
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

NÁVRH SPECIÁLNÍHO MANIPULÁTORU

PROJECT OF SPECIAL MANIPULATOR 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE Bc. JAN MARTINŮ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. JIŘÍ MALÁŠEK, Ph.D.
SUPERVISOR

BRNO 2009



 

Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem speciálního manipulátoru, poháněného 

speciálním mechanizmem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden z dolní větve vodorovné 

vodící drážky přes řetězové kolo do horní větve vodící drážky. Na konec řetězu je připojen 

přes čepové spojení rám manipulátoru. V práci jsou popsány a navrženy nejdůležitější 

konstrukční celky manipulátoru, včetně pohonu.  

 

Annotation 

This thesis describes the design of a special manipulator, driven by a special 

mechanism with a pushed chain. The chain is conducted from the bottom branch of a 

horizontal guide slot via a chain wheel to the upper branch of a guide slot. To the end of the 

chain there is connected a frame manipulator  via a tap connection. In this work there are 

described and suggested the most important component units of a manipulator, including a 

drive.  
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1. Úvod 

1.1 Charakteristika manipulátorů 

Manipulátorem rozumíme stroje a zařízení sloužící převážně k přepravě materiálu, 

často plní i funkce technologické. 

1.2 Rozdělení manipulátorů 

Dělení strojů a zařízení pro manipulaci s materiálem je možné z různých hledisek, 

například: 

a) z hlediska dráhy, po níž se materiál pohybuje 

- s pohybem materiálu na volné dráze (dopravní vozíky, nakladače apod.) 

- s pohybem materiálu po vázané dráze (pásové dopravníky, dopravní tratě 
apod.) 

- stroje a zařízení nezávislé na dráze (palety, kontejnery apod.) 

b) z hlediska časové spojitosti pracovního procesu 

- kontinuálně a periodicky pracující prostředky (elevátory) 

- cyklicky pracující prostředky (jeřáby) 

c) z hlediska silového působení na manipulovaný předmět 
- gravitační (skluzy, nepoháněné válečkové tratě) 
- s mechanickým přenosem sil 

- s dopravou v pomocném médiu (hydraulická doprava) 

d) z hlediska manipulovaného materiálu 

- pro sypké hmoty 

- pro kusový materiál 

- pro kapaliny a plyny 
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e) z funkčního hlediska 

- zdvihací zařízení (jeřáby, výtahy) 

- dopravní a transportní zařízení 

- přepravní prostředky 

- skladovací zařízení 

- a další 

Jedním z možných řešení manipulačních operací ve vnitropodnikové dopravě, jsou 

dopravní vozíky, které patří mezi jednoduché mechanizační prostředky.  

1.3 Dopravní vozíky 

Dopravní vozíky jsou nejběžnějším prostředkem závodové dopravy. Vyrábí se 

v mnoha provedeních. Jejich možné rozdělení ukazuje obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 1 Rozdělení dopravních vozíků 
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Dopravní vozíky se používají pro vodorovnou a někdy i svislou dopravu zboží. Podle 

způsobu přemisťování břemena se rozdělují na vozíky s nehybnou plošinou a vozíky se 

zdvižnou plošinou, které umožňují snadné nakládání a přepravu zboží uloženého na 

přepravních paletách.  

Nejběžněji používaným typem dopravního vozíku je čelní vysokozdvižný vidlicový 

vozík. Místo vidlic se mohou tyto vozíky vybavit řadou přídavných zařízení, které rozšiřují 

využití vozíků a umožňují speciální manipulace. Tento typ vozíku umožňuje plnit množství 

úkolů, které vyžadují jak přesnost, tak i sílu. 

1.4 Automaticky řízené vozíky 

V současné době jsou vyvinuty 3 systémy vedení vozíků bez řidiče, a to indukční, 

vozík vedený v drážce s vnějším napájením a optický. 

1.4.1 Induk čně vedený vozík 

Trasa vozíku je dána vodičem (kabelem) uloženým pod podlahou v rýze 30mm 

hluboké a 10mm široké, zalité betonem. Vodičem probíhá střídavý proud, který v něm vytváří 
koncentrované magnetické pole. Toto magnetické pole je snímáno anténami vozíku. Řídící 

ústrojí vozíku (automatika) porovnává intenzitu magnetického pole na obou anténách. Při 
rozdílu provede motor řízení opravu směru vpravo či vlevo.  

Jízdní frekvence jsou v rozsahu 5 až 32kHz, neškodné lidskému zdraví. Může se 

použít jeden nebo více generátorů s různými frekvencemi. Podle potřeby se frekvence 

přepnou a vozík může pojíždět po okruhu 1 či okruhu 2. Při větším počtu frekvencí lze 

vytvářet velmi složité soustavy drah. Vozík se zásadně neotáčí, jezdí jen vpřed a vzad. Pohon 

vozíku je akumulátorový. Magnety v podlaze rozdělují dráhu do sekcí. Zastávky jsou v dráze 

značeny značkovými body, kde jsou vozíku předány informace pomocí magnetů, odrazek, 

vypínáním nebo změnou frekvence. Vozík je schopen dálkovým spínáním otevírat dveře, 

ovládat nakladač palet, přivolat výtah a řídit jej apod. Hnací motor má impulzní řízení, takže 

změny rychlosti jsou plynulé. 

Jízdní program – se předává buď ručně tlačítky na vozíku, nebo systémem 

programování. Systém programování spočívá obvykle na principu „požadavků“, tzn., že vozík 

je „volán“ pracovištěm. Pracuje-li v jednom systému víc vozíků (například 30), je zapojen do 
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ústřední jednotky „optimalizační modul“. Ten zabezpečí, aby prázdný vozík nejbližší místu 

požadavku byl nalezen snímáním údajů v klíčových bodech dráhy, a je úpravou programu 

nasměrován odchylně od původní trasy. Různé typy indukčních cívek podél trati umožňují 

dálkové programování.  

Bezpečnost provozu – vyžaduje, aby nedocházelo ke kolizím vozíků. To se řeší 

rozdělení dráhy do bloků. Tato bezpečnostní funkce má absolutní prioritu před normálním 

řídícím programem.  

Každý vozík má pružný bezpečnostní rám, který ho při nárazu zastaví na několika cm. 

Zároveň se ozve zvukový signál. Pohyb ustane i tehdy, přeruší-li se infračervené paprsky 

vysílané po obvodu vozíku.  

Oblasti použití automaticky řízených vozíků jsou například pro sklady, ve výrobě atd. 

Pro sklady manipulují většinou s paletami do 2t. Jsou schopny zastavit s přesností několika 

mm. Při poruše automatiky je možné řídit vozík řidičem. V průmyslové výrobě nesou na sobě 
polotovary nebo montážní skupiny na speciálních plošinách. Tyto plošiny se mohou bočně 
vysouvat nebo hydraulicky zvedat. Výrobní linky, kombinované s automaticky řízenými 

vozíky jsou velmi pružné, rozmístění pracovišť a sled operací lze měnit bez nesnází. Proto se 

vyrábějí i vozíky s koly, které se mohou otáčet o 90°. Vozík pak pojíždí ve 4 směrech, i 

kolmo na hlavní stopu. Některé vozíky jsou schopné podle vlastního programu se odchýlit od 

vodící dráhy a zase se na ni zpět vrátit.  

Podlahy pro automaticky řízené vozíky musí být únosné a rovné, nedrobivé, bez spár, 

odolné proti praskání a prolamování. Nesmí mít mnoho ocelové výztuže (odvádění 

magnetického pole). Potrubí, mříže a různá vedení pod podlahou neruší. Podlaha může být 

z litého asfaltu.  

Mezi výhody patří až 3x nižší náklady na vytápění a osvětlení skladů, menší škody na 

zboží, menší nebezpečí požáru a hlavně možnost automatizace provozu. 
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1.4.2 Vozík vedený v drážce, s vnějším napájením 

Vozík není napájen z baterie, ale z troleje uložené v drážce v podlaze. Jinak je 

provedení vozíků stejné jako u indukčně řízených vozíků, se stejnými možnostmi 

programování a stejnou rozmanitostí konstrukce vozíků.  

Hlavní výhodou je, že odpadají potíže s akumulátorovými bateriemi (malá životnost, 

provoz jen 5 hodin mezi dobíjením, malý výkon a vysoká cena). 

Systém vozíku patří mezi nejpružnější systémy mezioperační nebo vnitrozávodové 

dopravy. Řídící centrum určuje nejvhodnější trasu, aktivaci prostředků pro zpomalení, 

zrychlení, zastavení a manipulaci s paletami. 

Prvky systému jsou: 

-  bezobslužný vozík s automatickým zařízením pro nakládání palet 

- vodící podlahová drážka s trolejí a kabely pro ovládání (drážka je složena z přímých a 

obloukových modulů, jejichž skládáním dle potřeby se vytvoří trasa) 

- příslušenství pro napájení, ovládání a elektroinstalace na technologických pracovištích 

- doplňující zařízení, zahrnující též signální řídicí systém 

1.4.3 Optický (magnetický) systém vedení vozíků 

Vodící dráhou je pás, složený z rovnoběžných pruhů kontrastních barev, který se 

nalepí nebo namaluje na jízdní podklad. Snímač, citlivý na množství dopadajícího světla, 

umístěný na vozíku odstraňuje odchylky vozíku od dráhy.  

Alternativou je magnetický systém, kde kovové pásy upevněné na podlahu tvoří vodící 

dráhu. Magnetické sondy na vozíku vyhodnocují změnu permeability při sledování vodícího 

prvku. 

U optického systému je na vozíku připevněn optoelektrický snímač jízdy v malé výšce 

nad podlahou. Na podlaze je vyznačen kontrastní pás (například pruhem bílé barvy), 

v podélné ose pruhu je tmavý užší vodící pás. Osvětlení vodícího pásu je malým zdrojem 

světla, zabudovaným přímo v senzoru optického snímače. Je třeba eliminovat lesk, proto se 

užívají matné barvy. Množství odraženého světla z bílé barvy je větší, z černé menší. 
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Odchylka vozíku od směru vyvolá v optickém snímači impulz, po jehož zpracování se 

vykoná potřebná směrová korekce. Tak řídicí systém vede přesně vozík po dráze. Výhodou 

barevného vodícího pásu je, že odpadá jakákoli instalace například kabelů v drážkách. 

V běžných podmínkách je možnost poškození pásu malá. Pás se nanese nastříkáním, 

namalováním, navalováním potřebných vrstev barev nebo nalepením pásu s oběma odstíny. 

Malé poškození nebo nečistoty nevadí. Na vozíku je přídavné čistící zařízení.  

Vozík je obdobný jako u indukčního řízení (bezpečnostní nárazník, různá konstrukční 

provedení vozíku, pohon). Pro přenos informace o zastavení vozíku nebo o vykonání 

požadované operace se na předpokládaných místech zastavení vyznačí na okraji vodícího 

pásu ploška (manipulační bod), kterou registruje zvláštní snímač na vozíku. Ten zastaví vozík 

na určitý čas. Po uplynutí daného času se vozík sám rozjede. Výběr jednoho z množiny 

manipulačních bodů řeší jeho aktivováním dálková předvolba, nebo se užívá čárového kódu. 

U čárového kódu musí být každé břemeno opatřeno kódovými znaky na etiketě. Při shodě 
kódových znaků na břemeni a na místě určení vydá optický snímač impulz na zastavení a 

vykonání manipulační operace. Zařízení na vykonání manipulační operace je mechanizmus 

schopný uchopit břemeno a uložit na místo určení. 

Výhody optického systému jsou nízká cena řídicího systému a jednoduchost vytvoření trasy.  

1.4.4 Současnost a budoucnost automaticky řízených vozíků 

Kromě uvedených systémů řízení automaticky řízených vozíků se vyvíjí systém, u 

něhož je prověřování polohy a udržování vozíku závislé na okolí dráhy. Okolí vozíku se 

snímá senzory. Informace mohou pocházet z „přirozených znaků“ okolí nebo z umělých 

prvků. Je možná také kombinace různých systémů řízení. Jsou vozíky schopné vedení indukcí 

a současně světlem. Tam, kde není žádoucí, aby stopa pro opticky řízené vozíky byla 

viditelná, používají se ultrafialové paprsky (například v kancelářích nebo nemocnicích). 

U nových systémů se uvádí, že návratnost investic je 2 až 5 let. Roční náklady na 

údržbu a opravy činí jen 2 až 7% investičních nákladů. Životnost baterií při jednosměnném 

provozu dosahuje až 6 let. Je tomu tak proto, že baterie je včas samočinně a kvalitně nabíjena 

a že automatický provoz probíhá rovnoměrněji než s působením lidského činitele. Také 

spotřeba energie na hladké dráze je nižší. Tyto systémy umožňují v průmyslových závodech 
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revoluční přechod k pružným výrobním linkám, které jsou ekonomicky i z hlediska 

humanizace práce nejvýhodnější.  

Na nosné ploše byly opatřeny krátkým dopravníkem pro boční vysouvání břemene, 

příčně přesuvnými stoly nebo bočními vidlicemi. Vozík tak může nabrat nebo uložit paletu 

nebo jiné břemeno. Později se zvýšil zdvih plošiny a tím se umožnily předpoklady pro 

realizaci automaticky obsluhovaných meziskladů. U opakovaných operací, jako je 

uskladňování celých palet, je snadné nahradit řidiče elektronickým zařízením. 

V měnících se situacích, jako například při vychystávání či příjmu zboží, které dosud 

není automatizováno, se používá prostředků k usnadnění práce, jako jsou například: 

- senzory a zařízení pro zjišťování zatížení 

- samočinné zabezpečování najíždění na buňky regálu, udržování odstupů od jiných 

vozíků a brzděni na konci uličky 

- řízení vozíku pomocnou kolejí na konci uličky 

- zlepšené podmínky výhledu 

Pro přenos informací se užívají radiové vlny, indukční vedení, infračervené nebo 

laserové paprsky. 

Při používání vzniká ale také řada problémů, jako je zvyšování produkce při stejných 

plochách hal a skladů. To vede k odstavování palet do uliček a k hromadění materiálu u strojů 

a montážních pracovišť. Zúžené uličky zpomalují průtok materiálu, stoupá nebezpečí úrazu a 

riziko poškození polotovarů a výrobků.  

Řešení spočívá v rychlejší dopravě, v co nejhospodárnějším využití prostoru a 

v pohotovějším odbavování. Na horizontální dopravě se požaduje, aby plnila i funkci 

shromažďování, třídění, aby různě reagovala na změny výroby, na kolísání přepravovaného 

množství a aby byla schopna se přizpůsobit daným stavebním podmínkám a dosavadním 

zařízením, respektovala přechodová místa mezi starým řešením a nově navrhovaným 

systémem. Tomuto celkem dobře vyhovují tyto systémy vozíků. 
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2. Návrh koncepce manipulátoru, popis jednotlivých 
konstrukčních celků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Návrh koncepce manipulátoru 

 

 

 

Na obr. 2 je znázorněna navržená koncepce vodorovného manipulátoru pro přepravu 

palet v pohledu z boku a shora včetně jednotlivých konstrukčních celků. 
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3. Princip manipulátoru  
Trojřadý válečkový tlačný řetěz je veden ve vodící drážce. Vodící drážka má dvě větve, 

horní větev slouží k vedení řetězu, dolní větev slouží jako vratná větev pro řetěz. 

Z poháněcího řetězového kola, uloženém ve skříni, je naveden řetěz pomocí naváděcího členu 

do vodorovné vodící drážky. V této vodící drážce se pohybuje ve vodorovném směru a tlačí 

před sebou rám manipulátoru. Na konec řetězu je připojen kluzný člen, který je taky veden ve 

vodící drážce. Ke kluznému členu je pomocí čepu připojeno závěsné oko, které je spojeno 

s rámem manipulátoru. 

Manipulátor je poháněn trojfázovým asynchronním elektromotorem s převodovkou, mezi 

skříní uložení poháněcího řetězového kola je umístěna spojka. Manipulátor se pohybuje po 

pojezdových kolech v předem vybetonované dráze. 

4. Popis a výpočet jednotlivých konstrukčních celků a částí 
manipulátoru 

 

4.1 Tlačný řetěz 

Za nosný orgán vodorovného manipulátoru je zvolen „triplex“, tj. trojřadý válečkový 

řetěz, jehož dvě krajní řady jsou vedeny ve vodící drážce řetězu. Válečkové řetězy jsou 

všeobecně spojovány pomocí spojovacích článků. Péro spojovacího článku musí být 

montováno ve směru pohybu řetězu. K dosazení dlouhé životnosti je bezpodmínečně nutné 

řetěz pravidelně a náležitě udržovat. Délku životnosti zabezpečuje dokonalé mazání a 

pravidelná údržba v závislosti na počtu pracovních hodin zařízení. 

Při volbě řetězu je nutné brát v ohledu několik hledisek: 

- aby hmotnost řetězu byla co možná nejmenší 

- zda pevnost řetězu vyhovuje statické a dynamické bezpečnosti 

- aby byla rozteč řetězu co největší, tím se zmenší odpor ve vedení 

v důsledku snížení příčení řetězu 
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4.1.1 Výpočet řetězu 

Valivý odpor řetězu je způsoben: 

- tlačnou silou F 

- čepovým třením Mč, ke kterému dochází mezi válečky a pouzdry řetězu 

Pro zjednodušení výpočtu valivého odporu celého řetězu je vytknut jeden článek. Pro 

tento prostřední článek je proveden silový rozbor. Zatížení tohoto článku je střední hodnota, 

proto je nutné vypočtenou hodnotu vynásobit počtem článků, které jsou ve styku s vedením. 

4.1.1.1 Silový rozbor 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Silový rozbor článku řetězu 

Na obr. 3 je uveden silový rozbor článku řetězu. Jednotlivé koeficienty znamenají: 

 

p……………rozteč řetězu 

Fn…………..normálová síla mezi válečkem a vedením 

Ft…………..tečná reakce při valení válečku 

F…………...tlačná síla 

υ…………..výrobní vůle mezi válečkem řetězu a vedením 
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Výrobní vůle mezi válečkem řetězu a vedením má vliv na hodnotu valivého odporu. 

Proto je snaha o dosažení co nejmenší vůle, aby příčení řetězu bylo co nejmenší. Při provozu 

bude docházet k ohřevu řetězu a tím k nežádoucímu zvětšování průměru válečku. Proto musí 

být vůle taková, aby nedošlo k zadření řetězu ve vedení. 

Vůle mezi válečkem a vedením je zvolena υ = 0,18mm. 

4.1.1.2 Úplné uvolnění článku řetězu 

 

Výpočet valivého odporu je proveden metodou úplného uvolnění válečku 1, válečku 2 

a pásnice řetězu 3. Je uvažován rovnoměrný pohyb tělesa bez zrychlení. Pro jednotlivá tělesa 

jsou sestaveny rovnice statické rovnováhy.   

Rovnice statické rovnováhy válečku 1 

∑  Fx = 0:     F - Frx - Ft = 0                               (1) 

∑  Fy = 0:     Fry – Fn = 0                                   (2) 

∑  Mz = 0:     Mč + Fn . ξ – Ft . 
2
3d

= 0             (3) 

doplňková rovnice: Mč = Fn . 
2
3d

. fč                (4) 

 

Rovnice statické rovnováhy válečku 2 

∑  Fx = 0:     - F' + F'rx + F't = 0                          (5)  

∑  Fy = 0:     -F'ry + F'n = 0                                 (6) 

∑  Mz = 0:     M'č + F'n . ξ + F't . 
2
3d

= 0            (7) 

doplňková rovnice: M'č = F'n . 
2
3d

. fč     (8)                                                         
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Rovnice statické rovnováhy pásnice 3 

∑  Fx = 0:     - F'rx + Frx = 0       (9) 

∑  Fy = 0:     - F'ry + Fry = 0       (10)

 ∑  Mz = 0:     - Frx . υ - Fry . p . cos δ      (11) 

                               

Neznámé parametry: {Frx, Fry, Fn, Ft, Frx
/, Fry

/, Fn
/, Ft

/, F/ } 

Známé parametry: {F, p, d3, fč, υ, δ, ξ} 
Počet použitelných rovnic: ν = 3.3 = 9 

 

4.1.1.3 Známé vstupní parametry k řešení soustavy rovnic 

 

 

a) tlačná síla F:  F = 1000 N 

b) stanovení úhlu δ: 

sin
p

υδ =   => arcsin
p

υδ =        (12) 

kde υ…………vůle mezi válečkem a vedením řetězu [υ = 0,18mm] 

 p…………rozteč řetězu [mm] 

 

c) rameno valivého odporu ξ  

Pro ocelovou podložku a ocelový váleček je rameno valivého odporu ξ = 0,06 mm. 

Hodnota je odečtena z [1]. 
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d) součinitel čepového tření fč 

Pro mazané plochy ocel na ocel platí fč = 0,02. Hodnota je odečtena z [10]. 

 

4.1.1.4 Řešení soustavy rovnic 

K řešení soustavy rovnic je použit matematický program MathCad. Výsledkem řešení 

soustavy získáme číselné hodnoty neznámých parametrů, viz tab. 1.  

Tab. 1 Výsledky řešení soustavy rovnic 

    Frx 

   [N] 

    Fry 

   [N] 

    Fn 

   [N] 

    Ft 

   [N] 

    F'rx 

   [N] 

    F'ry 

   [N] 

    F'n 

   [N] 

    F't 

   [N] 

     F' 

   [N] 

999,9 11,3 11,3 0,36 999,9 11,3 11,3 0,36 1000 

 

Tímto je určena střední hodnota valivého odporu Ft článek řetězu. Nyní lze stanovit celkový 

valivý odpor všech článků, které jsou ve styku s vedením. 

 

4.1.1.5 Určení celkového valivého odporu řetězu 

Určení počtu článků řetězu, které jsou ve styku s vedením 

Délka L/ je dána součtem dvou hodnot, a to délce manipulační dráhy L a osou 

řetězového kola l1. 

/
1

/

/

100 1

101

L L l

L

L m

= +

= +

=

          (13) 

Počet článků řetězu, které jsou ve styku s vedením 

3 3101
.10 .10 6363

15,875č
L

n
p

′= = =        (14) 

kde L…………délka řetězu ve vodící drážce [m] 
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                       p…………rozteč řetězu [mm] 

 

Určení celkového valivého odporu řetězu ve vedení 

 

NnFFt čtcelk 6,22906363.36,0. ===       (15) 

 

kde Ft…………tečná reakce při valení válečku pro jeden článek řetězu [Ft=0,36 N] 

            nč…………počet článků řetězu, které jsou ve styku s vedením [nč=6363] 

 

Určení odporu od tíhy řetězu ve vedení 

NfLgqFt čret 48,5502,0.101.81,9.8,2... ===      (16) 

kde q…………hmotnost 1 m řetězu [kg/m] 

  g…………gravitační zrychlení [g = 9,81m.s-2] 

  L…………celková délka řetězu ve vedení [ L = 101m] 

  fč................součinitel čepového tření [fč = 0,02] 

 

4.1.1.6 Určení celkové hnací síly na poháněcím řetězovém kole 

Je dána součtem zadané tlačné síly F, celkového valivého odporu řetězu ve vedení 

Ftcelk a odporu od tíhy řetězu ve vedení Ftret. 

 

NFtFtFF retcelkhn 08,334648,556,22901000 =++=++=    (17) 
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4.1.2 Volba řetězu 

Je zvolen trojřadý válečkový řetěz 10B – 3 od firmy Řetězy Vamberk. Parametry 

zvoleného řetězu udává tab. 2. 

Tab. 2 Parametry řetězu 10B - 3 

 

 

kde  f…………plocha kloubu řetězu 

   FB……….zatížení odpovídající mezi pevnosti řetězu 

   q…………hmotnost 1 metru řetězu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Obr. 4 Trojřadý válečkový řetěz 10B-3 

p 

[mm] 

b1 

[mm] 

b2 

[mm] 

d1 

[mm] 

d3 

[mm] 

l1 

[mm] 

l2 

[mm] 

g 

[mm] 

s1 

[mm] 

s2 

[mm] 

e 

[mm] 

f 

[mm2] 

FB 

[kN] 

q 

[kg/m] 

15,875 9,65 13,28 5,08 10,16 52,6 56,9 14,7 1,60 1,60 16,59 202 66,7 2,8 
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4.1.3 Pevnostní kontrola zvoleného řetězu 

Pevnostní kontrola řetězu je provedena postupu daného výrobcem. Je nutné určit 
měrný tlak v kloubech řetězu, dále pak statický koeficient bezpečnosti a dynamický koeficient 

bezpečnosti. Nakonec se provede posouzení, zda zvolený řetěz vyhovuje. 

 

 

4.1.3.1 Určení celkového zatížení řetězu 

Řetěz je namáhán tlakovou silou, která odpovídá celkové hnací síle na poháněném 

řetězovém kole. Vliv odstředivé síly se neuvažuje, protože rychlost posuvu je menší než          

4m.s-1. 

Fhn = 3346,08 N 

4.1.3.2 Určení statického koeficientu bezpečnosti 

K zajištění dostatečné bezpečnosti jednotlivých elementů řetězového převodu 

vynásobíme vypočtené celkové zatížení řetězu tzv. statickým koeficientem bezpečnosti. 

7B
STAT

hn

F

F
γ = ≥          (18) 

STATγ =  
66700

3346,08
 

STATγ =  19,9 7≥  

kde  FB…………zatížení odpovídající mezi pevnosti řetězu [FB=66700N] 

 Fhn………...celková hnací síla na poháněném řetězovém kole [Fhn=3346,08N] 

Vypočtený statický koeficient bezpečnosti je vyšší, než požadovaný, proto řetěz na 

statický koeficient bezpečnosti vyhovuje. 

4.1.3.3 Určení dynamického koeficientu bezpečnosti 

5
.
B

DYNAM
hn

F

F Y
γ = ≥          (19) 
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DYNAMγ =  
66700

3346,08.1,5
 

DYNAMγ =  13,3 5≥  

 

kde  FB………zatížení odpovídající mezi pevnosti řetězu [FB = 66700 N] 

  Fhn……..celková hnací síla na poháněném řetězovém kole [Fhn=3346,08N] 

  Y………součinitel rázu [Y = 1,5, hodnota odečtena z [10]] 

 

Vypočtený dynamický koeficient bezpečnosti je vyšší, než požadovaný, proto řetěz na 

dynamický koeficient vyhovuje.  

 

4.1.3.4 Stanovení měrného tlaku v kloubech řetězu 

Hodnota měrného tlaku je odečtena z [10]. Pro počet zubů řetězového kola z2 = 26 a 

pro obvodovou rychlost řetězu v = 0,4m.s-1 odpovídá hodnotě měrného tlaku pi = 31,7MPa. 

 

Stanovení součinitele tření 

Hodnota součinitele tření je odečtena z [10].  Pro převodový poměr 1 a součinitel rázu 

Y = 1,5 odpovídá hodnota součinitele tření I1 = 0,75. Součinitel rázu zohledňuje jiné zatížení, 

než standardní klidné bezrázové. 

 

Stanovení součinitele mazání 

Hodnota součinitele mazání je odečtena z [10]. Pro mazání kapkami oleje a 

obvodovou rychlost do 4m.s-1 odpovídá hodnota součinitele mazání  I2 = 1. Způsob a kvalita 

mazání výrazně ovlivňuje životnost řetězového převodu.  
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Stanovení dovoleného tlaku v kloubech řetězu 

MPap

p

IIpp

DOV

DOV

iDOV

77,23

1.75,0.7,31

.. 21

=

=

=

         (20) 

kde  pi…………měrný tlak v kloubech řetězu při ideálních podmínkách 

[pi=31,7MPa] 

  I1…………součinitel tření [I1=0,75] 

  I2…………součinitel mazání [I2=1] 

 

4.1.3.5 Stanovení výpočtového tlaku 

Během provozu řetězu vznikají v kloubech řetězu tlaky od celkového zatížení řetězu 

„Fhn“, které působí na styčné plochy jednotlivých částí kloubu. Velikost tohoto tlaku na 

jednotku plochy je dána velikostí styčných ploch „f“. 

hn
v

F
p

f
=           (21) 

vp =  
3346,08

202
 

vp =  16,56MPa 

kde  Fhn………celková hnací síla na poháněném řetězovém kole [Fhn=3346,08N] 

  f…………plocha kloubu řetězu [f=202mm2] 

 

Z výpočtu vyplývá, že výpočtový tlak je menší, než dovolený tlak v kloubech řetězu. 

pv < pDOV => zvolený řetěz dle ČSN 02 3311 vyhovuje. 

 



VUT v Brně, FSI Diplomová práce Jan Martinů 
 

26 

 

4.2 Vodící drážka tlačného řetězu 

 

Vodící drážka, je vyobrazena na obr. 8, zajišťuje vedení tlačného řetězu (3). Je 

vyrobena z plechu (1) tloušťky 1,5mm a ohýbána do tvaru C. K vnitřním plochám drážky jsou 

přišroubovány dvě plastové vodící lišty (2) z materiálu Belta S1000. Materiál pro výrobu 

vedení řetězu je použitelný v pracovních podmínkách za extrémního dynamického zatěžování 

a ve složitých chemických podmínkách i za velmi nízkých teplot. Jejich předností je 

vynikající kluznost, nenasákavost a chemická odolnost, odolnost vůči otěru, nezávadnost a 

vysoká houževnatost a především samomazné vlastnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Vodící drážka 

 

Vedení tlačného řetězu 

 Vedení řetězu má hnací a vratnou větev. Hnací větev slouží k vedení řetězu a kluzného 

členu, vratná větev slouží k vedení volného konce řetězu. Hnací i vratná větev vedení je 

přišroubována k rámu stojiny. Stojiny jsou přišroubovány k podlaze skladu a rozmístěny na 

manipulované dráze po 4. metrech, viz obr. 9. 
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                                                 Obr. 6 Vedení tlačného řetězu 

 

4.3 Čepový spoj rámu manipulátoru s tlačným řetězem 

 

Tlačný řetěz je připojen k rámu manipulátoru pomocí čepového spoje. Kluzný člen (5) 

se kluzně pohybuje ve vodící drážce řetězu a je připojen k řetězu. Vidlice (2) tvoří svařenec 

spolu s kluzným členem. Závěsné oko (1) tvoří svařenec spolu s válcovou tyčí, která je 

zasunuta do spodní části rámu manipulátoru. Rozebíratelné spojení závěsného oka a vidlice je 

realizováno pomocí čepu (3). Jedná se o válcový čep, který je axiálně zajištěn pomocí dvou 

stavěcích šroubů (4).  
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                   Obr. 7 Čepové spojení 

4.4 Manipulátor 

Je koncipován jako modulární systém, sloužící k přepravě plných palet, nebo 

prázdných palet bez nákladu, vhodné pro palety s nákladem o hmotnosti až 500kg. Slouží pro 

rychlou a šetrnou dopravu palet na delší vzdálenosti. Pohybuje se po pojezdových kolech. 

 Manipulátor je tvořen ocelovým rámem svařeným z profilu L 80x80x8 - 1250mm a L 

80x80x8 – 850mm a ocelovými příčníky svařených z profilu L 80x80x8 – 850mm, ve kterých 

jsou vyvrtány díry pro přišroubování nosných destiček pojezdových kol. K rámu jsou 

přišroubována pojezdová kola pevného provedení. 

 

 

 

 

 

        

 

 Obr. 8 Návrh manipulátoru 
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4.4.1 Pojezdová kola manipulátoru 

Slouží k pojíždění manipulátoru v daném směru po předem vybetonované dráze. Je 

zvoleno pojezdové kolo od firmy Navrátil s.r.o. typ 17930-POLINYL 100 P60, jedná se o 

pojezdové těžkotonážní kolo pevného provedení, způsob uchycení je na 4 šrouby, 

s kuličkovým ložiskem. Parametry pojezdového kola viz tab. 3. Vidlice jsou ze silného 

ocelového plechu, otáčivé ložisko s dvojitým zesíleným kuličkovým věncem, s kalenými 

ložiskovými pouzdry. Kolo je z polyamidu odolného teplotám -30 až +80°C. 

 

Tab. 3 Parametry pojezdového kola 

Označení 

kola 

Průměr 
kola 

Šířka 

běhounu 

Velikost 

desky 

Rozteč 
otvorů 

Průměr 
otvorů 

Vystředění  Stavební 

výška 

Zatížení 

17930-

POLINYL 

100 P60 

100 37 105x85 80x60 8 42 138 500 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

        Obr. 9 Pojezdové kolo 
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4.4.2 Rám manipulátoru 

 

Rám manipulátoru je nosná konstrukce, která slouží k uchycení europalety a ke 

spojení s nosným orgánem, v tomto případě je nosným orgánem tlačný řetěz. Rám vozíku se 

skládá z ocelových profilů. Rám manipulátoru tvoří ocelový svařenec z profilu L 80x80x8-

1250mm a L 80x80x8-850mm. Všechny tyto díly jsou z oceli 11 523, která má zaručenou 

svařitelnost.  

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 10 Rám manipulátoru 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Manipulátor 
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4.4.2.1 Pevnostní výpočet rámu manipulátoru 

 

Pomocí prostředí I-DEAS jsem vytvořil výpočtový model rámu manipulátoru. 

Výsledky výpočtu jsou patrné z následujících obrázků. 

  

  

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

Obr. 12 Výpočtový model rámu manipulátoru 

a) pohled shora 

b) pohled zespodu 
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Metoda konečných prvků je založena na řešení soustav diferenciálních rovnic 

popisující tuhé těleso s materiálovými charakteristikami. Řešením získáme výsledné hodnoty 

deformace a napjatosti tohoto těles. 

Rám je svařen z ocelových profilů L  80x80x8-1250 a L 80x80x8-850 z materiálu 

11 523. K rámu jsou přišroubována pojezdová kola pevného provedení. Paleta je braná jako 

tuhá. Zatížení rámu dle obr. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

Obr. 13 Rám manipulátoru – síťový model zatížení 
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Následující obrázky ukazují výsledné ukázky deformace a napětí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 a)  Rám manipulátoru – deformace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 b) Rám manipulátoru – deformace (pohled shora) 
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Obr. 15 a) Rám manipulátoru – napětí (pohled shora)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 b) Rám manipulátoru – napětí  
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Obr. 15 c) Rám manipulátoru – detail místa s největším napětím 

 

Na obr. 14 a obr. 15 jsou znázorněny rozložení deformace a nětí na rámu manipulátoru 

zatíženého dle obr. 13. Z výsledků deformací vyplývá, že maximální hodnota deformace 

0,0498mm vychází v místech styku palety s manipulátorem a kolem svařovaných míst částí 

manipulátoru. Deformace ale vyšla docela nepatrná.  

Z výsledků napětí vyplývá, že maximální hodnota napětí 31,9MPa vychází v místech 

pro přišroubování pojezdových kol.  

Tento výpočet metodou MKP je pouze kontrolní a nezabývám se další optimalizací 

rámu manipulátoru. Výsledné hodnoty jsou menší než dovolené, z toho vyplývá, že rám 

manipulátoru je dostatečně tuhý.  
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4.5 Sestava pohonu manipulátoru 

 

 

Sestava pohonu manipulátoru je znázorněna na obr. 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Sestava pohonu manipulátoru 

 

Hlavní části sestavy pohonu manipulátoru tvoří elektropřevodovka s integrovaným 

elektromotorem (1). Na výstupní hřídeli převodovky je připojena spojka (2). K ní je přes 

hřídel (4) připojena skříň (3), ve které je uloženo poháněcí řetězové kolo s naváděcími členy 

do vodících drážek tlačného řetězu. Pohon je umístěn a přišroubován k podlaze ve skladu. 
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4.5.1 Volba elektropřevodovky 

 

Elektrop řevodovka  

 Je zvolena elektropřevodovka typu E Box 34 I od firmy PSP Pohony – jedná se o čelní 

převodovku s integrovaným třífázovým nízkonapěťovým asynchronním elektromotorem. 

Elektropřevodovka je dodávána s upraveným elektromotorem, který se skříní převodovky 

tvoří integrovaný celek. Je tím dosažen vysoký výkon v poměru k zastavovacím rozměrům, 

což v důsledku znamená výhodné technické i ekonomické parametry. Jmenovité výkony 

motorů jsou pro kmitočet 50Hz. 

 

Tab. 4 Základní parametry zvolené elektropřevodovky 

typ P 

[kW] 

n2 

[min-1] 

T2 

[Nm] 

i [-] f [-] FR [N]  typ 

motoru 

velikost 

motoru 

m 

[kg] 

EBox34I 2,2 56,2 374,1 25 1,2 10726 1LA7106-

4AA 

100L 58 

 

 

kde   P…………jmenovitý výkon 

   n2………...výstupní otáčky 

   T2.............výstupní moment 

i…………..převodový poměr 
   f………….provozní součinitel 

   FR………...maximální radiální zatížení hřídele 

   m…………celková hmotnost 
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4.5.1.1 Asynchronní motor s měničem frekvence 

 

Frekvenční měniče se používají pro řízení otáček asynchronních motorů. Aby se 

v plné míře využily vlastnosti motoru, je nutné současně se změnou kmitočtu měnit i efektivní 

hodnotu výstupního napětí.  
Frekvenční měniče dělíme do dvou základních skupin, a to na přímé a nepřímé. U 

přímých dochází pouze k jedné přeměně energie, ale výstupní kmitočet nemůže být vyšší než 

vstupní. Naopak u nepřímých měničů dochází ke dvojí přeměně energie.  

Specifikace frekvenčního měniče pro vlastní řešení 

Řídící jednotkou je frekvenční měnič firmy Elprim-tech, ovládaný automatem Teco 

inverter 7300CV typu JNTHBCBA 0003 BE-UF. Frekvenční měnič je nastaven výrobcem na 

tyto parametry: 

- napájecí kmitočet 50Hz 

- typ měniče 0003 

- jmenovitý výkon motoru 2,2kW 

- jmenovitý proud 5,2A 

- vstupní napětí 3 fáze, 380 - 440V + 10% , - 15%, 50/60Hz 

- maximální výstupní napětí 3 fáze, 380 - 480V 

- maximální vstupní proud 6A 

- váha 1,8Kg 

- povolený výpadek napájení maximálně 2s 

Frekvenční měnič používá krytí IP 20 dle ČSN EN 60 529, použita ochrana přímému 

slunečnímu záření, proti vlhkosti, proti prachu, kovovým částečkám a korozivním plynům a 

taky proti nadměrným vibracím. Teplota okolí -10°C až +40°C. 
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Charakteristika elektropřevodovky 

- vysoká odolnost, vysoce únosná ložiska pro bezproblémový provoz a únosnost 

maximálního zatížení 

- tvrdé a broušené čelní šikmé ozubení pro maximální přenos výkonu, dlouhá životnost 

a klidný chod s maximální účinností 

- vysoké zatížení, výstupní hřídel z ocele s vysokou pevností pro maximální zatížení 

- upravený elektromotor integrovaný s převodovkou (minimální zastavěná délka a 

hmotnost) 

- zkonstruována jako evropský standard 

- modulární koncepce (možnost přizpůsobení se různým aplikacím) 

- minimální a snadná údržba 

 

4.5.2 Volba spojky 

Spojka zajišťuje přenos krouticího momentu a tlumí vibrace, vyrovnává drobné 

nesouososti a úhlové odchylky mezi spojovacími hřídeli. Je zvolena pružná spojka typ VPS 

0,03 od firmy PSP Pohony s parametry (viz tab. 5). Spojka se skládá ze dvou nábojů, z pružin 

a ze snadno odnímatelného dvojdílného krytu, který je nalícován nebo středěn na jednom 

z nábojů a tvoří nádrž na mazivo. Obvod kotouče je opatřen podélnými drážkami, ve kterých 

je vložena hadovitě vinutá ocelová pružina, přenášející obvodovou sílu. Vypadnutí pružiny 

z drážek vlivem odstředivé síly brání ocelový kryt.  

Tab. 5 Parametry spojky 

M2 [Nm] nmax [min-1] Dovolená 
úchylka 
souososti [mm] 

Dovolená 
úchylka 
rovnoběžnosti 
[mm] 

Hmotnost [kg] 

224 3600 0,18 0,2 9,7 
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Obr. 17 Spojka 

 

4.5.3  Skříň uložení poháněcího řetězového kola 

Skříň uložení poháněcího řetězového kola (4) je tvořena čelem (1) a dvěma bočními 

díly (5). Čelo i boční díly jsou vyrobeny z materiálu 11 523, což jim umožňuje zaručenou 

svařitelnost.  

Poháněcí řetězové kolo je nasunuto na hřídeli (2). Hřídel je na jednom konci nasunuta 

do náboje spojky a druhý konec hřídele je uložen v ložiskovém tělese (6). Hřídel je s nábojem 

poháněcího řetězového kola spojena pomocí svěrné spojky TLK 500-30x60, což umožňuje 

střední až vysoké hodnoty krouticího momentu, jednoduchou montáž, má nízký počet šroubů, 

má výhodné ekonomické řešení. 

Naváděcí člen (3) slouží ke správnému navedení řetězu do vodící drážky a zabraňuje 

tedy vybočení řetězu od směru v momentu, kdy řetěz opouští řetězové kolo.  

Z výrobních důvodů jsou jednotlivé díly skříně spojeny pomocí šroubových spojů. 

Skříň je přišroubována k podlaze skladu pomocí dílu (7) profilu L 25x25x4-30mm z materiálu 

11 373, což zajišťuje zaručenou svařitelnost. 
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            Obr. 18  Skříň uložení poháněcího řetězového kola 

 

4.5.3.1 Poháněcí řetězové kolo 

 

Poháněcí řetězové kolo patří asi mezi nejvíce namáhané součásti pohonu 

manipulátoru. Řetězové kolo je vypáleno a obrobeno z plechu tloušťky 50mm. Řetězové kolo 

je z legované oceli 14 220, která se vyznačuje dobrou tvárností zatepla a po žíhání i za 

studena, dobrou svařitelností a obrobitelností. Řetězové kolo je cementováno a kaleno, tím se 

docílí velmi tvrdé cementované povrchové vrstvy zubů a velké pevnosti v jádře po kalení.  
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Určení otáček poháněcího řetězového kola 

  111
2 97,0min2,58

25

1455
−−

==== s
i

n
n                         (22) 

kde  n1………jmenovité otáčky elektromotoru [n1=1455min-1] 

   i………..převodový poměr [i=25] 

Určení roztečného průměru poháněcího řetězového kola 

- vychází se z výpočtu otáček řetězového kola a jeho obvodové rychlosti (zadané 

rychlosti posuvu) 

2

3 3

2

0,4
.10 .10 131,26

. .0,97t

v
d mm

nπ π
= = =      (23) 

kde  v………rychlost posuvu [v=0,4m.s-1] 

   n2…….otáčky poháněcího řetězového kola [n2=0,97s-1] 

Určení počtu zubů poháněcího řetězového kola 

- podle zvoleného řetězu 10B-3 je určen počet zubů ze vzorce (23) 

2

2

2

2

2

180
180

sin arcsin

180
25,9

15,875
arcsin

131,26

t

t

p
d z

p

z d

z

°= → =°

°= =
 

kde  p………rozteč zvoleného řetězu [p=15,875mm] 

  dt2…….roztečný průměr poháněcího řetězového kola [dt2=131,26mm] 

- volím počet zubů poháněcího řetězového kola z2 = 26. 
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Určení předběžného výkonu 

 W
vF

P hn 05,1912
7,0

4,0.08,3346.
===

η
      (24) 

kde  Fhn……… celková hnací síla na poháněném řetězovém kole [Fhn=3346,08N] 

  v………… rychlost posuvu [v=0,4m.s-1] 

  η…………celková mechanická účinnost stroje [η=0,7] 

- volím výkon motoru P = 2200W 

Určení krouticího momentu na poháněcím řetězovém kole 

  

NmM

M

d
FM

t

hn

7,219

10.
2

3,131
.08,3346

10.
2

.

2

3
2

3
2

2

=

=

=

−

−

      (25) 

kde  Fhn………hnací síla na poháněcím řetězovém kole [Fhn=3346,08N] 

  dt2……… roztečný průměr poháněcího řetězového kola [dt2=131,3mm] 

 

Kontrola krouticího momentu na výstupu z převodovky 

Kontrola se provede dle [11], tj. vypočtená hodnota krouticího momentu na 

poháněcím řetězovém kole se vynásobí provozním součinitelem kA a porovná se 

s maximálním přípustným momentem na výstupu převodovky T2. 

11.8,0.1.25,1.1.... 54321 === fffffkA       (26) 

kde f1………součinitel poháněcího stroje (pohon elektromotorem f1=1) 

f2………součinitel pro druh provozu (pro provozní dobu do 8 hodin za den a pro 

mírné rázy f2=1,25) 
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f3………rozběhový součinitel (pro počet rozběhů do 10 za hodinu f3=1) 

f4………časový součinitel (pro 60% činnosti pod zatížením z provozní doby f4=0,8) 

f5………teplotní součinitel (pro teplotu okolí 20°C f5=1) 

Odpovídající ekvivalentní krouticí moment na výstupu z převodovky 

NmkMT AP 7,2191.7,219.2 ===        (27) 

kde  M2………krouticí moment na poháněcím řetězovém kole [M2=219,7Nm] 

  kA………provozní součinitel [kA=1] 

Kontrola momentové podmínky 

TP  <  T2 → 219,7 < 374,1 → vyhovuje 

kde  TP………ekvivalentní krouticí moment na výstupu z převodovky 

  T2………výstupní moment převodovky 

Podmínka je splněna → zvolená převodovka vyhovuje 

Výpočet základních rozměrů poháněcího řetězového kola 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Rozměry řetězového kola 
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1. Průměr roztečné kružnice 

mm

z

p
dt 7,131

26

180
sin

875,15
180

sin
2

2
===        (28) 

2. Počet zubů 

26

7,131

875,15
arcsin

180

arcsin

180

2

2 ===

td

p
z       (29) 

3. Průměr patní kružnice 

mmddRdd ttf 44,12116,10.505,0.27,131.505,0.2.2 31 222
=−=−=−=   (30) 

4. Poloměr dna zubní mezery 

1 30,505. 0,505.10,16 5,13R d mm= = =       (31) 

5. Poloměr přechodové kružnice 

2 31,3. 1,3.10,16 13,21R d mm= = =        (32) 

6. Vzdálenost mezi středy poloměrů dna zubů 

0,02. 0,02.15,875 0,32u p mm= = =        (33) 

7. Průměr hlavové kružnice 

2 2 30,6. 131,7 0,6.10,16 137,8a td d d mm= + = + =      (34) 

8. Vzdálenost mezi dnem a přechodem poloměru R1 do poloměru R2 

30,18. 0,18.10,16 1,83h d mm= = =        (35) 

9. Úhel boku zubu 

- pro počet zubů řetězového kola z2 = 17≈40 → α = 60° 
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10. Největší průměr věnce kola 

2 2 2
2. 2.0,7. 131,7 2.0,7.15,875 109,5g t td d f d p mm= − = − = − =    (36) 

11. Rozdíl poloměrů roztečné kružnice a věnce 

0,7. 0,7.15,875 11,1f p mm= = =        (37) 

12. Vzdálenost mezi řadami 

16,59e mm=  

13. Poloměr zaoblení zubu 

3 31,5. 1,5.10,16 15,24R d mm= = =        (38) 

14. Hodnota zaoblení zubu 

3(0,1 0,15). 0,125.10,16 1,27c d mm= ÷ = =       (39) 

15. Šířka zubu 

1 10,93. 0,93.9,65 8,9B b mm= = =        (40) 

16. Šířka přes tři zuby 

3 1 2. 8,9 2.16,59 42,1B B e mm= + = + =       (41) 

17. Obvodové házení na průměru patní kružnice 

2
0,0008. 0,08 0,0008.121,44 0,08 0,177fd mm+ = + =     (42) 

- maximální povolení hodnota 0,76 mm 

18. Čelní házení na průměru patní kružnice 

2
0,0009. 0,08 0,0009.121,44.0,08 0,189fd mm+ = =     (43) 

- maximální povolená hodnota 1,14 mm 
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4.5.3.2 Výpočet hřídele 

 

Hřídel je zatížena silou Fhn = 3346,08N, která je potřebná k překonání všech odporů, dále 

je zatížena krouticím momentem Mk = 219,7Nm vyvolaným silou Fhn na roztečném průměru 

poháněcího řetězového kola. 

 Hřídel je uložena ve dvou ložiskách. Na jednom konci je uložena v ložiskovém tělese 

LEF 206 a na druhém konci nasunuta do náboje spojky. Řetězové kolo je s hřídelí spojeno 

pomocí svěrného spoje TLK 500 – 30x60. Výhodou tohoto spojení je nízký počet šroubů, 

jednoduchá montáž i demontáž, ekonomické řešení, snadné nastavení vzájemné polohy 

součástí, vysoká spolehlivost proti únavovým lomům, snadná montáž a malé výrobní náklady. 

Hřídel je vyrobena z materiálu 12060.6 – ušlechtilé uhlíkové oceli, která se vyznačuje 

zaručeným chemickým složením, pro který je mez kluzu Re = 345MPa. Hřídel se zušlechťuje 

kalením a následným popouštěním. Zušlechťováním se dosahuje požadovaných hodnot 

mechanických vlastností v celém průřezu, nikoliv jen v povrchové vrstvě. Rozměry hřídele 

jsou uvedeny v tab. 6.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 Uložení hřídele 

Tab. 6 Rozměry hřídele v [mm] 

l1 l2 l3 l d 

60 60 80 200 30 
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Reakce v ložiskách Ra a Rb jsou vypočteny z momentové rovnováhy sil: 

( )1 1 20 : . . 0
nA h BM F l R l l= − + + =∑       (44) 

  1

1 2

.
nh

B

F l
R

l l
=
+

 

  
3346,08.60

60 60BR =
+

 

  1673,04B AR N R= =  

kde  Fhn…………hnací síla na poháněcím řetězovém kole [Fhn=3346,08N] 

Kontrola hřídele v místě I.  
- ohybový moment 

max 1.
IO AM R l=          (45)

  
max

1673,04.60
IOM =  

max
100382,4

IOM Nmm=  

- krouticí moment (je roven momentu Mk) 

219700
IK KM M Nmm= =        

- napětí v ohybu 

max

max

3

3

32.

.
32.100382,4

.30
37,87

I

I

I

I

I

I

I

O

O
O

O
O

O

O

M

W

M

d

MPa

σ

σ
π

σ
π

σ

=

=

=

=

         (46) 

kde  MomaxI……………ohybový moment v průřezu I-I [MomaxI=100382,4Nmm] 
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  d3………………průměr hřídele [d=30mm] 

- napětí v krutu 

3

3

16.

.
16.219700

.30
41,44

I

I

I

I

I

I

I

K
K

K

K
K

K

K

M

W

M

d

MPa

τ

τ
π

τ
π

τ

=

=

=

=

         (47) 

kde  MKI…………kroutící moment na hřídeli [MKI=219700Nmm] 

  d……………průměr hřídele [d=30mm]     

- redukované napětí (počítáno podle teorie HMH) 

2 23.
I I IRED O Kσ σ τ= +        (48)

 2 237,87 3.41,44
IREDσ = +  

81,2
IRED MPaσ =  

Výpočet součinitele bezpečnosti vzhledem k mezi kluzu v tahu materiálu 

min

345

81,2

4,2

I

e
k

RED

k

k

R
k

k

k

σ
=

=

=

          (49) 

kde  Remin……………mez kluzu materiálu [Remin=345MPa, podle [1] str. 52 ] 

  σredI……………...redukované napětí [σredI=81,2MPa] 

Bezpečnost vůči mezi kluzu vyhovující. 
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Kontrola hřídele v místě II.   
- modul průřezu v krutu  

3 2

3 2

3

. . .( )

16 2.

.30 8.4,1.(30 4,1)

16 2.30

4934,73

II

II

II

K

K

K

d b t d t
W

d

W

W mm

π

π

−
= −

−
= −

=

       (50) 

kde  d…………průměr hřídele [d=30mm] 

  b…………šířka pera [b=8mm, podle [1] str. 463] 

  t………….hloubka drážky v hřídeli [t=4,1mm, podle [1] str. 463] 

- krouticí moment (je roven momentu Mk) 

219700
IK KM M Nmm= =    

- napětí v krutu 

219700

4934,73

44,52

I

II

I

II

II

K
K

K

K

K

M

W

MPa

τ

τ

τ

=

=

=

        (51) 

Výpočet součinitele bezpečnosti vůči statickému namáhání 

110

44,52

2,47

II

C
k

K

k

k

k

k

k

τ

τ
=

=

=

        (52) 

kde  τC…………dovolené napětí v krutu [τC=110MPa, podle [1] str. 53] 

Bezpečnost je vyhovující.  
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5. Další možné řešení manipulátoru 
 

5.1 Nepoháněná válečková trať pro přepravu palet 

 

Je to dopravní zařízení, jehož typickým znakem je řada válečků nebo kladiček 

otočných kolem svých čepů nebo hřídelů, uložených ve stabilních nebo přestavitelných 

rámech. Ložené předměty se dopravují buď vlivem síly působící na vlastní předmět, nebo 

vlivem nucené rotace válečků. Válečkové tratě ve všech svých formách slouží výhradně pro 

přepravu a skladování kusového zboží ve vnitropodnikové dopravě, zejména v závodech 

hromadné a sériové výroby. Při hromadné výrobě se předměty přepravují z jednoho místa na 

druhé podle technologie výroby nebo skladování. Válečkových tratí se může používat 

v uzavřeném technologickém procesu buď samostatně, nebo tvoří pouze prvek celého 

dopravního souboru. Proto je vždy neméně důležité vyřešení nakládacích a vykládacích míst 

navazující na válečkové tratě.  
Nepoháněné válečkové tratě mohou být buď vodorovné, kde se předmět pohybuje 

postrkem, tažným (tlačným) orgánem s unášecími palci, nebo trčkami, a spádové (gravitační), 

u nichž se předměty pohybují vlivem složky vlastní tíhy, v tomto případě je tlačným orgánem 

tlačný řetěz. 

Pro nepoháněné válečkové tratě (viz. obr. 26) gravitační platí ČSN 26 4501, a to jak 

pro přímé tratě, tak pro tratě obloukové. Podle uspořádání (šířky) jsou tratě jednořadové a 

dvouřadové. Šířka tratě je dána délkou válečku. Vzhledem ke klidnému chodu předmětu se 

volí malá vzdálenost válečků od sebe, a tím je v podstatě omezen i průměr válečku. Pohybuje 

se zpravidla od 60 do 89mm u lehkých a středních tratí a od 108 do 152mm u tratí těžkých. 

Rozteč válečků se volí podle délky dopravovaného předmětu, aby spočíval nejméně na dvou 

nebo třech válečcích a jejich počet na 1m lehkých tratí může být volen podle ČSN 26 4501.  
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                     Obr. 21 Dvouřadá nepoháněná válečková trať pro přepravu palet 

 

6. Hodnocení vybraných způsobů manipulace 
 

6.1 Manipulace s dopravními vozíky 

Je nejrozšířenější způsob manipulace. Použití vozíků je vhodné tam, kde se materiály 

dopravují  po různých cestách, kde se dopravuje různorodý materiál, který lze přemisťovat 

v manipulačních jednotkách (což je asi 80% materiálu v závodech), kde se cykličnost dopravy 

často mění, doprava je nepravidelná, tam kde je nutno kromě dopravy zvedat, stohovat nebo 

odebírat z výšky. 

Nevýhody – vozíky vyžadují únosné dopravní cesty s jakostním povrchem (malá kola 

vozíků jsou schopna překonávat nerovnosti jen do výšky ¼ průměru kola). Uličky musí být 

široké, akumulátorové vozíky vyžadují nabíjecí stanici, vozíky se spalovacími motory 

zamořují uzavřené prostory výfukovými plyny. 
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Výhody však převažují nad nevýhodami, hlavně pohyblivost ve 3 směrech prostorového 

pohybu, příznivá rychlost a všestranná použitelnost jsou velkými přednostmi. 

 

6.2 Dopravní tratě 
 

     Uplatňují se hlavně ve vyšších typech výrob, kde je plynulý nebo rytmický tok 

materiálu, kde je ustálená dopravní cesta a kde nevznikají během časového intervalu velké 

změny v množství dopravovaného materiálu. U operačních manipulací se volí dopravní trať 
zpravidla k překonání výškových rozdílů a k dopravě do pracovního prostoru. Nejčastějšími 

druhy tratí jsou skluzy, kladičkové a válečkové tratě, pásové a článkové dopravníky. 

Válečkové a kladičkové tratě – jsou buď poháněné, nebo nepoháněné. Nepoháněné 

mají sklon 2 - 7°. Sklon je závislý na druhu materiálu. Obojí jsou vhodné pro dopravu 

kusového zboží s dostatečně rovným a pevným povrchem. Používají se hlavně pro vzájemné 

spojení jednotlivých pracovišť na dlouhé i krátké vzdálenosti ve vnitrozávodové dopravě. 
Přeprava na paletách – snižuje celkovou pracnost, zrychluje nakládku, umožňuje 

mechanizovat manipulační operace, zvyšuje objemové využití přepravních prostředků. Paleta 

je manipulační jednotka, kterou je možno stohovat a mechanizovaně překládat. Snižuje 

náklady na obaly, zabraňuje promísení materiálu, zjednodušuje inventury a evidenci. 

Materiálový tok se paletizací zrychluje, je plynulý a přehledný, je menší rozsah 

administrativních prací. Zvyšuje se hygiena práce a výkon, snižuje se únava a úrazovost 

dělníků. 

Mezi nevýhody přepravy na paletách patří to, že materiál na paletě se musí fixovat 

(vázat, upevňovat), palety se musí většinou prázdné vracet, jsou větší náklady s pořízením a 

oběhem palet. Proto je snaha používat co nejlevnější palety, případně palety na jedno použití, 

nebo zavádět tzv. paletizaci bez palet vytvářením svazků materiálu apod.  

 

 



VUT v Brně, FSI Diplomová práce Jan Martinů 
 

54 

 

7. Závěr 
 

V rozsahu této diplomové práce jsem provedl konstrukční návrh manipulátoru 

poháněného speciálním mechanizmem s využitím tlačného řetězu. Pro jednotlivé části 

manipulátoru jsem provedl jejich konstrukční návrh, popřípadě jejich pevnostní výpočet. Dále 

jsem provedl funkční výpočet a návrh tlačného řetězu, výpočet odporu proti pohybu řetězu ve 

vodící drážce a na jeho základě jsem navrhl pohon manipulátoru, kterému je taky věnována 

část výkresové dokumentace. V závěru práce jsem navrhnul další možný způsob využití 

řešení manipulátoru a technicky zhodnotil vybrané způsoby manipulace.  

Na základě funkčního výpočtu a celkové koncepce manipulátoru plynou následující 

závěry, jeho výhody a nevýhody. Navržený manipulátor je vhodný pro malé dopravní 

rychlosti. Dopravní rychlost je omezena odporem řetězu, který je veden ve vodorovné vodící 

drážce. Protože je zvolen jako nosný prvek tlačný řetěz, který je veden ve vodící drážce, lze 

tudíž předpokládat, že hlučnost tohoto druhu pohonu bude docela značná. Navíc lze 

předpokládat značné opotřebení řetězu a vodící drážky. Z toho důvodu bude životnost 

navrženého pohonu nižší. Při možnosti dvouřadé nepoháněné válečkové tratě jako zvolené 

koncepci manipulátoru se musí počítat s větší zástavbovou plochou skladového prostoru a tím 

se omezí nebo popřípadě musí přepracovat nové dopravní cesty ve skladovacích prostorách. 

Navrhovaný manipulátor má jak své nevýhody, tak ale i své výhody. Nespornou výhodou 

je použití elektromotoru s frekvenčním měničem, díky kterému jsou potlačeny rázy a 

proudové špičky při rozjezdu, dále pak je zajištěn plynulejší chod. Použití manipulátoru jako 

nepoháněné válečkové tratě má výhodu, že odpadá potřeba dvou pohonů u poháněné 

válečkové trati, odpadá potřeba napínání volných a poháněných válečků, tím se značně snižují 

výrobní náklady a zjednodušení konstrukce válečkové trati. Při použití dopravního vozíku 

jako manipulátoru je nesporá výhoda jednoduchost konstrukce (svařenec ocelových profilů), 

menší výrobní náklady a taky případné univerzální použití dopravního vozíku.  

Po zvážení všech výhod a nevýhod navrženého manipulátoru můžu konstatovat, že 

navrhovaný manipulátor se asi pravděpodobně neprosadí ve výrobě. 
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9. Seznam použitých symbolů 
 

b1 šířka válečku řetězu          [mm] 

B1 šířka zubu          [mm] 

da2 průměr hlavové kružnice         [mm] 

df2 průměr patní kružnice         [mm] 

dg2 největší průměr věnce kola          [mm] 

dh průměr hřídele         [mm]  

dt2 roztečný průměr řetězového kola        [mm] 

d3 průměr válečku řetězu        [mm] 

e vzdálenost mezi řadami        [mm] 

f součinitel smykového tření        [-] 

fč součinitel čepového tření        [-] 

f1 součinitel  poháněcího stroje        [-] 

f2 součinitel druhu provozu        [-] 

f3 rozběhový součinitel         [-] 

f4 časový součinitel         [-] 

f5 teplotní součinitel         [-] 

F tlačná síla          [N] 

FB zatížení odpovídající mezi pevnosti řetězu      [N] 

Fhn hnací síla na roztečném průměru řetězového kola     [N] 

FN normálová síla mezi válečkem a vedením      [N] 

F'N normálová síla mezi válečkem a vedením      [N] 

Fq síla od hmotnosti řetězu        [N] 

FRA reakce v ložisku         [N] 
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 FRB reakce v ložisku         [N] 

FRX reakce ve směru osy x        [N] 

F'RX reakce ve směru osy x        [N] 

FRY reakce ve směru osy y        [N] 

F'RY reakce ve směru osy y        [N] 

Ft tečná reakce při valení válečku       [N] 

F't tečná reakce při valení válečku       [N] 

FTcelk celkový odpor proti pohybu řetězu       [N] 

g tíhové zrychlení                  [m.s-2] 

i převodový poměr         [-] 

I1 součinitel tření         [-] 

I1 součinitel tření         [-] 

kk součinitel bezpečnosti        [-] 

k1 součinitel rázu          [-] 

KA provozní součinitel         [-] 

LH délka hřídele          [mm] 

m1 hmotnost elektromotoru        [kg] 

Mč moment čepového tření                [Nmm] 

M'č moment čepového tření                [Nmm] 

MK kroutící moment na hřídeli                [Nmm] 

Momax maximálné ohybový moment                [Nmm] 

MoI ohybový moment v místě řezu I-I               [Nmm] 

M2 kroutící moment na řetězovém kole               [Nmm] 

n1 jmenovité otáčky elektromotoru               [min-1] 

n2 otáčky řetězového kola                [min-1] 
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nč počet článků řetězu         [-] 

p rozteč řetězu          [mm] 

pDOV dovolený tlak v kloubech řetězu                 [MPa] 

pi měrný tlak                    [MPa] 

pv výpočtový tlak                   [MPa] 

P1 jmenovitý výkon elektromotoru                 [kW] 

q hmotnost 1 metru řetězu        [kg] 

Re mez kluzu v tahu                   [MPa] 

R1 poloměr dna zubní mezery                  [MPa] 

TP ekvivalentní kroutící moment na výstupu z převodovky              [MPa] 

WoI modul průřezu v ohybu v řezu I-I                           [MPa] 

WkI modul průřezu v krutu v řezu I-I                 [MPa] 

Y součinitel rázu                    [-] 

z2 počet zubů řetězového kola                  [-] 

γstat statický koeficient bezpečnosti                 [-] 

γdyn dynamický koeficient bezpečnosti                 [-] 

δ úhel sklonu mezi vedením řetězu a pásnicí řetězu               [°] 

σoI napětí v ohybu v řezu I-I                  [MPa] 

σred redukované napětí                   [MPa] 

τkI napětí v krutu v řezu I-I                 [MPa] 

υ výrobní vůle mezi mezi válečkem a vedením              [mm] 

ξ rameno valivého odporu                 [mm] 
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10. Seznam výkresové dokumentace 
 

Výkresy: 

Sestava manipulátoru   0-DP-00/00 

Sestava pohonu   0-DP-01/00 

Uložení řetězového kola  1-DP-02/00 

Hřídel     3-DP-02/01 

Řetězové kolo    3-DP-02/02 

Naváděcí člen    2-DP-02/03 

Těleso     2-DP-02/04 

Plech 1    2-DP-02/05 

Naváděcí člen 2   4-DP-02/06 

 

Seznam položek: 

Sestava manipulátoru   0-DP-00/00 

Sestava pohonu   0-DP-01/00 

Uložení řetězového kola  1-DP-02/00 


