavy je využita jedna obecná a jedna rotační vazba. 

11.1.2 Výpočet neznámých parametrů 
Prvním krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů.  

𝑦𝑧𝑑𝑣 = 7 040 𝑚𝑚 

𝑦𝑣𝑦𝑙 = 1 140 𝑚𝑚  

 

Obr.: 76 Schematické znázornění pro výpočet sloupu (STAV 2) 

Obr.: 77Kinematický rozbor sloupu a následné uvolnění sloupu (zleva) 
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Výpočet statické síly Fz,stat v místě obecné podpory A bez dynamického zatížení. 

𝐹𝑍,𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑔 + (𝑚𝑝 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑔  (11.1)  

𝐹𝑍,𝑠𝑡𝑎𝑡 = 125,1 ∙ 9,81 + (29,7 + 50,0) ∙ 9,81 = 2 008,4 N 

Stanovení podmínek statické rovnováhy a následný výpočet sil ve vazbách. 

∑𝐹𝑌 = 0 𝑅𝐵𝑦𝑠,2 = 0 (11.2)  

∑𝐹𝑍 = 0 𝑅𝐴𝑧𝑠,𝑠2 − 𝐹𝑍,𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑅𝐵𝑧𝑠,2 − 𝑞𝑛 ∙ 𝑙𝑦 = 0 (11.3)  

∑𝑀𝐵 = 0 −𝑅𝐴𝑧𝑠,2 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 + 𝐹𝑍,𝑠𝑡𝑎𝑡 ∙ 𝑦𝑧𝑑𝑣 + 𝑞𝑛 ∙
𝑦𝑧𝑑𝑣

2

2
− 𝑞𝑛 ∙

𝑦𝑣𝑦𝑙
2

2
= 0 (11.4)  

Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝑅𝐵𝑦𝑠,2 = 0 𝑁 

𝑅𝐵𝑧𝑠,2 = 4 472,2 𝑁 

𝑅𝐴𝑧𝑠,2 = 5 097,5 𝑁 

11.2 Rozbor konstrukce 

Jelikož jsou známy silové účinky v místě spojení sloupu s příčníkem, je možné provést rozbor 

konstrukce a následně stanovit ohybové momenty, krouticí moment a jejich napětí. 

11.2.1 Kinematický rozbor + uvolnění 

kde: Fz,stat – celková tíhová síla Fz bez dynamického zatížení [N] 

FYs2 – síla vyvolaná pastorkem při maximálním zrychlení [N] 

a) b) 

Obr.: 78 a) Kinematický rozbor sloupu, b) Uvolnění sloupu (Stav 2) 
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11.2.2 Výpočet neznámých parametrů 
Prvním krokem je zavedení a výpočet vstupních parametrů.  

𝐹𝑌𝑠2 = 𝐹𝑑𝑦𝑛 = 1 183,9 𝑁 

kde: Fdyn – síla pastorku při zrychlení či zpomalení dle kap. 8.5.3 [N] 

Zatěžující síla sloupu, která vychází z vypočtené reakce v místě spojení sloupu s příčníkem 

spolu s dynamickým zatížením od svislé osy Z. Výsledné zatížení je rovno: 

𝐹𝑍𝑠2 = 𝑅𝐴𝑧𝑠,2 ∙ 2  (11.5)  

𝐹𝑍𝑠2 = 5 097,5 ∙ 2 = 10 195,1 𝑁 

V případě, kdy je soustava zatěžována prostorově, je stanoveno šest podmínek statické 

rovnováhy a následný výpočet sil ve vazbách. 

∑𝐹𝑋 = 0 𝑅𝐶𝑥𝑠,2 = 0 (11.6)  

∑𝐹𝑍 = 0 𝑅𝐶𝑦𝑠,2 − 𝐹𝑌𝑠2 = 0 (11.7)  

∑𝐹𝑍 = 0 −𝑅𝐶𝑧𝑠,2 + 𝐹𝑍𝑠2 = 0 (11.8)  

∑𝑀𝐶𝑋 = 0 𝑀𝐶𝑋 − 𝐹𝑌𝑠2 ∙ 𝑠𝑙 = 0 (11.9)  

∑𝑀𝐶𝑌 = 0 𝑀𝐶𝑌 − 𝐹𝑍𝑠2 ∙ 𝑠𝑣 = 0 (11.10)  

∑𝑀𝐶𝑍 = 0 𝑀𝐶𝑍 − 𝐹𝑌𝑠2 ∙ 𝑠𝑣 = 0 (11.11)  

Soustava rovnic byla vyřešena za využití již zmíněného program MathCad 15 a výsledky jsou: 

𝑅𝐶𝑥𝑠,2 = 0 𝑁 

𝑅𝐶𝑦𝑠,2 = 1 183,9 𝑁 

𝑅𝐶𝑧𝑠,2 = 10 195,1 𝑁 

𝑀𝐶𝑋 = 4 084,7 𝑁𝑚 

𝑀𝐶𝑌 = 3 364,3 𝑁𝑚 

𝑀𝐶𝑍 = 390,7 𝑁𝑚 

11.3 Výpočet ohybového a krouticího napětí 

Vnějšími zatěžujícími účinky je síla působící od osy Z FZ,stat a síla působící od pastorku při 

zrychlení FYs,2. Další důležité mechanické a pevnostní parametry jsou uvedeny v tabulce 19. 

11.3.1 Výpočet ohybového momentu pro intervaly I – II  

I. interval s1ϵ <0; sv>  

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼,2 = 𝐹𝑍𝑠2 ∙ 𝑠𝑣 

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼,2 = 10 195,1 ∙ 0,33 = 3 364,4 𝑁𝑚  

 (11.12)  

𝑀𝑜𝑧,𝑠𝐼,2 = −𝐹𝑌𝑠2 ∙ 𝑠𝑣 

𝑀𝑜𝑧,𝑠𝐼,2 = −1 183,9 ∙ 0,33 = −390,7 𝑁𝑚  

 (11.13)  
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II. interval s2ϵ <0; sl>  

𝑀𝑜𝑥,𝑠𝐼𝐼,2 = 𝐹𝑌𝑠2 ∙ 𝑠𝑙 

𝑀𝑜𝑥,𝑠𝐼𝐼,2 = 1 183,9 ∙ 3,45 = 4 084,7 𝑁𝑚  
 (11.14)  

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,2 = 𝐹𝑍𝑠2 ∙ 𝑠𝑣 

𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,2 = 10 195,1 ∙ 0,33 = 3 364,3 𝑁𝑚  

 (11.15)  

Nejvyššího ohybového momentu je dosaženo v místě upevnění sloupu k základu (vazba C) a 

to 𝑀𝑜𝑥,𝑠𝐼𝐼,2 = 4 084,7 𝑁𝑚.  

11.3.2 Výpočet krouticího momentu pro intervaly 
Krouticí moment je způsoben působením síly pastorku na rameno vyložení. Výpočet 

zmíněného momentu je následující:  

𝑀𝑘𝑧𝑠,2 = −𝐹𝑌𝑠2 ∙ 𝑠𝑣 

𝑀𝑘𝑧𝑠,2 = −1 183,9 ∙ 0,33 = −390,7 𝑁𝑚  

 (11.16)  

11.3.3 Stanovení nebezpečného místa 
Jelikož je sloup namáhán prostorově, je potřeba vypočíst kombinované namáhání od momentů 

kolem jednotlivých os. Kritickým místem, které je nutné kontrolovat, je místo zalomení sloupu 

a místo upevnění sloupu k základu. Maximální ohybový moment v kritickém průřezu je: 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑠𝐼,2 = √(𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼,2)
2

+ (𝑀𝑜𝑧,𝑠𝐼,2)
2
 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑠𝐼,2 = √(3 364,4)2 + (−390,7)2 = 3 386,9 𝑁𝑚 

 (11.17)  

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑠𝐼𝐼,2 = √(𝑀𝑜𝑥,𝑠𝐼𝐼,2)
2

+ (𝑀𝑜𝑦,𝑠𝐼𝐼,2)
2
 

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑠𝐼𝐼,2 = √(4 084,7)2 + (3 364,4)2 = 5 291,9 𝑁𝑚  

 (11.18)  

Dle výsledků obou rovnic je nebezpečným místem oblast upevnění sloupu k základu. Při 

výpočtu ohybového napětí bude počítáno s nejvyšší hodnotou. 

11.3.4 Výpočet ohybového a krouticího napětí  
Mechanické vlastnosti profilu sloupu potřebné pro výpočet obou napětí jsou shrnuty 

v tabulce 19. Novým parametrem je modul průřezu profilu v krutu, který je roven                   

𝑊𝑘𝑠 = 1 580 000 𝑚𝑚3 

𝜎𝑜𝑠,2 = |
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥,𝑠𝐼𝐼,2

𝑊𝑜𝑥,𝑠 
| 

𝜎𝑜𝑠,2 = |
5 291,9

1 070 000
| = 0,0049 𝐺𝑃𝑎 = 4,9 𝑀𝑃𝑎  

 (11.19)  

Rovnice pro výpočet krouticího napětí je: 

𝜏𝑘𝑠,2 = |
𝑀𝑘𝑧𝑠,2

𝑊𝑘𝑠 
| = |

−390,7

1 580 000
| = 0,0003 𝐺𝑃𝑎 = 0,3 𝑀𝑃𝑎 

 (11.20)  
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11.3.5 Výpočet redukovaného napětí  

V případě, kdy je součást zatěžována kombinovaně, tzn. různými druhy napětí, výsledné 

redukované napětí se určí dle podmínky HMH. 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝑠 = √(𝜎𝑜𝑠,2)
2

+ 3 ∙ (𝜏𝑘𝑠,2)
2
 

𝜎𝑟𝑒𝑑,𝑠 = √(4,9)2 + 3 ∙ (0,3)2 = 5,0 𝑀𝑃𝑎 

 (11.21)  

Hodnota maximální redukovaného napětí je dle rovnice 11.21 poměrně nízká. Vzhledem 

k porovnávané mezi kluzu, která činí Re = 275 MPa, je sloup předimenzovaný. Důvodem je 

však zaručení tuhosti, pevnosti a minimálního průhybu v případě pojíždění svislé osy Z.  
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12  VÝPOČET ŠROUBOVÉHO SPOJE SLOUPU A   

PŘÍČNÍKU 

V této kapitole je ověřeno šroubové spojení sloupu a příčníku. Připojovací konzola je 

dimenzovaná pro uchycení dvou příčníků, přičemž každému z nich přísluší 4 páry šroubů 

v celkem dvou řadách. Pokud by bylo využito pouze jednoho příčníku, bude pro jeho 

připevnění využito šroubů dvojnásobek tak, aby nedocházelo k přesahu připojovací konzole. 

Z hlediska typu šroubu se jedná o šrouby M12 s označením ISO 4762 pevnostní třídy 8.8. Na 

obr. 79 je schematicky znázorněno zatížení šroubů spojovaných sloup s příčníkem. 

Rozměrové parametry jsou: 

𝑙𝑓 = 330 𝑚𝑚  

𝑙1 = 260 𝑚𝑚  

𝑙2 = 20 𝑚𝑚  

Pro výpočet pevnosti šroubu jsou důležité následující vstupní parametry [2]: 

𝑅𝑒š = 640 𝑀𝑃𝑎  

𝑎𝑠 = 84,3 𝑚𝑚2  

𝑐𝐼𝐼 = 0,3  

𝑘𝑛š = 2 

𝑓𝑠𝑜 = 0,2 

kde: lf – rameno momentu síly [mm] 

l1 – vzdálenost šroubu 1 od středu otáčení So [mm] 

l2 – vzdálenost šroubu 2 od středu otáčení So [mm] 

Reš – mez kluzu šroubu pro pevnostní třídu 8.8 [MPa] 

as – plocha průřezu šroubu [mm2] 

cII – koeficient míjivého napětí [2] [-] 

fso – součinitel smykového tření ocel – ocel [2] [-] 

so – střed otáčení [-] 

Obr.: 79 Schematické znázornění zatížení šroubů sloupu a příčníku 
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Jednotlivé vzorce pro dílčí výpočty jsou použity z knihy Konstruování strojních součástí [3]. 

Výpočet momentu od zatěžovací síly pro jeden šroub: 

𝑀𝐹 = 𝐹𝑍𝑠1 ∙ 𝑙𝑓 

𝑀𝐹 = 11 446,1 ∙ 0,33 = 3 777,2 𝑁𝑚 

 (12.1)  

Výpočet maximální osové síly pro jeden šroub: 

𝐹š,𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝐹 ∙ 𝑙1

4 ∙ (𝑙1
2 + 𝑙2

2)
 

𝐹š,𝑚𝑎𝑥 =
3 777,2 ∙ 0,26

4 ∙ (0,262 + 0,22)
= 3 610,6 𝑁 

 (12.2)  

Výpočet potřebné síly předpětí pro jeden šroub: 

𝐹𝑖 =
𝑘𝑛š ∙ 𝐹𝑍𝑠1

𝑓𝑠𝑜 ∙ 𝑖š
 

𝐹𝑖 =
2 ∙ 11 446,1

0,2 ∙ 8
= 10 730,7 𝑁 

 (12.3)  

Z rovnice 12.3 plyne, že nejmenší potřebné předpětí šroubu pro bezpečné spojení je rovno 

hodnotě 𝐹𝑖 = 10 730,7 𝑁.  

Ověření šroubu pevnostní podmínkou: 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑖

𝑎𝑠
≤ 𝜎𝐷 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑖

𝑎𝑠
≤ 𝑅𝑒š ∙ 𝑐𝐼𝐼 

𝜎𝑡 =
10 730,7

84,3 ∙ 10−6
≤ 640 ∙ 0,3 

 (12.4)  

𝜎𝑡 = 127,3 ≤ 192 

Dle pevnostní podmínky navrhované šrouby vyhovují, a to s minimální bezpečností, která 

byla stanovena na hodnotu 𝑘𝑛š = 2. 
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13  PŘÍKLAD MOŽNÉHO PRACOVNÍHO CYKLU 

Navrhovaný manipulátor je do jisté míry modulárním řešením, kdy je možné ze základních 

celků poskládat téměř libovolně dlouhou výrobní linku. Příklad možného pracovního cyklu 

proto bude rozdělen do dvou základních částí, které je možné skládat v závislosti na délce 

výrobní linky. Časy jednotlivých pracovních cyklů jsou orientační a vychází z hodnot 

pracovních zdvihů pro svislou a vodorovnou osu, které byly vypočteny v kinematické části při 

návrhu pohonu (kapitoly 7.5 a 8.5). Dále byl využit čas potřebný pro otočení koncového 

efektoru.  

• První část je obsluha stroje a jednoho zásobníku, který může být jak vstupní, tak i 

výstupní.  

 Tab.: 20 Časy operací pro pracovní cyklus 1 

• Druhou částí je obsluha dvou pracovních strojů, přičemž je vycházeno z polohy nad 

strojem. 

TASK X OPERACE POPIS ČAS[s] 

1 1 Vyjmutí součásti ze zásobníku 1 (sjezd + uchopení + výjezd) 3,5 

2 O Otočení koncového efektoru 0,5 

3 2 Přejetí nad stroj 1,5 

4 3 Založení součásti do stroje (sjezd + založení + výjezd) 3,5 

Obr.: 80 Pracovní cyklus 1 (obsluha zásobníku a stroje) 

Obr.: 81 Pracovní cyklus 2 (mezioperační manipulace mezi dvěma stroji) 
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Tab.: 21 Časy operací pro pracovní cyklus 2 

 

Celkový čas manipulace s klikovým hřídelem při vyjmutí obrobku ze zásobníku, provedení 

technologických operací na dvou strojích a konečného založení do výstupního zásobníku bez 

uvažování délky jednotlivých technologických operací je: 

𝑡𝑐,𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 = 2 ∙ ∑ 𝑡𝑥

4

𝑥=1

+ ∑ 𝑡𝑦

7

𝑦=5

 

𝑡𝑐,𝑐𝑦𝑘𝑙𝑢 = 28 𝑠 

 (13.1)  

TASK Y OPERACE POPIS ČAS[s] 

5 3 Vyjmutí součásti ze stroje (sjezd + uchopení + výjezd) 3,5 

6 4 Přejetí nad další stroj 3,0 

7 3 Založení součásti do stroje (sjezd + založení + výjezd) 3,5 
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14  ZHODNOCENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI 

Důležitou součástí každého strojního zařízení, které vykonává jakýkoli mechanický pohyb, je 

bezpečnost daného zařízení. Jedná se o souhrn opatření, která předchází případnému 

nechtěnému kontaktu stroje s jakoukoli částí lidské obsluhy.  

 Samotnou bezpečností je nutné se zabývat již v počátku návrhu daného zařízení, pro 

tuto diplomovou práci konkrétně manipulátoru obrobků, a následně ji zahrnout do mechanické 

konstrukce. Snížení rizika je obecně realizováno na základě tří základních kroků dle sestupné 

priority a to pomocí: 

• mechanických prvků – krytování, mechanické dorazy apod., 

• elektronických prvků – koncové spínače, optické závory aj., 

• štítků a dokumentace stroje. 

Z hlediska norem, které stanovují a popisují postup návrhu bezpečného zařízení a také 

posouzení následného rizika, je důležitá norma ČSN EN ISO 12100 (Bezpečnost strojních 

zařízení – všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení rizika a snižování rizika). 

Bezpečnostní normy se dále dělí dle jejich důležitosti do tří kategorií [50]: 

• A – normy (Základní bezpečnostní normy)  

 – základní pojmy a zásady při konstrukci 

• B – normy (Skupinové bezpečnostní normy)  

– jsou zaměřeny na jeden typ bezpečnostního prvku, který může být        

   využit pro větší počet strojů.    

• C – normy (Speciální bezpečnostní normy pro stroje)  

– stanovují detailní požadavky pro jednotlivý stroj nebo skupinu 

 

 

Obr.: 82 Příklad rozdělení norem [50] 
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14.1 Posouzení bezpečnosti manipulátoru obrobků 

Jak již bylo uvedeno, posouzení bezpečnosti je důležité všude tam, kde dochází k pohybu 

jakékoli části zařízení. V případě manipulátoru se jedná o obě lineární osy Y a Z a dále o rotaci 

efektoru v rozsahu 0°- 90°. Bezpečnostní normou typu C pro posuzování manipulátoru jsou:  

• ČSN EN ISO 10218-1 (Roboty pro výrobní prostředí – Požadavky na bezpečnost)  

• ČSN EN ISO 10218-2 (Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů – Systémy  

       robotů a integrace) 

Jelikož je navrhovaný manipulátor 2osý a pohybuje se pouze nad výrobním strojem a 

případně vstupním či výstupním zásobníkem, je riziko sníženo při porovnání s pohybem ve 

třech osách. V této popsané oblasti hrozí nebezpečí možného pádu obrobku v případě 

poruchy koncového efektoru, nebo svislé osy Z v případě vylomení zubu pastorku. Aby bylo 

riziko sníženo, je navržen ochranný okap, který oblast rizika zužuje pouze na otvory nad 

pracovním prostorem stroje a zásobníky. Dalším bezpečnostním prvkem je oplocení, které je 

opatřeno přístupovou brankou s bezpečnostními elektromagnetickými zámky s monitorováním 

uzamčení odpovídající příslušné normě od společnosti EUCHNER. V cyklu provoz jsou tedy 

rizika potlačena. 

V případě servisního cyklu, kdy je technikovi umožněn přístup k pracovnímu prostoru, 

hrozí riziko pádu obrobku, stlačení mezi obrobkem/efektorem a pevnou částí, náraz vlivem 

nechtěného otočení efektoru s obrobkem. Aby byla tato rizika snížena, je určen předpis, který 

stanovuje odložení obrobku koncového efektoru před vstupem do pracovního prostoru. 

Pro případné sjetí osy Z, které je držena pouze brzdou motoru (nesmí být použita jako 

bezpečnostní prvek) je možným řešením systém rohatky a západky. Rohatka by byla 

připevněna na samotnou osu a příslušná západka by byla ovládána např. elektronicky. 

Bezpečnostní rizika stroje se neuvažují, jelikož je stroj vybrán pouze jako příklad a může 

být nahrazen jiným, např. bruskou. Jelikož je stroj k dostání na českém trhu, měl by splňovat 

veškeré bezpečnostní předpisy určené příslušnými normami.  

 

 

Přístupová branka Oplocení 

Obr.: 83 Schéma zabezpečení manipulátoru ve výrobní lince pomocí oplocení 
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15  ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosého manipulátoru pro 

mezioperační manipulaci v pružných výrobních linkách v oblasti automobilového průmyslu.  

V úvodní části byly vytipovány a popsány základní možné způsoby manipulace 

s obrobky, přičemž se jedná především o manipulátory a průmyslové roboty různých 

konstrukčních provedení. Jedním z cílů této práce je návrh manipulátoru, a proto byly pomocí 

multikriteriální metody posouzeny elektricky, pneumaticky a hydraulicky poháněné 

manipulátory. Bodovým hodnocením významných parametrů pro uvažované řešení byl vybrán 

elektrický pohon obou os spolu s pneumatickým ovládáním koncového efektoru. Jako obrobek 

z automobilového průmyslu byl zvolen klikový hřídel, čemuž odpovídá i zvolený horizontální 

soustruh od společnosti DMG MORI. 

Další částí je konstrukční návrh, který je rozdělen na návrh koncového efektoru a návrh 

samotného manipulátoru. Koncový efektor je z velké části poskládán z vybraných 

nakupovaných celků výrobce SCHUNK a doplněn vyráběnými díly v podobě prstů chapače, 

supportu klikového hřídele a dalších. Z hlediska funkce je uzpůsoben k uchopování klikového 

hřídele a rotaci v rozsahu 0° - 90°. Návrh je podložen potřebnými technickými výpočty, které 

napomáhají při výběru a konstrukci komponent. Při návrhu samotného manipulátoru bylo 

postupováno obdobně, avšak komplexněji. Pro správnou funkci zařízení byly obě osy 

manipulátoru osazeny vhodným lineárním vedením, dvojicí hřebene a pastorku, odpovídajícím 

servomechanismem a dalšími důležitými komponentami. Výpočetní část byla zaměřena na 

možné nebezpečné situace spojené s provozem a zároveň na potřebné technické výpočty pro 

správnou volbu jednotlivých komponent. Součástí návrhu jsou sloupy a upínací konzola, které 

je navržena s ohledem na nasazení manipulátoru do výrobní linky. Upevnění nosníku ke 

sloupům je řešeno šroubovým spojením, které je rovněž ověřeno a podloženo výpočty. 

Poslední částí této diplomové práce je posouzení manipulátoru z hlediska bezpečnosti. 

Důvodem jsou lineární a rotační pohyby zařízení spojené s mezioperační manipulací, a tudíž 

rizika s nimi spojené. Jako významný ochranný prvek byl navržen ochranný okap, který 

zamezuje případný pád obrobku na výrobní stroj či obsluhu. Dále je bezpečnost zvýšena 

využitím pneumatického zámků, mechanických dorazů a jiných prvků. 

Technickými výpočty a výkresovou dokumentací byl ověřen správný konstrukční návrh 

a proporce manipulátoru včetně koncového efektoru a je možné označit navrhované zařízení 

za provozuschopné. Možnou nevýhodou řešení je realizace pouze jednoho pohybu v určitém 

okamžiku (není možný lineární pohyb svislé osy za současné rotace koncového efektoru). 

Výhodou jsou menší nároky na komponenty, avšak na úkor delších provozních cyklů. 

Diplomová práce z hlediska dosažení cílů zadání vyhovuje.  
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17  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

A [-] rotační vazba 

a [mm] rozteč vozíků 

as [mm2] plocha průřezu šroubu 

ay [ms-2] zrychlení ve směru osy y  

az [ms-2] zrychlení ve směru osy z  

B [-] obecná podpora 

bp [mm] tloušťka ozubení 

c [mm] hlavová vůle 

C [-] vazba vetknutí 

c1-6 [-] integrační konstanty rovnice průhybové čáry 

cII [-] koeficient míjivého napětí 

Co [kN] statická únosnost vozíků pro osu y  

Cy [kN] dynamická únosnost vozíků pro osu y  

Cz [kN] dynamická únosnost vozíků pro osu z  

dap [mm] průměr hlavové kružnice 

dbp [mm] průměr základní kružnice 

dfp [mm] průměr patní kržnice 

dp [mm] průměr valivé kružnice pastorku 

dwp [mm] průměr valivé kružnice 

E [GPa] youngův modul pružnosti 

e [mm] šířka zubové mezery 

e1-4 [-] integrační konstanty rovnice průhybové čáry 

Et,max [Nm/cyklus] maximální spotřebovaná energie při nárazu  

Fax [N] axiální síla pastorku 

FAy [N] reakce rotační vazby ve směru osy y 

FAz [N] reakce rotační vazby ve směru osy z 

FBy [N] reakce obecné podpory ve směru osy y 

fC [-] koeficient typu zatížení 

Fg,dyn [N] dynamická síla 

Fg,max [N] maximální tíhová síla 

Fg,stat [N] statická tíhová síla od osy z a všech jejích komponent 
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Fgo [N] tíhová síla obrobku  

Fgo,dyn [N] dynamická tíhová síla při zrychlení/zpomalení 

Fgo,dyn1 [N] dynamická tíhová síla při zrychlení/zpomalení působící na jeden prst 

fH [-] koeficient tvrdosti kontaktních materiálů 

Fi [N] potřebná síla předpětí pro jeden šroub 

FMS [-]  flexible manufacturing system 

Fobv [N] obvodová síla pastorku 

Frad [N] radiální síla pastorku 

Fs [N] potřebná síla stisknutí angulárního chapače  

Fs,max [N] síla stisknutí angulárního chapače uvažující bezpečnost ks = 2  

Fsetrv [N] setrvačná síla 

fso [-] součinitel smykového tření ocel – ocel  

Fstat [N] statická síla působící na pastorek 

Fš,max [N] maximální osová síla pro jeden šroub 

fT [-] koeficient teploty 

Fty [N] síla osy z při zrychlení / zpomalení 

fW [-] koeficient způsobu zatížení 

FY [N] síla od obrobku při zrychlení / zpomalení  

Fyj [N] síla od klikového hřídele ve směru osy y 

FZ [N] síla od zatížení osy z 

FZ,stat [N] statická síla v místě podpory a bez dynamického zatížení 

Fzj,max [N] maximální axiální síla působící na rotační jednotku 

Fzs1 [N] celkové zatížení sloupu pro stav 1 

FZs2 [N] zatěžující síla v místě spojení sloupu s příčníkem pro stav 2 

gn [-] míra důležitosti posuzovaných parametrů 

gα [mm] dráha záběru 

h [mm] celková výška zubu 

ha [mm] výška hlavy zubu 

hf [mm] výška paty zubu 

i [-] počet stupňů volnosti 

ip [-] převodový poměr převodovky 

Jbr [kgm2] moment setrvačnosti brzdy  

Jc [kgm2] celkový moment setrvačnosti koncového efektoru  
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Jmot [kgm2] moment setrvačnosti motoru  

Jp [kgm2] moment setrvačnosti převodovky  

Jpast [kgm2] moment setrvačnosti pastorku  

Jy [mm4] kvadratický moment průřezu 

Jz [mm4] kvadratický moment namáhaného průřezu osy z 

k11-61 [-] integrační konstanty rovnice průhybové čáry 

KA [-] součinitel vnějších dynamických sil 

KFv [-] součinitel vnitřních dynamických sil v ohybu 

KFβ [-] součinitel nerovnoměrného zatížení zubů v ohybu 

KHv [-] součinitel vnitřních dynamických sil v dotyku 

KHα [-] součinitel podílu jednotlivých zubů v ohybu 

KHβ [-] součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů v dotyku 

knš [-] součinitel bezpečnosti šroubu 

ks [-] koeficient bezpečnosti stisku  

kσz [-] bezpečnost ohybu pro osu z 

L0 [km] statická životnost lineárních vozíků 

l0y [mm] vodorovná rozteč vozíků 

l1 [mm] vzdálenost šroubu 1 od osy otáčení so 

l1y [mm] svislá rozteč vozíků 

l2 [mm] vzdálenost šroubu 2 od osy otáčení so 

l2y [mm] vzdálenost působení sil od osy symetrie vozíků 

l3y [mm] vzdálenost působení sil od společné roviny vozíků 

lc [mm] vzdálenost působení síly fy od spodního vozíku 

lf [mm] rameno momentu síly 

LH [h] hodinová dynamická životnost lineárního vedení 

ly [mm] pracovní dráha cyklu při pohybu manipulátoru ve směru osy y 

Lz [km] dynamická životnost lineárních vozíků 

lz [mm] pracovní dráha cyklu při pohybu manipulátoru ve směru osy z 

Ma [Nm] klopný moment a  

mb [kg] hmotnost břemene (hmotnost obrobku + hmotnost efektoru)  

Mb [Nm] klopný moment b  

Mc [Nm] klopný moment c  

mc [kg] celková hmotnost uvažující obrobek, efektor a osu z 
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MCX [Nm] moment kolem osy x 

MCY [Nm] moment kolem osy y 

mcz [kg] celková hmotnost od osy z včetně jejích součástí 

MCZ [Nm] moment kolem osy z 

Mdyn,m [Nm] dynamický moment na motoru 

Mdyn,p [Nm] dynamický moment na pastorku 

me [kg] hmotnost efektoru  

MF [Nm] ohybový moment pro jeden šroub 

mh [kg] nominální hmotnost klikového hřídele 

mi [kg] hmotnost otočné jednotky  

mk [kg] hmotnost křížové konzole 

Mkzs [Nm] krouticí moment sloupu 

mo [kg] navýšená hmotnost klikového hřídele pro výpočty 

Mo [Nm] ohybový moment  

Momax,s [Nm] ohybový moment v kritickém průřezu sloupu 

Mox,z [Nm] ohybový moment osy z kolem osy x pro intervaly i – iii  

Moxj [Nm] ohybový moment kolem osy x 

Mp [Nm] uchopovací moment  

mp [kg] hmotnost pohonů včetně převodovky 

Mred [Nm] redukovaný moment otočné jednotky  

Mstat,m [Nm] statický moment na motoru 

Mstat,p [Nm] statický moment na pastorku 

mt [mm] čelní modul 

myc [kg] celková hmotnost příčníku 

mZ [kg] hmotnost osy z včetně hmotnosti vedení a hřebenů 

m [mm] modul 

NP [-] neznámé parametry 

ny [min-1] frekvence pohybu manipulátoru ve směru osy y 

nz [min-1] frekvence pohybu manipulátoru ve směru osy z 

P12 [kN] normálová síla spodní dvojice vozíků 

P34 [kN] normálová síla horní dvojice vozíků 

pbt [mm] základní rozteč 

PE12 [kN] ekvivalentní zatížení spodní dvojice vozíků 
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PE34 [kN] ekvivalentní zatížení horní dvojice vozíků 

pf [mm] poloměr kružnice zaoblení 

pn [mm] normálová rozteč 

pT [-] hodnota posuzovaných parametrů v procentech 

pt [mm] čelní rozteč 

Pt [kN] tečná složka síly působící na lineární vozík 

Pt12 [kN] tečná síla spodní dvojice vozíků 

Pt34 [kN] tečná síla horní dvojice vozíků 

PVB [-] pružná výrobní buňka 

PVJ [-] pružná výrobní jednotka 

Py [kN] normálová složka síly působící na lineární vozík 

qn [Nm-1] liniové zatížení hmotnosti příčníku 

RAz [N] reakce obecné podpory ve směru osy z 

RBy [N] reakce rotační vazby ve směru osy y 

RBz [N] reakce rotační vazby ve směru osy z 

Re [MPa] mez kluzu  

Reš [MPa] mez kluzu šroubu pro pevnostní třídu 8.8 

rp [mm] rameno momentu prstu chapače  

rx [mm] vzdálenost těžiště břemene od upínací plochy otočné jednotky 

s [mm] tloušťka zubu 

S [mm2] plocha průřezu profilu 

SF [-] součinitel bezpečnosti v ohybu 

SFmin [-] minimální součinitel bezpečnosti v ohybu 

SH [-] součinitel bezpečnosti v dotyku 

sl [mm] výška sloupu 

So [-] střed otáčení 

sy [mm] vyložení sloupu vzhledem k těžišti působení síly fz 

t13 [s] čas zrychleného / zpomaleného pohybu 

t2 [s] čas rovnoměrného pohybu 

tc [s] celkový čas 

tc,cyklu [s] celkový čas nutný pro jeden technologický proces 

tj [-] hodnoty posuzovaných parametrů 

Tn [-] stanovené posuzované parametry 
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totočení [s] skutečný čas otáčení rotační jednotky 0–90° 

totočení,max [s] nejvyšší přípustná doba cyklu 

tprovoz [s] skutečný čas pohybu při konstantní rychlosti 

tprovoz,zvol [s] zvolený čas pohybu otočné jednotky konstantní rychlostí 

trozb [s] čas rozběhu/doběhu 

u [-] převodový poměr 

v [-] počet použitelných podmínek 

vF [-] použitelné silové podmínky 

vM [-] použitelné momentové podmínky 

vy [ms-1] konstantní rychlost ve směru osy y  

vz [ms-1] konstantní rychlost ve směru osy z  

Wks [mm3] modul průřezu profilu v krutu 

wmax,z [mm] maximální průhyb osy z 

Wo [mm3] modul průřezu v ohybu 

YFA [-] součinitel tvaru zubu při působení na špičku zubu 

YSA [-] součinitel koncentrace napětí při působení na špičku zubu 

YST [-] součinitel koncentrace napětí pro referenční ozubené kolo 

yvf [mm] vyložení síly 

yvyl [mm] vyložení příčníku  

YX [-] součinitel velikosti pastorku 

yzdv [mm] pracovní zdvih vodorovné osy  

Yβ [-] součinitel sklonu zubů 

YδrelT [-] poměrný součinitel vrubové citlivosti 

YδRelT [-] součinitel kvality povrchu v oblasti patního přechodu zubů 

Yε [-] součinitel vlivu záběru profilu 

z1-3 [mm] vzdálenosti řezu intervalu 

ZE [-] součinitel mechanických vlastností 

ZH [-] součinitel tvaru spolu zabírajících kol 

ZL [-] součinitel maziva 

ZNT [-] součinitel počtu cyklů pastorku 

zp [mm] počet zubů 

ZR [-] součinitel drsnosti boku zubů 

zte [mm] vzdálenost těžiště koncového efektoru od upínací desky osy z 
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zty [mm] vzdálenost těžiště samotné osy z 

zv [mm] vzdálenost těžiště koncového efektoru od spodní dvojice vozíků 

Zv [-] součinitel obvodové rychlosti 

ZW [-] součinitel tvrdosti materiálu pastorku 

Zβ [-] součinitel sklonu zubů 

Zε [-] součinitel součtové délky 

α [°] úhel sklonu svislé osy od vodorovné osy 

αe [°] úhel sklonu konce prstů chapače 

αn [°] normálný úhel profilu ozubení 

αtw [°] čelní úhel záběru 

β [°] úhel sklonu zubů 

βb [°] úhel sklonu zubů 

εj [rads-2] úhlová zrychlení otočné jednotky 

εpast [rads-2] úhlová zrychlení pastorku 

εα [-] součinitel záběru profilu 

εβ [-] součinitel záběru kroku 

εγ [-] celkový součinitel záběru 

η [-] počet deformačních parametrů omezených stykovými vazbami 

ηp [-] účinnost převodovky 

ηph [-] účinnost soukolí se šikmými zuby 

μ [-] počet neznámých parametrů 

μF [-] neznámé silové parametry 

μM [-] neznámé momentové parametry 

μr [-] neznámé deformační parametry 

ξi [-] počet složek pohybu odebraných vazbami 

σD [MPa] dovolené napětí 

σF [MPa] skuteční napětí v ohybu v patě zubu 

σF0 [MPa] nominální napětí v ohybu 

σFE [MPa] mez únavy v ohybu 

σFP1 [MPa] přípustní napětí v ohybu 

σH [MPa] skuteční napětí v dotyku 

σH0 [MPa] nominální napětí v dotyku 

σos [MPa] maximální ohybové napětí sloupu 
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σox,z [MPa] ohybové napětí osy z pro intervaly i - iii   

σred,s [MPa] redukované napětí sloupu 

σt [MPa] napětí šroubu uvažující sílu předpětí 

σtz [MPa] tahové napětí osy z pro intervaly i - iii   

τ [mm] výsledné hodnocení posuzované varianty 

τks [MPa] maximální krouticí napětí sloupu 

τs [MPa] skutečné smykové napětí 

τsDOV [MPa] dovolené smykové napětí 

φ [rad] dráha otočení jednotky v radiánech 

φprovoz [rad] dráha otočné jednotky při konstantní rychlosti 

ωj [rads-1] úhlová rychlost otočné jednotky 
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