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ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá problematikou zajištění a následného transportu břemena (betonového 

sloupu) o zadaných parametrech. Cílem je navrhnout vhodnou funkční kinematiku 

samozajišťovacího mechanizmu pro uchycení sloupu. Dále je zpracováno konstrukční řešení 

obsahující funkční i pevnostní výpočty jednotlivých částí mechanizmu, včetně jeho 3D 

vizualizaci doplněnou o výkresovou dokumentaci. 
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ABSTRACT  
The thesis is focused on the fastening and transportation of load concrete pillar of given 

parameters. The goal is to design suitable kinematics of self-locking mechanism to secure the 

pillar. Handling of design solution contains functional and strength calculation of individual 

parts of mechanism including its 3D visualization supplemented with drawing 

documentation. 
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1    Úvod 
Tato práce pojednává o vhodném konstrukčním řešení problematiky uchycení a následné 

přepravy betonového sloupu. Jedná se o betonový sloup typu EPV o délce 12m a hmotnosti 

1980kg. Bližší parametry viz kapitola 3. Jeden ze základních požadavků konstrukce je, aby 

byl betonový sloup po uložení do mechanizmu zajištěn svou vlastní vahou. Nemá být použito 

jakýchkoliv pomocných zařízení ve formě pneumatických nebo hydraulických systémů. 

Dalším základním požadavkem je snadný jednostranný přístup břemene (sloupu) do 

mechanizmu. Celý mechanizmus bude umístěn na přívěsném vozíku, viz Obr. 1.1 a tažen 

traktorem. 

 

 
Obr. 1.1 Ilustrační obrázek vozíku [3] 

 
 
2    Cíl práce 

Cílem práce je představit možné koncepce kinematiky mechanizmu pro přepravu 

betonových sloupů po komunikacích. Následně zvolit nejvhodnější variantu, zvolit vhodné 

spojovací prvky jednotlivých částí mechanizmu a provést základní funkční výpočty včetně 

pevnostní kontroly. Dále je součástí práce zhotovení kompletní výkresové dokumentace. 

Obsahem práce není konstrukční návrh dopravního prostředku, na němž bude 

mechanizmus umístěn. Tento prostředek je pouze modelován pro větší názornost celé 

problematiky a je uveden jako jeden z možných dopravních prostředků. Součástí práce není 

též mechanizmus uchycení sloupu na straně tažného dopravního prostředku. 
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3    Přeprava materiálu a jeho charakter 
Z hlediska ekonomiky přepravy je výhodné přepravovat co nejvíce kusů materiálu na 

jednom dopravním prostředku a využít tak jeho maximální povolenou nosnost. Mechanizmus 

popsaný v této práci nemá plnit funkci prostředku velkoobjemové přepravy a již od začátku 

projektu uvažuji jeho použití na malých kolových jednotkách (vozících) tažených traktorem, 

viz Obr. 3.1.  

 
         Obr. 3.1 Navržený způsob přepravy 

 

V této práci jsem využíval informací od výrobce sloupů Sloupárna Majdalena s.r.o. 

Výrobce doporučuje dva základní postupy při přepravě sloupů, viz Obr. 3.2 a Obr. 3.3. 

 

 
Obr. 3.2  Typ přepravy A   [2] 

 
Obr. 3.3  Typ přepravy B    [2] 

 

V případě přepravy různých délek sloupů na jednom přívěsu, uvádí výrobce vhodnou 

kombinaci délek a také kombinace, které se nedoporučují. 

 

Mechanizmus, o kterém pojednává tato práce, je dimenzován na přepravu jednoho 

sloupu o délce 12m a hmotnosti 1980kg. Ve výpočtech je uvažována výpočtová hmotnost 

břemene 2000kg. Jedná se o sloupy typu EPV, používajících se v kombinaci s další 

konstrukcí, jako nosiče kabelů elektrického vedení, popřípadě jako sloupy pro veřejné 

osvětlení.  
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Sloupy se dělí dle několika základních parametrů. Rozlišujeme barevné označení na 

patkách sloupů, viz Obr. 3.4 a Obr. 3.5, dle jmenovité síly na vrcholu sloupu. Další technické 

parametry uvádí tabulka č. 3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

      

Obr. 3.4 Barevné značení patek   [2]                       Obr. 3.5 Barevné značení patek   [2] 

 

 

Tab. 3.6  Sortiment výrobků Sloupárna Majdalena s.r.o. [2] 
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4    Konstrukční varianty  

Při řešení konstrukce jsem vycházel ze čtyř základních variant. Varianta a) s čelistmi 

do „V“ Obr. 4.1, b) s kinematickým mechanizmem Obr. 4.2, c) s nůžkovým mechanizmem 

Obr. 4.3, d) s třecím rámem Obr. 4.4.  

                      
     Obr. 4.1  Provedení do „V“                          Obr. 4.2  Kinematický mechanizmus 

                           
      Obr. 4.3    Nůžkový mechanizmus                                Obr. 4.4   Třecí rám 

 

5    Hodnocení variant 
Dle požadovaných vlastností, tj. snadnost manipulace s mechanizmem, snadná obsluha, 

jednoduchost konstrukce, jsem zvolil pro další zpracování variantu b) dle Obr. 4.2. Splňuje 

požadavek snadné přístupové cesty do mechanizmu (z horní části), dále je namáhání 

jednotlivých dílů rozloženo rovnoměrně do spojovacích prvků (čepů). Výhodou je také 

možnost instalovat celé zařízení snadno na nápravu a vytvořit tak vlečný vozík. U ostatních 

variant by bylo nutné zhotovit přídavný podpůrný rám pro uchycení náprav.  

 

Varianta a) je jednoduchá z konstrukčního hlediska se snadnou přístupovou cestou se 

sloupem do mechanizmu, ale výrazným nedostatkem je nedostatečné zajištění sloupu 

v sevření. Při přejezdu nerovností by hrozilo velké nebezpečí vysmeknutí sloupu. 

Varianta c) nesplňuje základní požadavek, tj. snadné používání a ukotvení břemene. Při 

používání takto navrženého mechanizmu by musela obsluha složitě nasouvat sloup do 

mechanizmu za pomoci jeřábu, či podobného manipulátoru. Tato varianta by byla využitelná, 

pokud by byly změněny požadavky v zadání.   

Varianta d) nebyla použita z důvodu rozměrů mechanizmu a také z důvodu obtížné montáže 

na dopravní prostředek (vozík, přívěs). Síla vzniklá hmotností břemene nepříznivě namáhá 

některé části mechanizmu. 
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6    Kinematické schéma mechanizmu 
Základní rozměry mechanizmu: 

a= 300mm 

b= 174mm 

c= 131mm 

d/2= 135mm 

v – translační pohyb 

wA – rotační pohyb kolem bodu A 

wD – rotační pohyb kolem bodu D 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 6.1    Kinematický rozbor a popis funkce 

 

Úhly mezi jednotlivými rameny a délky ramen byly změřeny na základě modelované 

sestavy v softwaru Solid Works. Konfigurace jednotlivých částí odpovídá mezní plně 

zatížené poloze, (mechanizmus je v uzavřeném stavu) viz Obr. 6.1. 

Rozklad pohybu mechanizmu je znázorněn na Obr. 6.1. Červená barva značí počáteční 

stav (mechanizmus otevřen), modrá barva konečnou polohu (mechanizmus uzavřen). 
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7    Silový rozbor mechanizmu 
Provedený rozbor názorně naznačuje silové působení na jednotlivé funkční části 

mechanizmu. Jelikož je celý mechanizmus symetrický dle Obr. 7.1, je znázorněno pouze 

silové uvolnění jedné jeho strany.  

 
Obr. 7.1   Silový rozbor mechanizmu varianty b) 

 

7.1    Výpočet zatěžujících sil mechanizmu 
Do následujících výpočtů nejsou zahrnuty dynamické účinky jízdy. Jedná se o 

zjednodušený statický výpočet. Pro výpočet užita výpočtová hmotnost sloupu   m= 2000kg. 
 F� � m. g                                                                                                                                        �7.1� F� � 2000. 9,81  F� � 19620N   =>  v dalších výpočtech dosazováno F1= 20000N 

 

F1    [N]         - síla od břemene 

g     [ms-2]     - gravitační zrychlení 

m    [kg]        - výpočtová hmotnost sloupu 
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7.1.1    Výpočet reakčních sil bodu A 

Vlivem symetrie mechanizmu je reakční síla ve směru y rovna: 

F��� � F�2                                                                                                                                       �7.2� 

F��� � 200002  

F��� � 10000N 

 

FRAy  [N]     - reakční síla bodu A ve směru osy y 

 

Směr x: 

F��� � F���tg�60°�                                                                                                                            �7.3� 

F��� � 10000tg�60°� 

F��� � 5773,5N 

 

FRAx   [N]     - reakční síla bodu A ve směru osy x 

 

Výsledná reakce bodu A: 

F�� � �F���� � F����                                                                                                                   �7.4�  
F�� � �5773,5� � 10000� F�� � 11547N 

 

FRA     [N]     - výsledná reakční síla bodu A 

 

7.1.2    Výpočet reakčních sil bodu B 

Z geometrie mechanizmu:      F�� � F��                                                                     �7.5�                                                          11547N � 11547N � F�� 

FRB     [N]      - výsledná reakční síla bodu B 

 

Směr x: F��� � cos�60°� . F��                                                                                                                 �7.6� F��� � cos�60°� . 11547 F��� � 5773,5N 

 

FRBx      [N]      - reakční síla bodu B ve směru osy x 
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Směr y: F��� � sin�60°� . F��                                                                                                                  �7.7� F��� � sin�60°� . 11547 F��� � 10000N 

 

FRBy    [N]      - reakční síla bodu B ve směru osy y 

 

7.2.3    Výpočet reakčních sil bodu C 

Výsledná reakční síla bodu C: 

F�& � F���. ' cc � b)                                                                                                                    �7.8� 

F�& � F���. * 131131 � 174+ 

F�& � 4295N 

 

  FRC     [N]     - výsledná reakční síla bodu C 

  c       [mm]   - vzdálenost mezi body BD viz kapitola 6  

  b       [mm]   - vzdálenost mezi body BC viz kapitola 6 

 

7.2.4    Výpočet reakčních sil bodu D 

Z geometrie mechanizmu:                                                    F�,� � F���                                                                                 �7.9�                                          5773,5N � 5773,5N � F�,� 

FRDx    [N]     - reakční síla bodu D ve směru osy x 

FRBx     [N]    - reakční síla bodu B ve směru osy x 

 

Směr y: F�,� � F��� - F�&�                                                                                                                    �7.10� F�,� � 10000 - 4295 F�,� � 5705N 

 

FRDy     [N]     - reakční síla bodu D ve směru osy y 

FRCy     [N]     - reakční síla bodu C ve směru osy y 

 

Výsledná reakční síla bodu D: 

F�, � �F�,�� � F�,��                                                                                                                   �7.11� 

F�, � �5773,5� � 5705� F�, � 8116,7N 
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  FRD   [N]      - výsledná reakční síla bodu D 

 

8    Výpočty čepů 
8.1    Kontrolní výpočet čepu A 

 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Obr. 8.1. Schéma a průběh napětí v čepu A 

 

8.1.1    Maximální ohybový moment  

Volena předběžná délku čepu LčA=30mm            dle [1] str. 449 

Mo/�0 � F��2 . *Lč�2 + � F��. Lč�4                                                                                              �8.1� 
Mo/�0 � 11547 . 304  

Mo/�0 �  86602,5 Nmm 

 

LčA        [mm]      - délka čepu A 

FRA        [N]         - výsledná reakční síla viz výpočet (7.4) 

MoMAX   [Nmm]   - maximální ohybový moment  

 

8.1.2    Dovolené ohybové napětí v čepu A 

Materiál čepu 11500     σDO=100MPa             dle [1] str. 54 
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8.1.3    Návrh průměru čepu A 

σ2 � Mo/�0W2 4 σ,2                                                                                                                    �8.2� 

σ,2 � Mo/�0
π. dč�632

  �7   dč� � 832. Mo/�0
π. σ,2

9   

dč� � 832. 86602,5
π. 1009

 

dč� � 20,66 mm     
 

Dle [1] volen průměr čepu dčA = 24mm 

 

dčA     [mm]       - průměr čepu A 

σDO    [MPa]      - dovolené napětí materiálu v ohybu 

σO      [MPa]      -  napětí materiálu v ohybu 

 

8.1.4    Kontrola čepu A na střih 

Materiál čepu 11500       τDS =40MPa        dle [1] str. 54 

 

τ; � F��2. Sč 4 τ,;                                                                                                                           �8.3� 

τ; � F��
2. >π. dč��4 @ �7  2. F��π. dč��  

τ; � 2. 11547π. 24� 4 τ,; 

τ; � 12,8 MPa τ; � 12,8 MPa 4 40 MPa    => vyhovuje 

 

SčA    [mm2]      - střižná plocha čepu A 

τDS    [MPa]      - dovolené smykové napětí 

τS      [MPa]      - smykové napětí materiálu 

 

8.1.5    Kontrola podmínky HMH 

Pro materiál 11500      k=2   Re=270MPa          dle [1] str. 54 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 σ�D,                                                                                                               �8.4� 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 RFk  
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�100� � 3. 40� 4 2702  

121,7 MPa 4 135 MPa   => vyhovuje 

 

Re        [MPa]      - mez kluzu 

σRED     [MPa]      - redukované napětí dle podmínky HMH 

 

8.1.6    Kontrola čepu A na otlačení 

Volena tloušťka spojovaných součástí     t=10mm    dle [4]  

Dovolené otlačení    pD=90MPa       dle [1] str. 54 

p � FS 4 p,                                                                                                                                    �8.5� 

p � F��dč�. t 4 p, 

p � 1154724.10  

p � 48,1 MPa 48,1MPa 4 90MPa   => vyhovuje 

 

p      [MPa]      - stykový tlak 

pD    [MPa]      - dovolené otlačení 

t       [mm]       - tloušťka spojovaných součástí 

 

8.2    Kontrolní výpočet čepu B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8.2    Schéma a průběh napětí v čepu B 
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8.2.1    Maximální ohybový moment  

Volena předběžná délku čepu    LčB=30mm            dle [1] str. 449 

Mo/�0 � F��2 . *Lč�2 + � F��. Lč�4                                                                                              �8.6� 
Mo/�0 � 11547 . 304  

Mo/�0 �  86602,5 Nmm 

 

LčB         [mm]      - délka čepu B 

FRB         [N]         - výsledná reakční síla viz výpočet (7.5) 

MoMAX   [Nmm]    - maximální ohybový moment  

 

8.2.2    Dovolené ohybové napětí v čepu B 

Materiál čepu 11500     σDO=100MPa             dle [1] str. 54 

 

8.2.3    Návrh průměru čepu B 

σ2 � Mo/�0W2 4 σ,2                                                                                                                    �8.7� 

σ,2 � Mo/�0
π. dč�632

  �7   dč� � 832. Mo/�0
π. σ,2

9   

dč� � 832. 86602,5
π. 1009

 

dč� � 20,66 mm     
 

Dle [1] volen průměr čepu dčB = 24mm 

 

dčB     [mm]        - průměr čepu B 

σDO    [MPa]      - dovolené napětí materiálu v ohybu 

σO      [MPa]      -  napětí materiálu v ohybu 

 

8.2.4    Kontrola čepu B na střih 

Materiál čepu 11500       τDS =40MPa        dle [1] str. 54 

τ; � F��2. Sč� 4 τ,;                                                                                                                         �8.8� 

τ; � F��
2. >π. dč��4 @ �7  2. F��π. dč��  

τ; � 2. 11547π. 24� 4 τ,; 
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τ; � 12,8 MPa τ; � 12,8 MPa 4 40 MPa    => vyhovuje 

 

SčB      [mm2]      - střižná plocha čepu B 

τDS      [MPa]      - dovolené smykové napětí 

τS        [MPa]      - smykové napětí materiálu 

 

8.2.5    Kontrola podmínky HMH 

Pro materiál 11500      k=2   Re=270MPa          dle [1] str. 54 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 σ�D,                                                                                                               �8.9� 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 RFk  

�100� � 3. 40� 4 2702  

121,7 MPa 4 135 MPa   => vyhovuje 

 

Re        [MPa]      - mez kluzu 

σRED     [MPa]      - redukované napětí dle podmínky HMH 

 

 

8.2.6    Kontrola čepu B na otlačení 

Volena tloušťka spojovaných součástí     t=10mm     dle [4]  

Dovolené otlačení    pD=90MPa       dle [1] str. 54 

p � FS 4 p,                                                                                                                                    �8.10� 

p � F�dč�. t 4 p, 

p � 1154724.10  

p � 48,1 MPa 48,1MPa 4 90MPa   => vyhovuje 

 

p      [MPa]      - stykový tlak 

pD    [MPa]      - dovolené otlačení 

t       [mm]       - tloušťka spojovaných součástí 
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8.3    Kontrolní výpočet čepu C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.3   Schéma a průběh napětí v čepu C 

 

8.3.1    Maximální ohybový moment  

Volena předběžná délku čepu LčC=70mm            dle [1] str. 449 

Mo/�0 � F�&2 . *Lč&2 + � F�&. Lč&4                                                                                              �8.11� 
Mo/�0 � 4295 . 704  

Mo/�0 �  75162,5 Nmm 

 

LčC         [mm]      - délka čepu C 

FRC         [N]         - výsledná reakční síla viz výpočet (7.8) 

MoMAX   [Nmm]    - maximální ohybový moment  

 

8.3.2    Dovolené ohybové napětí v čepu C 

Materiál čepu 11500     σDO=160MPa             dle [1] str. 54 

 

8.3.3    Návrh průměru čepu C 

σ2 � Mo/�0W2 4 σ,2                                                                                                                    �8.12� 
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σ,2 � Mo/�0
π. dč&632

  �7   dč& � 832. Mo/�0
π. σ,2

9   

dč& � 832.75162,5
π. 1609

 

dč& � 16,85 mm     
 

Dle [1] volen průměr čepu dčC = 20mm 

 

dčC     [mm]        - průměr čepu C 

σDO    [MPa]      - dovolené napětí materiálu v ohybu 

σO      [MPa]      -  napětí materiálu v ohybu 

 

8.3.4    Kontrola čepu C na střih 

Materiál čepu 11500       τDS =40MPa        dle [1] str. 54 

 

τ; � F�&2. Sč& 4 τ,;                                                                                                                         �8.13� 

τ; � F�&
2. >π. dč&�4 @ �7  2. F�&π. dč&�  

τ; � 2. 4295π. 20� 4 τ,; 

τ; � 6,8 MPa τ; � 6,8 MPa 4 40 MPa    => vyhovuje 

 

SčC    [mm2]      - střižná plocha čepu C 

τDS    [MPa]      - dovolené smykové napětí 

τS      [MPa]      - smykové napětí materiálu 

 

8.3.5    Kontrola podmínky HMH 

Pro materiál 11500      k=1,5   Re=290MPa          dle [1] str. 54 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 σ�D,                                                                                                               �8.14� 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 RFk  

�160� � 3. 40� 4 2901,5  

174,4 MPa 4 193,3 MPa   => vyhovuje 
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Re        [MPa]      - mez kluzu 

σRED     [MPa]      - redukované napětí dle podmínky HMH 

 

8.3.6    Kontrola čepu C na otlačení 

Volena tloušťka spojovaných součástí     t=10mm     dle [4]  

Dovolené otlačení    pD=90MPa       dle [1] str. 54 

p � FS 4 p,                                                                                                                                    �8.15� 

p � F�&dč&. t 4 p, 

p � 429520.10 

p � 21,5MPa 21,5MPa 4 90MPa   => vyhovuje 

 

p      [MPa]      - stykový tlak 

pD    [MPa]      - dovolené otlačení 

t       [mm]       - tloušťka spojovaných součástí 

 

 

8.4    Kontrolní výpočet čepu D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.4     Schéma a průběh napětí v čepu D 
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8.4.1    Maximální ohybový moment  

Volena předběžná délku čepu LčD=70mm            dle [1] str. 449 

Mo/�0 � F�,2 . *LčI2 + � F�,. Lč,4                                                                                              �8.16� 
Mo/�0 � 8116,7 . 704  

Mo/�0 �  142042,3 Nmm 

 

LčD          [mm]      - délka čepu D 

FRD         [N]          - výsledná reakční síla viz výpočet (7.11) 

MoMAX    [Nmm]    - maximální ohybový moment  

 

8.4.2    Dovolené ohybové napětí v čepu D 

Materiál čepu 11500     σDO=100MPa             dle [1] str. 54 

8.4.3    Návrh průměru čepu D 

σ2 � Mo/�0W2 4 σ,2                                                                                                                    �8.17� 

σ,2 � Mo/�0
π. dč,632

  �7   dč, � 832. Mo/�0
π. σ,2

9   

dč, � 832. 142042,3
π. 1609

 

dč, � 20,83 mm     
 

Dle [1] volen průměr čepu dčD = 24mm 

 

dčD     [mm]        - průměr čepu D 

σDO    [MPa]      - dovolené napětí materiálu v ohybu 

σO      [MPa]      -  napětí materiálu v ohybu 

 

8.4.4    Kontrola čepu D na střih 

Materiál čepu 11500       τDS =40MPa        dle [1] str. 54 

 

τ; � F�,2. Sč, 4 τ,;                                                                                                                         �8.18� 

τ; � F�,
2. >π. dč,�4 @ �7  2. F�,π. dč,�  

τ; � 2. 8116,7π. 24� 4 τ,; 
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τ; � 9 MPa τ; � 9 MPa 4 40 MPa    => vyhovuje 

 

SčD    [mm2]      - střižná plocha čepu D 

τDS    [MPa]      - dovolené smykové napětí 

τS      [MPa]      - smykové napětí materiálu 

 

8.4.5    Kontrola podmínky HMH 

Pro materiál 11500      k=2   Re=290MPa          dle [1] str. 54 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 σ�D,                                                                                                               �8.19� 

�σ,2� � 3. τ,;� 4 RFk  

�100� � 3. 40� 4 2902  

121,7 MPa 4 145 MPa   => vyhovuje 

 

Re        [MPa]      - mez kluzu 

σRED     [MPa]      - redukované napětí dle podmínky HMH 

 

8.4.6    Kontrola čepu D na otlačení 

Volena tloušťka spojovaných součástí     t=10mm     dle [4]  

Dovolené otlačení    pD=90MPa       dle [1] str. 54 

p � FS 4 p,                                                                                                                                    �8.20� 

p � F�,dč,. t 4 p, 

p � 8116,724.10  

p � 19,2 MPa 34 MPa 4 90 MPa   => vyhovuje 

 

p      [MPa]      - stykový tlak 

pD    [MPa]      - dovolené otlačení 

t       [mm]       - tloušťka spojovaných součástí 
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9    Kontrola táhel na otlačení 
Materiál všech táhel  11700 

 

Rozměry viz obr. 9.1:   b=50mm 

          h=10mm 

 
Obr. 9.1    Rozměry tyče   [4] 

 h      [mm]    - tloušťka táhla 

 b      [mm]    - šířka táhla 

 

9.1    Táhlo čep A 
9.1.1    Styčná plocha pro otlačení SJ� � h. dč�                                                                                                                                   �9.1� SJ� � 10. 24 SJ� � 240mm� 

 

dčA   [mm]      - průměr čepu A 

SoA   [mm2]    - styčná plocha čepu A a táhla 

h       [mm]     - tloušťka táhla 

 

9.1.2    Kontrolní výpočet na otlačení 

Pro materiál 12050.1     pd= 140MPa        viz [1] str. 54 

p � FSJ� 4 pI                                                                                                                                �9.2� 

p � F��2. SJ� 4 pI 

p � 115472.240 4 pI 

p � 24 MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 

9.2    Táhlo čep B 
9.2.1    Styčná plocha pro otlačení SJ� � h. dč�                                                                                                                                   �9.3� SJ� � 10. 24 SJ� � 240mm� 
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dčB    [mm]     - průměr čepu B 

 h      [mm]    - tloušťka táhla 

SoB   [mm2]   - styčná plocha čepu B a táhla 

 

9.2.2    Kontrolní výpočet na otlačení 

Pro materiál 11700     pd= 140MPa        viz [1] str. 54 

p � FSJ� 4 pI                                                                                                                                �9.4� 

p � F��2. SJ� 4 pI 

p � 115472.240 4 pI 

p � 24 MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 

9.3    Táhlo čep C 
9.3.1    Styčná plocha pro otlačení SJ& � h. dč&                                                                                                                                   �9.5� SJ& � 10. 20 SJ& � 200mm� 

 

dčC    [mm]     - průměr čepu C 

 h      [mm]     - tloušťka táhla 

SoC   [mm2]     - styčná plocha čepu C a táhla 

 

9.3.2    Kontrolní výpočet na otlačení 

Pro materiál 11700     pd= 140MPa        viz [1] str. 54 

p � FSJ& 4 pI                                                                                                                                �9.6� 

p � F�&2. SJ& 4 pI 

p � 42952.200 4 pI 

p � 10,7 MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 

9.4    Táhlo čep D 
9.4.1    Styčná plocha pro otlačení SJ, � h. dč,                                                                                                                                  �9.7� SJ, � 10. 24 SJ, � 240mm� 
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dčD    [mm]     - průměr čepu D 

 h      [mm]     - tloušťka táhla 

SoD   [mm2]    - styčná plocha čepu D a táhla 

 

9.4.2    Kontrolní výpočet na otlačení 

Pro materiál 11700     pd= 140MPa        viz [1] str. 54 

p � FSJ, 4 pI                                                                                                                                �9.8� 

p � F�,2. SJ, 4 pI 

p � 8116,72.240 4 pI 

p � 17MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 
10    Kontrola táhel na tah 

Pro materiál 11700     σDT= 140MPa      viz [1] str. 54 

 

10.1    Táhlo čep A 
10.1.1    Výpočet plochy nebezpečného průřezu táhla S� � �h. b� - �dč�. h�                                                                                                                 �10.1� S� � �10.50� - �24.10� S� � 260mm� 

 

SA    [mm2]     - plocha nebezpečného průřezu u čepu A 

h      [mm]      - tloušťka táhla 

b      [mm]      - šířka táhla 

dčA   [mm]      - průměr čepu A 

 

10.1.2    Kontrolní výpočet na tah 

σL � FS� 4 σ,L                                                                                                                             �10.2� 

σL � F��2. S� 4 σ,L 

σL � 115472.260  

σL � 22,2MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 

σT     [MPa]      - napětí materiálu v tahu 

σDT   [MPa]      - dovolené napětí materiálu v tahu 
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10.2.    Táhlo čep B 

10.2.1    Výpočet plochy nebezpečného průřezu táhla S� � �h. b� - �dč�. h�                                                                                                                 �10.3� S� � �10.50� - �24.10� S� � 260mm� 

 

SB    [mm2]    - plocha nebezpečného průřezu u čepu B 

h      [mm]      - tloušťka táhla 

b      [mm]      - šířka táhla 

dčB   [mm]      - průměr čepu B 

 

10.2.2    Kontrolní výpočet na tah 

σL � FS� 4 σ,L                                                                                                                             �10.4� 

σL � F��2. S� 4 σ,L 

σL � 115472.260  

σL � 22,2MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 

10.3    Táhlo čep C 

10.3.1    Výpočet plochy nebezpečného průřezu táhla S& � �h. b� - �dč&. h�                                                                                                                 �10.5� S& � �10.50� - �20.10� S& � 300mm� 

 

SC    [mm2]    - plocha nebezpečného průřezu u čepu C 

h      [mm]      - tloušťka táhla 

b      [mm]      - šířka táhla 

dčC   [mm]      - průměr čepu C 

 

10.3.2    Kontrolní výpočet na tah 

σL � FS& 4 σ,L                                                                                                                             �10.6� 

σL � F�&2. S& 4 σ,L 

σL � 42952.300 

σL � 7,2MPa 4 140MPa   => vyhovuje 
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10.4    Táhlo čep D 

10.4.1    Výpočet plochy nebezpečného průřezu táhla S, � �h. b� - �dč,. h�                                                                                                                �10.7� S, � �10.50� - �24.10� S, � 260mm� 

 

SD    [mm2]    - plocha nebezpečného průřezu u čepu D 

h      [mm]      - tloušťka táhla 

b      [mm]      - šířka táhla 

dčD   [mm]      - průměr čepu D 

 

10.4.2    Kontrolní výpočet na tah 

σL � FS, 4 σ,L                                                                                                                             �10.8� 

σL � F�,2. S, 4 σ,L 

σL � 8116,72.260  

σL � 15,6 MPa 4 140MPa   => vyhovuje 

 

11    Kontrolní výpočet svaru 
Součást je svařena dle Obr. 11.1 koutovým svarem. Každé z táhel je přivařeno dvěma 

vodorovnými svary. Délka svaru je dle použitého obdélníkového profilu ls=60mm. Výpočet a 

kontrola provedena dle [5]. 

 
Obr. 11.1 Provedení svaru 

 

11.1    Kontrola smykového napětí 
Vlastnosti svařovaného materiálu: 

Dle materiálu 11373    Re=200MPa 

Fz=10000N 

 ts=3mm 
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11.1.1    Dovolené napětí svaru τ,MN � 0,75. RF                                                                                                                             �11.1� τ,MN � 0,75.200 τ,MN � 150 MPa 

 

11.1.2    Smykové napětí 

τO � FP2.0,7. lM. tM 4 τ,MN                                                                                                                    �11.2� 

τO � 100002.0,7.60.3 

τO � 39,7 MPa τO � 39,7 MPa 4 150 MPa    =>  vyhovuje 

 

Re     [MPa]     - mez kluzu v tahu 

Fz      [N]         - síla zatěžující svar v kolmém směru 

τk      [MPa]     - smykové napětí svaru v kolmém směru 

ts       [mm]      - tloušťka svaru  

ls       [mm]      - délka svaru 

τDsv   [MPa]     - dovolené smykové napětí svaru 

 

11.1.3    Bezpečnost svaru 

kO � τ,MNτO                                                                                                                                        �11.3� 

kO � 15039,7 

kO � 3,8 

 

 kk     [-]          - bezpečnost svarového spoje 

τDsv   [MPa]    - dovolené smykové napětí svaru 

τk      [MPa]    - smykové napětí svaru v kolmém směru 
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12    Návrh možného umístění mechanizmu 
Celý mechanizmus včetně nosného rámu je zobrazen na Obr.12.1 a Obr. 12.2. Jako 

příklad uvádím instalaci mechanizmu na jednonápravový vlečný vozík, Obr. 12.3. Pro provoz 

na komunikacích by byly nutné doplnit povinné součástky jako státní poznávací značku a 

osvětlení.  

 

           Obr. 12.1    Sestava mechanizmu 1                        Obr. 12.2   Sestava mechanizmu 2    

 
Pro zajištění snadného otevírání čelistí bych použil plynových pružin, připevněných 

v jednotlivých ramenech mechanizmu dle Obr. 12.4 – označeny fialovou barvou. Při 

přepravě sloupu je také nutné z bezpečnostních důvodů zajistit čelisti mechanizmu proti 

otevření stahovacím pásem. 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 12.3    Instalace na vozík                                    Obr. 12.4  Plynové pružiny 
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13    Závěr  
Mechanizmus vyhověl všem požadavkům dle zadání a splňuje všechny konstrukční 

podmínky pro jeho realizaci. Snažil jsem se využít co nejvíce normalizovaných součástí 

z důvodu snadné zaměnitelnosti v případě opotřebení. Všechny spojovací prvky (čepy) byly 

zkontrolovány na otlačení, smyk a ohyb. Dále byla provedena kontrola podmínky HMH. 

Taktéž byla zkontrolována všechna ramena mechanizmu na otlačení a tah. Veškeré 

polotovary v konstrukci byly použity dle katalogu výrobce [4].   

Pro názornost jsem v závěru práce uvedl možný způsob využití a instalace mechanizmu 

na jednonápravový vlečný vozík. Výhodné by bylo používat tyto vozíky například ve firmách 

zabývajících se údržbou komunikací (například v obecní správě), nebo jako prostředek 

pomáhající energetikům k dopravě sloupů do hůře přístupných oblastí po nezpevněných 

komunikacích. Zabýval jsem se i konstrukční variantou dvou mechanizmů umístěných vedle 

sebe na jedné nápravě. Musel jsem ji ale zamítnout z důvodu příliš velké šířky celého 

zařízení a také z důvodu nepřiměřeného zatížení nosné konstrukce a nápravy. Jako výhodu 

takto navrženého mechanizmu vidím jeho variabilitu, co se týče možnosti uchycení širší 

škály sloupů a také snadný, prakticky bezúdržbový provoz. 
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15    Seznam použitých zkratek a symbolů 

ms  skutečná hmotnost sloupu      [kg] 

m  výpočtová hmotnost sloupu      [kg] 

F1  síla od břemene       [N]  

Fz  síla zatěžující svar v kolmém směru     [N]     

FRAy   reakční síla bodu A ve směru osy x     [N]      

FRAx  reakční síla bodu A ve směru osy y     [N]      

FRA   výsledná reakční síla bodu A      [N]      

FRB  výsledná reakční síla bodu B      [N]      

FRBx  reakční síla bodu B ve směru osy x     [N]      

FRBy  reakční síla bodu B ve směru osy y     [N]      

FRDx  reakční síla bodu D ve směru osy x     [N]      

FRDy  reakční síla bodu D ve směru osy y     [N]      

FRD  výsledná reakční síla bodu D      [N]      

FRC  výsledná reakční síla bodu C      [N]      

FRA  výsledná reakční síla       [N]      

LčA  délka čepu A        [mm]       

LčB  délka čepu B        [mm]       

LčC  délka čepu C        [mm]       

LčD  délka čepu D        [mm]       

dčA  průměr čepu A       [mm]       

dčB  průměr čepu B       [mm]       

dčC  průměr čepu C       [mm]       

dčD  průměr čepu D       [mm]       

SčA  střižná plocha čepu A       [mm2]   

SčB  střižná plocha čepu B       [mm2]   

SčC  střižná plocha čepu C       [mm2]   

SčD  střižná plocha čepu D       [mm2]   

SoA  styčná plocha čepu A a táhla      [mm2]   

SoB  styčná plocha čepu B a táhla      [mm2]   

SoC  styčná plocha čepu C a táhla      [mm2]   

SoD  styčná plocha čepu D a táhla      [mm2]   

SA  plocha nebezpečného průřezu u čepu A    [mm2]   

SB  plocha nebezpečného průřezu u čepu B    [mm2]   

SC  plocha nebezpečného průřezu u čepu C    [mm2]   

SD  plocha nebezpečného průřezu u čepu D    [mm2]   

MoMAX  maximální ohybový moment      [Nmm]    

σDO  dovolené napětí materiálu v ohybu     [MPa]       
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σO  napětí materiálu v ohybu      [MPa]       

τDS  dovolené smykové napětí      [MPa]       

τS  smykové napětí materiálu      [MPa]       

τDsv  dovolené smykové napětí svaru     [MPa]       

τk  smykové napětí svaru v kolmém směru    [MPa]       

pD  dovolené otlačení       [MPa]       

p  stykový tlak        [MPa]       

σDT  dovolené napětí materiálu v tahu     [MPa]       

σT  napětí materiálu v tahu      [MPa]       

σRED  redukované napětí dle podmínky HMH      [MPa]       

Re  mez kluzu        [MPa]       

t  tloušťka spojovaných součástí     [mm]       

ts  tloušťka svaru        [mm]       

ls  délka svaru        [mm]       

h  tloušťka táhla        [mm]       

b  šířka táhla        [mm]       

kk  bezpečnost svarového spoje      [-] 

g  gravitační zrychlení       [ms-2]      
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