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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací konzoly přední hnané nápravy u traktoru. 
V první části je proveden návrh nové geometrie konzoly s respektováním okolní zástavby. 
Následně je na nově navrhnutém dílu provedena deformačně-napěťová analýza pro tři 
vybrané režimy traktoru, které byly definovány na základě kritických provozních situací.  
Na základě dosažených výsledků jednotlivých stavů je upravena geometrie součásti tak,  
aby vyhověla vůči meznímu stavu únavového porušení. Po zahrnutí modifikací kritických 
míst, byl návrh konzoly podroben konstrukční optimalizaci v programu ANSYS Workbench 
s cílem snížit množství materiálu o 10 %. Závěrem práce je provedeno zhodnocení těchto 
míst a následně kontrolní výpočet konzoly. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

konzola, traktor, geometrie, návrh, napětí 

ABSTRACT 

The master thesis is about design and optimization of tractor front drive axle console. The 
first part, include the design of the new console geometry with respect of the surrounding 
area. After that is on the newly designed part performed a strain-stress analysis for three 
selected operating modes of the tractor, which have been defined based on critical operating 
situations. In thanks of the results of the individual states, the geometry of the component is 
adjusted according to meet the fatigue failure limit state. After inclusion of critical site 
modifications, the console design was subjected to design optimization in the ANSYS 
Workbench program to reduce the amount of material by 10%. The end of the work, is carried 
out the evaluation of these places and then the console control calculation. 
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console, tractor, geometry, design, tension 
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ÚVOD 

ÚVOD 
Traktory představují zejména stroje, které jsou určeny k táhnutí, nesení a pohonu různých 
strojů. Jsou hojně využívány v zemědělské oblasti, přičemž své uplatnění naleznou i v lesním 
hospodářství a dalších odvětvích. Existuje velké množství druhů traktorů, které se dělí 
z různých hledisek do skupin. Vzhledem k tomu, že traktor většinou pracuje v obtížných 
podmínkách, je nutné, aby právě při tomto provozu splňoval rozmanité požadavky uživatelů. 

V dnešní době jsou už traktory na velmi vysoké úrovni, která zaručuje vícestranné využití a 
také dostatečný komfort při práci. Pro dosažení co nejlepších vlastností je nutné, aby všechny 
části traktoru vytvořily celek, který přinese požadovaný užitek. Počínaje od kabiny řidiče,  
která poskytuje vyhovující podmínky pro obsluhu. Dále motor musí dosahovat dostatečných 
parametrů, při dosažení co nejnižší spotřeby paliva a musí splňovat emisní limity. Následně 
podvozek traktoru musí být navržen, aby odolával nejrůznějším provozním stavům a zároveň, 
aby poskytoval vyžadovaný komfort. K tomu je nutné využít mnoho druhů rámu, náprav,  
které splní dané podmínky. Dále jsou traktory vybaveny díly, na které je možné připojit různé 
příslušenství a stroje. Ovšem všechny zmíněné díly je potřeba navrhnout a vyrobit co nejlépe  
a při nízkých cenových nákladech. Z těchto důvodů dochází k vývoji nových součástí, které 
dosahují lepších vlastností i nižších cen, než předchozí. 

V této diplomové práci je řešena problematika návrhu optimalizace konzoly přední hnané 
nápravy traktoru. Při návrhu nové konzoly je nutné respektovat zástavbové rozměry dílu. Při 
zhodnocení provozních režimů traktoru, byly vybrány tři různé zátěžné stavy. Na jejichž 
základě bude prováděna deformačně-napěťová analýza. Dle získaných výsledků bude docházet 
k různým úpravám a modifikacím konzoly, aby bylo dosaženo vyhovující geometrie součásti. 
Pro zjištění vlastních frekvencí dílu bude provedena modální analýza, jejíž výsledky se 
porovnají s budící frekvencí. Následně se provede výpočet tvarové optimalizace, za účelem 
dosažení nižší hmotnosti konzoly. Obdržené výsledky budou zhodnoceny z konstrukčního 
hlediska a na základě dosažených informací dojde k úpravě vybraných míst součásti. 

Pro návrh kompletní geometrie dílu a provedení jeho následujících úprav, je použit program 
Solidworks. Výpočet deformačně- napěťové analýzy, modální analýzy a tvarové optimalizace 
bude prováděn prostřednictvím softwaru ANSYS Workbench. 
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1 ROZDĚLENÍ TRAKTORŮ A JEJICH ČÁSTI 
1.1 ROZDĚLENÍ TRAKTORŮ DLE PODVOZKU  

Traktory mají různá kritéria, podle kterých se mohou dělit do skupin. Pro rozdělení dle typu 
podvozků se porovnává, zda traktor je vybaven pásy či koly, jaká je konstrukce rámu a další. 

1.1.1 KOLOVÝ TRAKTOR   

Kolové traktory se dělí na dvounápravové čtyřkolové, dvounápravové tříkolové  
a jednonápravové, které se mohou pohybovat pouze s pracovními stroji nebo s jiným 
dopravním prostředkem. U dvounápravového čtyřkolového traktoru je jeho zadní náprava 
většinou hnací a přední plní řídící funkci. Jeho pohyb a tahová síla je vyvíjena pouze spojením 
podkladu s hnacími koly. Pro získání adhezní hmotnosti na hnacích kolech je nutné co nejvíce 
využít vlastní váhy traktoru. Výhoda kolových traktorů spočívá v jednoduchosti, v nízkých 
nákladech na údržbu. Jejich výroba je levnější a v neposlední řadě mají univerzální využití. 

Ovšem nevýhoda u těchto typů traktoru spočívá ve vyšším měrném tlaku na půdu a také ve 
značně větším prokluzu hnacích kol. Celková účinnost kolového traktoru se uvádí zhruba mezi 
50 – 60 %. [1] [20] [1] 

 
ORBOVÝ TRAKTOR – má široká hnací kola, někdy se používá s dvojitou montáží pneumatik. 
Obvykle se využívá k zemědělským pracím jako například hloubková orba a v případech, 
pokud je potřebná větší tahová síla. [1] [20] 
 
KULTIVAČNÍ TRAKTOR – má úzká hnací kola a používá se k obdělávání půdy mezi řádky. 
Pracovní nářadí může být umístěno jak v zadní části traktoru, tak v přední části, ale i mezi 
nápravami. [1] [20] 
 

Obr. 1 Kolový traktor BELARUS 952.5[7] 
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NOSIČ NÁŘADÍ – je vybaven méně výkonným motorem a jeho celkové rozměry jsou menší. 
Nářadí může být umístěno mezi nápravy a využívá se zejména v oblasti obdělávání mezi řádky. 
[1] [20] 
 
JEDNONÁPRAVOVÝ TRAKTOR – má pouze jednu nápravu, řidič jde za traktorem, ale také může 
sedět na přívěsu nebo na jiném nářadí, které se upevňuje za traktor. [1] [20]  
 
TRAKTOR S POHONEM VŠECH KOL – přední kola jsou stejně velká nebo menší než zadní kola. 
Díky tomu, že traktor může využít celou svoji hmotnost, je možné dosáhnout vyšší tažné síly. 
Ovšem náročnější je vyřešení současného pohonu a řízení předních kol. To se provádí převážně 
změnou rychlosti kol nebo zalomením rámu okolo kloubu. [1] [20] 
 
1.1.2 KOLOPÁSOVÝ TRAKTOR 

Kolopásový traktor má pohon zadních kol. Řízení se provádí pomocí změny obvodové rychlosti 
kola na jedné straně vůči obvodové rychlosti kola na druhé straně. Kola na obou stranách jsou 

osazena nosnými gumovými pásy. Tím je snížen prokluz a zmenšen měrný tlak na půdu. Své 
uplatnění nalézá při provozu v kopcovitých, kamenitých a bažinatých terénů, také se používá 
při náročných zimních podmínkách. [8] [20] 

 
1.1.3 PÁSOVÝ TRAKTOR 

Pomocí nosných článkových pásů, které jsou napnuty přes pojezdové nosné kladky a hnací 
kolo, je vyvíjen pohyb traktoru a jeho tahová síla. Ovládá se pomocí změny rychlosti pásu na 
jedné straně oproti rychlosti pásu na druhé straně. Tyto traktory mají mnohem menší měrný tlak 
na půdu ve srovnání s kolovými traktory, protože celková hmotnost traktoru je rozložena na 
poměrně velkou plochu, což vyvolává větší pojezdovou sílu. Dále se vyznačují malým 
prokluzem, celková účinnost se zde pohybuje v rozmezí 70 – 80%. Tyto traktory se dělí na 
pásové traktory se dvěma a se čtyřmi pásovými jednotkami. Dalšími výhodami těchto traktorů 
jsou velká stabilita, schopnost se pohybovat po méně schůdném terénu a velká stoupavost. Také 
mají velký záběrový účinek, což umožňuje přenášení větších hnacích a brzdných sil. 
Nevýhodou je zejméná náročná a drahá konstrukce, pak nižší maximální rychlosti  

Obr. 2 Ukázka kolopásového provedení [8] 



BRNO 2017 

 

13 
 

ROZDĚLENÍ TRAKTORŮ A JEJICH ČÁSTI 

a také kratší životnost oproti kolovým traktorům. Dále nemuže být použito přední příslušenství 
a při otáčení může dojít k poškození půdy. [9] [20]  

 
1.1.4 POLOPÁSOVÝ TRAKTOR 

Pásy jsou nataženy na zadních hnacích a napínacích kolech. Řízení je umožněno předními koly 
a také změnou rychlosti pásů na zadních kolech. Při otáčení polopásových traktorů nedochází 
k poškození půdy tak jako u pásových traktorů. Má lepší schopnost kopírování terénu než u 
pásových traktorů. Mezi další výhody patří velká styčná plocha, sice je menší než u pásového 
traktoru, ale je větší než u kolového. [20] [10]  

 

 

 

Obr. 3 Pásový traktor CASE IH Quadtrac 620 se čtyřmi pásovými 
jednotkami [9] 

Obr. 4 Kopírování terénu u polopásového a pásového traktoru 
[10]  

Obr. 5 Zatáčení u 
polopásového a pásového 

traktoru [10] 
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2 PODVOZKY TRAKTORŮ 
Podvozky slouží jako nosná část, ke které patří různé mechanismy a zařízení, jenž umožňují 
ovládání a jízdu traktoru. Na podvozku jsou umístěny díly, které mají různé další funkce jako 
například nastavení rozchodu kol, nesení pracovního nářadí a jiné. To vše musí podvozky 
zajišťovat při odpovídajících pracovních vlastnostech traktoru, jako je ovladatelnost traktoru  
a podobné. Podvozky musí být dostatečně dimenzovány, aby vydržely náročné pracovní 
podmínky traktorů. [1] [9] [20] 

2.1 DRUHY PODVOZKŮ 

2.1.1 BEZRÁMOVÁ KONSTRUKCE 

Používá se většinou u traktorů, které patří do nižších výkonových tříd. U tohoto druhu jsou 
motor, převodové a redukční skříně, skříně zadní nápravy a další komponenty spojeny k sobě 
tak, aby vytvořily nosnou konstrukci traktoru, někdy se uvádí název monoblokové. Pracovní 
podmínky i pro traktory nižší výkonové třídy jsou poměrně náročné, protože se pohybují 
v obtížném terénu a navíc k nim mohou být přidány další stroje. Z tohoto důvodu musí být díly 
navržené tak, aby odolaly většímu namáhání při práci traktoru. Nevýhodou u bezrámové 
konstrukce je celkem vysoká hmotnost podvozku, protože díly, které tvoří nosnou část, musí 
být dostatečně tuhé a pevné. Což způsobuje nevyváženost podvozku. V přední části může být 
umístěn pomocný rám. [1] [20] 

 

Obr. 6 Bezrámová konstrukce podvozku [21] 

2.1.2 POLORÁMOVÁ KONSTRUKCE 

Rám je tvořen vidlicí, v níž je uložený motor a převodovka. Je připojen na zadní nápravu,  
k rámu se také připevňuje tříbodový závěs. Výhodou je, že blok motoru a převodová skříň 
nemusí plnit nosnou funkci, protože jsou vsazeny v rámu. Důsledkem toho mají menší váhu. 
Poloha rámu také umožní dosáhnout vhodného rozložení hmotností. Pokud je třeba,  
tak lze vyjmout komponenty, které jsou vsazeny do rámu, aniž by bylo nutno demontovat 
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ostatní součásti. Přední polorám také může být dělený a tím se vytvoří prostor pro zvětšení úhlu 
natočení předních kol. [1] [20] [22] 

 

2.1.3 RÁMOVÁ KONSTRUKCE 

Je to zatím nejvíce využívaný typ podvozku u kolových traktorů. Nosným prvkem  
je obdélníková rámová konstrukce, do které jsou vsazeny další části traktoru, jako je motor, 
převodová skříň a jiné. To umožňuje menší hmotnosti dílů, které jsou vsazeny do rámu,  
a také jednotlivých částí, které nejsou závislé na nosných vlastnostech. V důsledku toho 

Obr. 7 Dělená polorámová konstrukce s tuhou přední nápravou 
z traktoru Fendt 300 Vario [22] 

Obr. 8 Zástavba polorámové konstrukce u traktoru Fendt 300 
Vario [22] 
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je možné získat lepší hmotnostní rozdělení. Dále má tato konstrukce vyšší tuhost a umožňuje 
větší zatížení na předním tříbodovém závěsu. U tohoto typu podvozku lze dosahovat větších 
rychlostí, které se mohou pohybovat okolo 80 km/h. Také pozitivně ovlivňuje trakční 
schopnosti traktoru a umožňuje dosáhnutí vyššího užitečného zatížení, i když má traktor nižší 
vlastní hmotnost. [1] [20] [23] 

2.2 NÁPRAVY 

Spojují rám vozidla společně s koly, také zachycují dynamické (brzdné, hnací) síly a stejně  
i statické (náklad). Dále bude řešena přední náprava, která se dělí dle různých parametrů. [1] 
[20] [22]  

2.2.1 DLE POHONU NÁPRAVY 

Hnaná přední náprava 

Jejím úkolem je přenášet pouze tíhu vozidla na vozovku. V dnešní době se moc nepoužívají, 
ale můžeme je vidět u nižších výkonových tříd traktorů nebo jsou montovány do viničních 
traktorů. Záleží na požadavcích zákazníka. [1] [20] 

Hnací přední náprava 

Neslouží pouze k přenosu tíhy vozidla na podložku, ale také přenáší točivý moment z motoru 
na přední kola. Hnací přední náprava je v poslední době hojně využívaná, protože se značnou 
částí podílí na zvýšení tahových vlastností traktorů. Tyto nápravy jsou vybaveny diferenciálem, 
ať už samosvorným, nebo s uzávěrkou a rozvodovkou, která je umístěna symetricky  
nebo nesymetricky. [1] [20] 

Obr. 9 Rámová konstrukce značky JCB Fastrac [23] 
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2.2.2 DLE ZPŮSOBU ODPRUŽENÍ 

Tuhé přední nápravy 

V dnešní době se tuhé nápravy používají méně, většinou byly montovány na menší traktory. 
Jejich výhoda spočívala v jednoduchosti, v nízké hmotnosti a především nízké ceně. 
Nevýhodou je zejména horší kopírování nerovného terénu, čímž dochází ke zhoršení trakčních 
podmínek, což má negativní vliv na ovladatelnost traktoru. V neposlední řadě se zhoršuje 
pohodlnost pro řidiče, čímž značně ovlivňuje prodejnost produktu. [1] [20] 

Odpružené přední nápravy 

U většiny novějších traktorů je použita odpružená přední náprava. Hlavním důvodem jsou stále 
rostoucí výkony traktorů. Proto je nutné zajistit co nejlepší kontakt nápravy s nerovným 
terénem, aby bylo možné vysoké výkony převést, což lépe umožní přední odpružená náprava. 
Tím je možné dosáhnout vyšších tahových vlastností traktoru. Odpružená náprava také zaručuje 
větší pohodlí než tuhá náprava. [1] [20] 

Nezávisle odpružené přední nápravy 

U nezávislého odpružení jsou přední kola zavěšena za pomoci čtyř kyvných pák, což je zásadní 
rozdíl od odpružené nápravy. Díly zavěšení levého a pravého kola pracují nezávisle na sobě. 
Díky tomuto způsobu zavěšení je umožněno dosáhnout lepšího poměru mezi neodpruženou  
a odpruženou hmotou než u jiných způsobů odpružení. Také dochází ke snížení zatížení, které 
je vyvoláno kmity. Dále zlepšuje jízdní komfort traktoru a také kvalitnější přenos dynamického 
výkonu motoru na podložku. Další výhodou je dosažení vyšší bezpečnosti při jízdě po silnici,  
to je způsobeno kombinací s optimalizovanou geometrií. [1] [20] 

Speciální přední nápravy 

Do této kategorie patří přední poháněné nápravy SuperSteer. Tento způsob umožňuje natočení 
přední nápravy až o 65°. Systém uložení nápravy spočívá v tom, že pokud se kola natočí 
vzhledem k nápravě o 46°, tak se následně začne kompletně natáčet i přední náprava,  
která se může natočit až o 19°. Traktor je vybaven pružnými blatníky, které se při maximálním 
vytočení nápravy deformují o rám, ale bez poškození. Po narovnání přední nápravy se vrátí  
do původního stavu. Společně s nápravou se natáčí i přední závaží. Díky tomuto systému  
je umožněno dosáhnout velkých manévrovacích vlastností. [1] [20] 

 

2.3 KONZOLA 

Ke konzole jsou připevněny další komponenty traktoru, které jsou nezbytné pro jeho provoz. 
Dále se mohou připojit díly, které se použijí v případě, kdy je to vyžadováno uživatelem. Části, 
které mohou být připevněny ke konzole, jsou uvedeny na obr. 11. Součást je spojena s motorem, 
následně je k ní připojena přední náprava a kapota. Dále je v horní části konzoly umístěno 
chlazení a podobné drobnější zařízení. Také je možno přidělat nosič závaží, pokud je potřeba,  
nebo nasadit přední tříbodový závěs. 
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PODVOZKY TRAKTORŮ 

  

Blok 
motoru 

Konzola 

Závaží 

Přední hnaná 
náprava 

Upevnění pro 
přední TBZ 

Obr. 10 Stávající konzola  

Obr. 11 Konzola a s ní spojené díly  
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3 SILOVÉ PŮSOBENÍ A ZÁTĚŽNÉ STAVY 
Konzola je velmi namáhaná součást na podvozku traktoru. Musí mít požadovanou tuhost  
a bezpečnost. Proto je nezbytné najít stavy, které nastávají nejčastěji, nebo při kterých je tento 
díl nejvíce namáhán a hrozilo by porušení nebo by mohlo dojít k jiným nežádoucím účinkům 
vyvolaných provozními režimy traktoru. Tyto stavy mohou nastat při běžném provozu traktoru, 
například v obtížném a nerovném terénu nebo při táhnutí těžkých břemen. V našem případě 
tyto stavy vzniknou při zkušební jízdě, kde je vytvořená trať, aby na ní tyto režimy nastaly.  
Po zhodnocení různých provozních režimů traktoru byly vybrány tři zátěžové stavy, pro které 
bude provedena deformačně-napěťová analýza. Také se muselo zvážit, zda bude ke konzole 
připevněn přední tříbodový závěs nebo se použije závaží. Bylo zvoleno použití závaží,  
protože se tento stav vyskytuje častěji, a navíc by měl vyvolat vyšší zatížení a tím i větší 
namáhání součásti. Tento díl se skládá z nosiče závaží, který má hmotnost 45 kg, a ze závaží, 
jejichž celková váha je 600 kg. Všechny 3 případy jsou rozloženy do dvou časových úseků  
při výpočtu. Je to z toho důvodu, že je nutné uvažovat předpětí šroubů, kterými je spojen motor 
s konzolou a k ní je připevněn nosič závaží. Následně dojde k zatížení. Pro šrouby M14 bylo 
vypočteno předpětí 64 000 N a pro šrouby M 16 předpětí 83 000 N. 

Pro tuto práci byly stanoveny 3 zátěžné stavy, které jsou: 

- jízda po zadních kolech, 
- pád na přední kola, 
- jízda po jednom předním kole. 

 
Obr. 12 Konzola a příslušenství pro výpočet zátěžných stavů  
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3.1 JÍZDA PO ZADNÍCH KOLECH 

Tento stav může nastat v případě, kdy je k traktoru připojeno velmi těžké břemeno nebo také 
pokud traktor jede po nerovném terénu do kopce. Kvádr, který zjednodušeně reprezentuje blok 
motoru, je vetknutý. V tomto případě dochází k jednoduchému ohybu konzoly, takže by měl 
díl bezpečně vyhovovat. Pro režim jízdy po zadních kolech byla zvolena varianta,  
s připevněným chladičem. Hmotnost chladiče činí 50 kg. Váha přední hnané nápravy a kol 
odpovídá hodnotě 491 kg. Navržená konzola váží 123,2 kg. Celková hmotnost závaží, která je 
rozepsaná výše, činí 645 kg. 

 

Vstupní hodnoty pro výpočet zátěžného stavu 1: 

 

Hmotnost konzoly     GK = 123,2 kg 

Hmotnost celého závaží    GZ1 = 645 kg 

Zatížení od PHN     GN1 = 491 kg 

Zatížení od chladiče     GCH = 50 kg 

Dynamický součinitel pro stav 1   KD1 = 1,5 

  

Obr. 13 Silové působení při jízdě po zadních kolech;1 – blok motoru; 2 – konzola; 3 – nosič závaží 

FCH

FN1 

FZ1 

FK 

1 2 3 
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Výpočty zatěžujících sil pro režim jízdy po zadních kolech 

��� = ��� × � × �	� 	= 491 × 9,81 × 1,5 = 7	225	�  (1)  

kde FN1 je síla vyvolaná váhou nápravy pro stav 1  

��� = ��� × � × �	� = 645 × 9,81 × 1,5 = 9	491	� (2)  

kde FZ1 reprezentuje sílu vyvolanou váhou závaží pro stav 1  

�� = �� × � × �	� = 123,× 9,81 × 1,5 = 1	813	� (3)  

kde FK je síla vyvolaná váhou konzoly  

��� = ��� × � × �	� = 50 × 9,81 × 1,5 = 736	� (4)  

kde FCH představuje sílu vyvolanou váhou chladiče  

Z výsledků lze určit, že při jízdě po zadních kolech je největší namáhání způsobeno závažím. 
Protože poloha jeho těžiště je nejvíce vzdálená a má největší hmotnost. Přední náprava 
vyvolává taktéž velkou sílu, jelikož disponuje rovněž velkou hmotností. Zbylé dva silové 
účinky jsou nižší, ale k získání přesnějších výsledků je vhodné zahrnout i tyto hodnoty.  
Při ohledu na působení zatěžujících sil by mělo dojít k prostému ohybu konzoly. 

3.2 PÁD NA PŘEDNÍ KOLA 

Druhým stavem pro výpočet je pád na přední kola, který může nastat, pokud jel traktor  
po zadních kolech nebo průjezdem nerovného terénu při vysoké rychlosti. Opět je blok motoru 
pevně vetknut a dochází k průhybu konzoly. Průhyb je závislý na intenzitě nárazu přední kol 
na povrch, jenž vyvolá reakční síly, které ohýbají konzolu. Při pádu na přední kola počítáme  
se zatížením od přední hnané nápravy a s hmotností závaží a jeho nosiče. Byla také změněna 
hodnota dynamického součinitele oproti stavu 1, jejíž hodnota činí 2,5. Gravitační zrychlení  
je stále uvažováno 9,81 m/s2. 

Vstupní hodnoty pro výpočet zátěžného stavu 2: 

Hmotnost celého závaží     GZ2 = 645 kg 

Zatížení přední hnané nápravy pro stav 2   GN2 = 2 500 kg 

Dynamický součinitel pro stav 2    KD2 = 2,5 
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Výpočty zatěžujících sil pro případ pádu na přední kola 

��� = ��� × � × �	� 	= 2	500 × 9,81 × 2,5 = 61	313	� (5)  

kde FN2 představuje sílu vyvolanou od přední hnané nápravy pro stav 2  

��� = ��� × � × �	� 	= 645 × 9,81 × 2,5 = 15	819	� (6)  

kde FZ2 je síla vyvolaná váhou závaží pro stav 2  

Při druhém stavu zatěžování je největší síla vyvolaná vlivem reakce na náraz podvozku  
o podložku. Vzhledem k opačnému směru působení síly od závaží dojde k průhybu součásti. 

3.3 JÍZDA PO JEDNOM PŘEDNÍM KOLE 

Třetím zatěžujícím stavem je jízda po jednom předním kole. Pokud jede traktor po velmi šikmé 
ploše, dojde k maximálnímu výklonu přední nápravy. Výklon je vymezen kontaktem dosedací 
plochy na konzole a kontaktní plochou na přední nápravě. V důsledku toho je celý díl namáhán 
na krut. Zmíněný stav je nejnáročnější z hlediska zatěžování součásti. V běžném provozu jízda 
po jednom předním kole není častým jevem, ale může nastat. Při uvedeném zátěžovém cyklu 
je na konzole opět závaží, jeho celková hmotnost činí stále 645 kg. Dále zatížení předního kola, 
po kterém se jede, nabývá hodnoty 2 500 kg. Dynamický součinitel je roven 1, tudíž ho můžeme 
zanedbat. Pro výpočet je nezbytné přepočítat zatížení od kola do místa, kde dochází ke kontaktu 
mezi konzolou a přední nápravou. Blok motoru je opět pevně vetknut. 

  

Obr. 14 Silové působení při pádu na přední kola 

FN2 

FZ2 

Místo vetknutí  

bloku motoru 
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Vstupní hodnoty pro výpočet zátěžného stavu 3: 

Zatížení od kola      GKol = 2 500 kg 

Celková hmotnost závaží pro stav 3    GZ3 = 645 kg 

Vzdálenost působení zatížení kola od středu konzoly X1 = 0,84 m 

Vzdálenost kontaktního místa od středu konzoly  X2 = 0,226 m 

  
  

Výpočet síly působící na kolo: 

���� = ���� × �	 = 2	500 × 9,81 = 24	525	� (7)  

kde FKol je síla vyvolaná zatížením předního kola pro stav 3  

Přepočet síly působící na kolo do místa kontaktu: 

�� =
���� × ��

��
=	
24	525 × 0,84

0,226
= 91	155	� (8)  

kde F2 je síla od zatížení předního kola přepočítaná do místa kontaktu  

  

Obr. 15 Zatížení předního kola při zátěžném stavu 3; a) působení síly na kolo; b) silové účinky na 
nápravě; c) výsledné reakce na konzole 

X2 

X1 

FKol 
FN3 

F2 

a) b) c) 

konzola 

náprava 
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Výpočty zatěžujících sil pro případ jízdy po jednom předním kole: 

��� = ��  ���� 	= 91	155	  24	525 = 66	630	� (9)  

kde FN3 je síla vyvolaná od přední hnané nápravy pro stav 3  

��� = ��� × �	 = 645 × 9,81 = 6	328	� (10)  

kde FZ3 reprezentuje sílu vyvolanou vahou závaží pro stav 3  

Při zátěžném režimu 3 dochází ke krutu. Ten je vyvoláván silou F2, která dosahuje nejvyšších 
hodnot. Sílové působení od nápravy je také poměrně velké, ale síla vyvolaná vlastní vahou 
závaží je nízká, protože dynamický koeficient je roven jedné. 

 

Obr. 16 Silové působení při zátěžném stavu 3 

FN3 

FZ3 F2 
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4 NÁVRH KONSTRUKCE KONZOLY 
4.1 POŽADAVKY NA NAVRHNUTOU KONZOLU 

Základním požadavkem pro návrh nové součásti je nutnost dodržení připojovacích rozměrů  
a velikosti konzoly pro zástavbu. Další podmínkou, která musí být při návrhu dodržena,  
je způsob výroby. Díl se bude vyrábět odléváním. Tudíž je nezbytné v rámci návrhu brát  
na vědomí i konstrukční a technologické úkosy, které jsou důležité pro odlévání. Je nutné,  
aby součást odolávala namáhání, které je vyvoláváno během jízdy nebo při jiných operacích. 
 V našem případě je konzola vyrobena z litiny 42 2304. Její ekvivalentní označení je  
EN-GJS-400, což je tvárná litina, jejíž struktura je tvořena především kuličkovým grafitem  
a feritem. Tento materiál se používá zejména pro odlitky na součásti zemědělských strojů,  
na různé ložiskové a převodové skříně a také pro dynamicky namáhané díly. Tato litina má 
smluvní mez kluzu Rp0,2 250 MPa. Nová součást by měla mít nižší hmotnost a přitom podobné 
nebo lepší mechanické vlastnosti. Vzhledem k dlouhé tradici společnosti Zetor v oblasti 
zemědělské techniky byl pro výpočet konzoly přední hnané nápravy zvolen sériový traktor 
Zetor Forterra. [3] [25] 
 

 

Obr. 17 - Zetor Forterra [2] 

4.2 KOMPONENTY PŘIPOJENÉ KE KONZOLE 

4.2.1 MOTOR 

Tyto traktory jsou osazovány čtyřválcovými motory typu Stage IV, které si firma vyvíjí a vyrábí 
sama. Disponují maximálním výkonem 100,2 kW a jejich maximální točivý moment činí  
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607 Nm. Pro různé typy se konstrukce motoru drobně liší. Při návrhu dílu je nutné brát na zřetel 
dostatečný prostor pro součásti, které pohání přední vývodový hřídel. Motor je připevněn  
ke konzole prostřednictvím 8 šroubů M14. Tyto šrouby jsou z materiálu DIN 931 a jejich třída 
pevnosti je 10.9. Jmenovitá smluvní mez kluzu dosahuje 900 MPa. [2] 

 

Obr. 18 - Motory osazované na Zetor Forterra [2] 

4.2.2 PŘEDNÍ NÁPRAVA 

Nápravy dodává firma CARRARO. Je to mezinárodní italská firma, která se specializuje  
na výrobu náprav a dalších komponent do zemědělských strojů. Společnost CARRARO působí 
na trhu přes 80 let. U typů Forterra se používá buď neodpružená náprava, která je u řady 
Forterra CL a Forterra HSX, nebo varianta s odpruženou přední nápravou, kterou má typ 
Forterra HD. V tomto případě bude traktor osazen neodpruženou přední nápravou, má označení 
CARRARO 20.19. Přední náprava je vybavena uzávěrkou a využívá hydraulicky ovládané 
diskové brzdy. Poloha přední nápravy závisí na rozvoru, který činí 2 490 mm. Při konstrukci 
konzoly musí být brán zřetel na to, aby při maximálním výkyvu nedošlo ke kontaktu nápravy 
nebo kol s částmi konzoly. Dále jsou na konzole a na přední nápravě vytvořená místa, kde může 
dojít ke kontaktu, pokud je náprava příliš nakloněná. [2] [4]  
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4.2.3 PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A ZÁVAŽÍ [5] 

Traktor je také možno osadit předním tříbodovým závěsem, který se upevňuje na boky konzoly, 
prostřednictvím 16 šroubů M16, přičemž na každé straně součásti je 8 šroubů, jak je znázorněno 
na obr. 20. Dosedací plochy odlitku musí být obrobené. Přední tříbodový závěs disponuje 
zvedací silou 35 kN, který je dodáván firmou ZUIDBERG. Na konzolu je možno umístit závaží, 
jehož maximální hmotnost může být 700 kg. Ovlivňuje celkovou váhu traktoru a rozložení 
hmotnosti mezi přední a zadní nápravou. Používá se z důvodu optimalizace tažného výkonu 
traktoru, protože způsobuje vyhovující trakci, také umožňuje plně využít kapacitu traktoru při 
vysokém tažném zatížení, dále k maximálnímu efektivnímu využití paliva a také 
k vyhovujícímu zatížení přední nápravy a k dobrému vyvážení přední i zadní části traktoru. 
Nosič závaží je připevněn 4 šrouby M16. Šrouby pro upevnění závaží i předního tříbodového 
závěsu jsou vyrobeny z materiálu DIN 931 s třídou pevnosti 10.9. [5] 

Obr. 20 Přední PTO a závěs [21] 

Obr. 19 Přední hnaná náprava CARRARO [4] 
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4.2.4 OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Mezi další díly, které jsou spojeny s konzolou, patří například chladicí systém, jenž je připevněn 
na vrchní části dílu. Dále se na ni umísťuje klimatizace a v neposlední řadě kapota.  
Je tedy nezbytné, aby tyto díly měly stále stejnou polohu, protože jejich poloha je dána  
ať už pozicí motoru, kabiny, nebo jiných součástí. Proto při návrhu nové konzoly není možné 
měnit umístění děr a tvarových prvků, sloužících k upevnění komponentů uvedených výše. 

4.2.5 PŮVODNÍ KONZOLA 

Jak již bylo zmíněno, konzola je připevněná k motoru. Následně je k ní připojena na spodní 
části přední hnaná náprava. Dále záleží na požadavcích, zda se k ní připevní nosič závaží,  
na který se pak dle potřeb umísťuje závaží. Ten je připevněn na přední část. Může být také 
použita varianta s předním tříbodovým závěsem, který je připevněn na bocích součásti. 
V neposlední řadě se na horní část osazuje chladicí systém, klimatizace a podobné díly, nakonec 
se na ni připevní kapota. Původní konzola měla hmotnost 135,8 kg. Je také vyrobena odléváním 
z litiny 42 2304. 

 

4.3 TVORBA NOVÉ KONZOLY  

Pro vytvoření modelu byl použit 3D CAD Solidworks. Je to parametrický modelář,  
který využívá velkou škálu různých 3D prvků, pomocí kterých lze vymodelovat i velmi náročné 
tvarové díly. Software Solidworks je vybaven dalšími moduly, které slouží pro robotiku, 
elektroniku a jiné. Také má výbornou návaznost na CAM technologie. [6] [24] 

Při vytváření nové konzoly bylo využito symetrie dílu, díky tomu se mohla modelovat jen jedna 
polovina součásti a následně použít funkci zrcadlit pro vytvoření kompletní geometrie odlitku. 
Základní podmínkou pro tvorbu nového modelu bylo dodržení zástavbových rozměrů součásti 

Obr. 21 Původní konzola   
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a dalších prvků, které slouží k připojení různých komponentů. Takže nejdříve byly 
vymodelovány tyto části, což je možno vidět na obr. 22. Dále byl model doplněn o další tvarové 
prvky, které upravovaly mechanické vlastnosti a celkový vzhled. Poté musel být zajištěn 
kvalitní způsob odlévání, tudíž byl model doplněn o úkosy a zaoblení, které jsou nutné  
pro správnou výrobu. Tyto prvky také snižují koncentraci napětí v různých kritických místech, 
kterých se na odlitku nacházelo mnoho. 

Po dokončení prvního návrhu se provedl orientační výpočet, aby byla odhalena kritická místa 
jak z hlediska namáhání a deformací, tak i ze strany tvorby odpovídající výpočtové sítě konzoly. 
Na základě této analýzy bylo nutné upravit daný model, objevily se různé problémy,  
ať už s tvorbou konečno-prvkové sítě, která by byla vhodná pro daný díl, nebo s dalšími místy, 
kdy jejich tvar nevyhovoval z hlediska napětí nebo jiných podmínek. Proto byl kladen důraz  
na přehlednou strukturu stromu modelu při tvorbě. Bylo totiž zřejmé, že se následně budou 
provádět větší či menší zásahy do celkové geometrie konzoly. Díky tomu se práce značně 
ulehčila a také to přispělo k lepšímu přehledu, což mělo pozitivní vliv na opravy různých prvků, 
které byly vymodelovány dříve. Pro dosažení geometrie, která by byla vhodná k vytvoření 

Obr. 22 Postup modelování konzoly  

Obr. 23 První návrh geometrie konzoly  Obr. 24 Výsledná geometrie konzoly  
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adekvátní výpočtové sítě, se použily zejména funkce, které slouží k úpravě ploch, díky  
nimž se povedlo odstranit místa, která způsobovala problémy, což v některých případech mělo 
za důsledek vznik míst, kde se zvýšila koncentrace napětí. Tudíž bylo nutné provést další 
opravu nebo ji celou přepracovat. Tento postup se opakoval vícekrát, než bylo dosaženo 
vhodného tvaru konzoly, který odpovídal požadavkům a byl vhodný pro výpočtovou úlohu. 

Dále byl vymodelován blok motoru, nosič předního závaží a použité šrouby. U těchto dílů nebyl 
kladen vysoký důraz na geometrii, protože by zbytečně zatěžovala výpočetní úlohu. Například 
blok motoru byl vytvořen pouze jako kvádr, který ho reprezentoval. U nosiče závaží byl kladen 
důraz zejména na to, aby bylo možné, pro tvorbu sítě na tomto modelu, použít metodu „sweep“ 
a zároveň byl požadován přibližný tvar, který by odpovídal nosiči, jenž je na traktoru. Výsledná 
sestava, která sloužila pro výpočet, je zobrazena na obr 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Sestava pro výpočet  
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5 ANSYS WORKBENCH  
Pro řešení namáhání konzoly byl vybrán program ANSYS Workbench, protože během studia 
jsme se s ním mnohokrát setkali. Má mnoho doplňkových modulů, pomocí kterých lze řešit 
nespočet problémů. Software je na trhu už přes 40 let a díky tomu patří k předním programům 
pracujících na principu metody konečných prvků. [11] 

5.1 ÚVOD DO PROGRAMU ANSYS WORKBENCH  

Program ANSYS patří mezi nelineární programy, a má velkou škálu rozmanitých druhů  
analýz - počínaje strukturální analýzou, přes různé výpočty proudění, akustické analýzy, 
tvarovou optimalizaci a další. Mezi hlavní výhody programu Workbench patří možnost každou 
analýzu počítat zvlášť, nebo je sloučit do jedné a díky tomu nemusíme některé vstupní 
parametry zadávat znovu. Program je také vhodný pro optimalizační a citlivostní analýzy  
díky tomu, že používá parametrické modely pro výpočet. Dalším důležitým prvkem pro správný 
výpočet je odpovídající převedení reálného problému do matematického tvaru a definování 
správných okrajových podmínek. ANSYS pracuje s různými druhy konečných prvků,  
jež umožňují co nejpřesnější popis skutečného problému a jeho průběhu. U 3D objemových 
modelů se generuje síť prostřednictvím hexahedrů a také kvadratických tetrahedrů, které jsou 
na obr. 26. [11] [16] 

U prutových těles se síť tvoří za pomoci lineárních prutových elementů, protože je známo,  
že dominantní rozměr je délka. Tak se model vytváří jen jako osa (střednice) a následně  
se určuje průřez. Kvadratické trojúhelníky a čtyřúhelníky se využívají pro tvorbu 2D 
objemových modelů. Dále skořepiny (neboli plošná těla, která mají jeden rozměr značně menší 
než ostatní) jsou tvořeny prostorovými plochami a následná vytvořená síť je ze čtyřuzlových 
lineárních skořepinových elementů. Software ANSYS je vhodný asistent pro řešení 
nelineárních problémů. Můžeme v něm vytvářet vlastní materiály a definovat v něm jakékoliv 
konstanty, které požadujeme. [11] [16] 

5.2 STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA 

Základem při tvorbě modelu, který by měl být co nejpodobnější řešené úloze, jsou zejména  
4 pravidla, která jsou uvedena níže: 

- správné nastavení materiálových vlastností 

Obr. 26 Objemové prvky; a) SOLID 186; b) SOLID 187 [11] 

a) b)
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- optimální rozložení výpočtové sítě (hustota sítě, velikost elementů, typ) 
- dobře zadané okrajové podmínky 
- odpovídající interpretace výsledků 

Materiálové vlastnosti 

Je nutné si uvědomit, zda budeme řešit případ, kdy má materiál lineární vlastnosti,  
nebo je bude mít nelineární. Lineární materiál se uvažuje v případě, pokud víme,  
že se nedosáhne meze pevnosti materiálu. Také se může použít v případech, kdy neřešíme 
průběhy napětí či deformací. V tomto případě se napětí a deformace určují pouze Poissonovou 
konstantou (µ) a Youngovým modulem pružnosti (E). Nelineární vlastnosti materiálu  
se používají v případech, kdy není známo, zda dojde k dosažení nebo překročení meze pevnosti 
materiálu. Zvažuje se to zvláště v místech, na která se zaměřujeme a vyhodnocujeme v nich 
deformaci a napětí. U nelineárních vlastností je výsledné napětí ovlivňováno více parametry 
(mez kluzu, pevnost v tlaku, pevnost v tahu a podobné). [11] 

Výpočtová síť 

Hustota a kvalita sítě přímo ovlivňuje přesnost výsledků. Je to způsobeno tím, že přesné 
výsledky dostáváme pouze v uzlových bodech, v jiných místech se musí provést interpolace, 
aby byly zjištěny požadované hodnoty, a tím výsledky, v místech mimo uzlové body, budou 
méně přesné. Proto je nutné před spuštěním výpočtu optimálně nastavit konečno-prvkovou síť 
ať už změnou velikosti elementu, nebo různými úpravami sítě. Například v místech 
předpokládaného kontaktu nebo v částech, kde očekáváme kritická místa, by měla být síť 
jemnější. Také je vhodné upravit síť v tvarově složitějších místech (otvory, tvarové přechody  
a jiné). Mezi další pravidlo patří, že by mělo být použito více elementů na tloušťku stěny,  
aby byla zaručena správnost výpočtu. Proto se doporučuje testovat optimální hustotu sítě, 
jednou z nejpoužívanějších metod je ověření pomocí konvergenční studie. Princip u tohoto 
způsobu ověření spočívá v tom, že v místech, která požadujeme ověřit, jsou vytvořeny tři různé 
sítě, které mají jinou hustotu elementů. Poté je zkoumána závislost přírůstku změny pozorované 
hodnoty na hustotě sítě. [11] [12] 

Obr. 27 Ukázka sítě vytvořená metodou „Sweep“  
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Okrajové podmínky 

Slouží k nahrazení interakcí mezi součástí, která je obsažená v modelu, a dílem, který v modelu 
není. Jeho působení je potřeba nahradit pomocí těchto okrajových podmínek, které mohou 
zamezovat posuvy, rotace a podobně. Také je možno nastavit typ kontaktu mezi dvěma 
vytvořenými modely (contact element a target element). Výpočtová síť, na ploše,  
která je definovaná jako „contact“, by měla mít větší hustotu (menší elementy), jak plocha 
nastavená jako „target“. Okrajové podmínky dále slouží k definování různých zatížení  
a namáhání, rozlišujeme tři různé typy zatížení. Prvním způsobem je silové zatížení, které 
působí jen na konkrétní uzel. Druhou variantou je tlakové působení, a to působí na plochy 
elementu, na které je aplikováno. Poslední variantou je zatížení teplotou, zrychlením a dalším, 
toto namáhání působí na celý objem elementu. [11] 

Interpretace výsledků 

Pokud provedeme všechny výše uvedené kroky, tak zbývá vyhodnocení výsledků. Výsledky  
se dají jednoduše ověřit kontaktním napětím u dvou součástí, které jsou ve vzájemném 
kontaktu, nebo také pomocí určení jednoduché silové rovnováhy v částech, které jsou 
upevněny. Někdy se stane, že v určitých bodech vyjde příliš velké napětí. Může to být 
způsobeno v tvarových oblastech, které se nacházejí blízko kontaktů, protože může uzel z jedné 
sítě plochy proniknout do druhé a tím vznikne extrémní napětí, které v reálné úloze nevznikne. 
Obdobný případ může nastat u šroubu a závitové díry. Po délce dříku šroubu,  
která je zašroubovaná v závitu, jsou uzly šroubu navázány přesně na uzly díry. V místě,  
kde končí otvor a pokračuje jen šroub, dojde ke ztrátě uzlů, které byly navázány na body  
na šroubu, tím může vzniknout opět zkreslené vysoké napětí. [11] 

Obr. 28 Ukázka sítě vytvořené metodou „Multizone“  
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6 DEFORMAČNĚ-NAPĚŤOVÁ ANALÝZA 
Při výpočtu konzoly v programu ANSYS Workbench bylo nutné uvažovat i nad následující 
optimalizací. Proto se postup řešení součásti skládá ze dvou výpočtových modulů. Prvním  
je strukturální analýza, ve které bylo zjištěno namáhání, následně proběhl výpočet pro tvarovou 
optimalizaci, schéma celého výpočtu je na obr. 29. 

6.1 DEFINICE MATERIÁLU 

V prvním kroku je nutné nastavit materiály součástí, které budou ve výpočtu. Jak již bylo 
zmíněno výše, ve výpočtu jsou použity dva druhy materiálu. Prvním je tvárná litina  
EN-GJS-400 (ČSN 42 2304), ze které je vyrobena konzola, závaží a blok motoru. Druhým 
použitým materiálem je ocel DIN931 (ČSN 021101.50) z něhož jsou vyrobeny šrouby. [25] 
[26] 

Tab. 1 Materiálové charakteristiky použitých materiálů [25][26] 

 Tvárná litina EN-GJS-400 Ocel DIN 931 

Smluvní mez kluzu Rp0,2[MPa] 250 900 

Mez pevnosti Rm [MPa] 400 1000 

Modul pružnosti E [MPa] 1,7·105 2,1·105 

Poissonův poměr µ [-] 0,26 0,3 

Hustota ρ [kg/m3] 7 040 7 850 

  

Obr. 29 Schéma celého výpočtu  
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6.2 TVORBA SÍTĚ 

Při tvorbě výpočtové sítě bylo použito více metod. Prvním krokem bylo ještě při konstrukci 
geometrie v programu Solidworks rozdělení jednotlivých součástí na více těl. Právě kvůli 
nastavení vhodné sítě, také kvůli dalším operacím s modely a následnou intepretací dílčích 
výsledků. Dále se převedená geometrie sloučila ve Workbenchi pomocí modeláře do tzv. 
„partů“. Celkem byly vytvořeny tři soustavy, jenž první obsahovala kompletní závaží,  
druhá se skládala z konzoly a ze šroubů M16, které k ní připojovaly nosič závaží a poslední 
soustavou byl blok motoru společně se šrouby M14, které připevňovaly konzolu k bloku. 
Výsledná síť se skládala ze zhruba 150 000 elementů a z 530 000 uzlů.  

6.2.1 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA SÍTĚ 

Pro výpočet bylo zvoleno více druhů konečno-prvkové sítě, z nichž se zvolila optimální síť, jak 
z hlediska dosažené přesnosti výsledků, tak i z pohledu náročnosti časové, ale i výkonové. První 
druh sítě byl zvolen zejména s ohledem na rychlost výpočtu. Velikost elementu byla 15 mm. 
Důsledkem toho byly nepřesné výsledky, tudíž byla hledána adekvátnější varianta výpočtové 
sítě. Další síť byla tvořena elementy o velikosti 9 mm. jejíž výsledky už byly přesnější a doba 
výpočtu se pohybovala v rozumném čase. Následně byly vyzkoušeny i jemnější sítě, ale ty se 
zavrhly z důvodu časové náročnosti a v některých případech i kvůli nízkému výkonu použité 
výpočetní techniky. Proto se vybrala varianta konečno-prvkové sítě s elementy o velikosti 
9 mm a pro zpřesnění výpočtu byly použité různé úpravy sítě, jak zjemněním (až na 4 mm),  
tak i nastavení jiných metod síťování. Na obr. 30. lze vidět rozdíly ve vytvořených sítích.  

  

176 MPa 

152 MPa 

a) b) 

Obr. 30 Citlivostní analýza; a) síť s velikostí elementu 9 mm; b) síť s velikostí elementu 15 mm 
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6.2.2 KONZOLA A ŠROUBY M16 

Pro síť na konzole a šroubech M16 byla zvolena metoda „Hex dominant“. Velikost elementu 
byla 9 mm, samozřejmě v místech kontaktu a v tvarově složitějších částech byla zjemněna  
až na 4 mm a pro šrouby M16 byla rovněž vybrána velikost elementu 4 mm. Za účelem 
jednoduššího vytváření sítě byly, pomocí funkce sloučení povrchů, spojeny vybrané plochy. 
Díky tomu ubylo malých plošek, které často způsobovaly problémy při generování konečno-
prvkové sítě.  

 

6.2.3 NOSIČ ZÁVAŽÍ 

Pro nosič závaží byla vybrána metoda „sweep“. Model nosiče musel být rozdělen do různých 
dílů, na které pak bylo možné aplikovat tuto metodu. Výhoda spočívá v tom, že zachová zhruba 
stejný rozměr elementů, a hlavně jejich stejný počet na tloušťce tělesa po celém jeho objemu, 
tím bylo zajištěno, že vzniknou vhodné elementy i pod povrchem. Nevýhodou je ovšem to,  
že tuto metodu nelze použít u všech dílů, její použití slouží pro tvarově jednodušší součásti. 
Navíc je náročné, najít vhodné rozdělení tělesa, aby bylo možné aplikovat metodu „sweep“ na 
celý model. Velikost sítě byla opět 9 mm a v místech kontaktu bylo provedeno zjemnění. 

Obr. 31 Výsledná síť na konzole a šroubech M16 
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6.2.4 BLOK A ŠROUBY M14 

Na síť bloku a šroubů M14 byla použita opět metoda „Hex dominant“ s velikostí elementů 9 
mm i v tomto případě bylo použito zjemnění sítě na kontaktních plochách a šroubech na 
hodnotu 4 mm. Jelikož blok reprezentuje jen jednoduchý kvádr, nebylo zde nutné řešit jiné 
zjemnění. Navíc počítáme namáhání na konzole, tudíž se u těchto součástí nemusí klást až tak 
velký důraz jako u navrhované součásti.   

Obr. 32 Nosič závaží 

Obr. 33 blok motoru a šrouby M14 
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6.3 PŘEDPĚTÍ ŠROUBŮ 

Definice okrajových podmínek se musela pro každý zátěžový stav nastavovat zvlášť, uvedené 
stavy už byly zmíněny v kapitolách výše. Pro šrouby M14 se utahovacího momentu vypočítala 
síla předpětí, která měla hodnotu 64 kN, viz rovnice 11 a u šroubů M16 činila hodnota předpětí 
83 kN. Pro šroub M14 byl vybrán součinitel tření 0,19 a pro šroub M16 byl zvolen 0,2, dle 
dosažených informací. [13] 
 
Výpočet utahovacího momentu pro šrouby M14: [13] 

Průměr šroubu M14       d14 = 14 mm 

Součinitel utahovacího momentu     kU14 = 0,19 

Normalizovaný utahovací moment pro šroub M14   MU14 = 171 Nm 

�!�" =
#$�"

%$�" × &�"
=

171

0,19 × 0,014
= 64	286	� = 64	%� (11)  

kde Fi14 je výsledná síla předpětí pro šroub M14  

Výpočet utahovacího momentu pro šrouby M14: [13] 

Průměr šroubu M16       d16 = 16 mm 

Součinitel utahovacího momentu     kU16 = 0,2 

Normalizovaný utahovací moment pro šroub M14   MU16 = 265 Nm 

�!�' =
#$�'

%$�' × &�'
=

265

0,2 × 0,016
= 82	812	� = 83	%� (12)  

kde Fi16 označuje výslednou sílu předpětí pro šroub M16  
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6.3.1 NASTAVENÍ PŘEDPĚTÍ ŠROUBŮ PŘI TVAROVÉ OPTIMALIZACI 

Při výpočtu bylo nutné vyřešit zadávání okrajových podmínek, zejména předpětí šroubu, 
v modulu tvarové optimalizace. Toto prostřední neumožnuje zadat předpětí šroubu,  
což je nutné pro výpočet optimalizovaného tvaru součásti. Proto bylo použito náhradní řešení, 
které spočívalo v tom, že se šrouby ochladí na určitou teplotu, která vyvodí stejnou reakční sílu 
od hlavy šroubu k podložce. Pro stanovení optimální teploty vedly dlouhé odhady a pokusy, 
k usnadnění nalezení teploty byl použit součinitel přestupu tepla jen 1,2·10 -4, díky tomu  
se hodnoty pohybují v nižších teplotách. Aby nedošlo vlivem ochlazením k ovlivnění dalších 
součástí kromě šroubů, na které byla tato podmínky aplikována, tak nebyl u materiálu konzoly, 
bloku motoru a nosiče závaží zadán součinitel tepelného přestupu. Pro zjištění potřebné teploty 
byl použit jednoduchý model, na kterém byly rychle získány potřebné výsledky, viz obr. 34. 
Ve výpočtu jsou použity tři druhy šroubů M16 x 35, M14 x 60 a M14 x 70, tudíž bylo potřebné 
najít teplotu pro každý typ. [16]  

6.3.2 PŘEDPĚTÍ PRO ŠROUBY M16 

Výsledná hodnota zmrazení pro šroub M 16 x 35 byla -11,5 °C, zjištěná hodnota je velmi nízká 
z důvodu změny teplotního součinitele, jak bylo zmíněno. Na obr. 35, který je uvedený níže, 
lze vidět ovlivněné oblasti pomocí funkce předpětí šroubu, které lze použít v modulu „Static 
structural“. Hodnota reakčních sil od hlavy šroubů M16 byla 83 000N, což je přesná hodnota, 
která byla nastavena pro předpětí šroubu. 

Pro případ, kdy bylo předpětí šroubu vyvozeno zmrazením, se hodnoty reakčních sil od hlavy 
šroubů pohybovaly v rozmezí maximálně do 5% z celkové hodnoty předpětí, viz obr. 36.  

Konkrétní hodnota reakce má velikost 82 306 N a celková deformace v ose šroubu byla  
8,89·10 -2 mm jak při zatížení funkcí předpětí, tak i zchlazením.  

Obr. 34 Model pro zjištění teploty 
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6.3.3 PŘEDPĚTÍ PRO ŠROUBY M14 

Pro šrouby M14 x 60 byl postup stejný, jak bylo uvedeno na předchozí straně. U tohoto případu 
se předpokládalo, že teplota potřebná pro vyvození dané deformace a rekční síly se bude 
pohybovat ve vyšších teplotách než u šroubů M16. Předpětí šroubů M14, ať už měly délku 
60 mm, nebo 70 mm, činila 64 kN. Tomu u šroubu délky 60 mm odpovídala hodnota zmrazení 
-3,7°C a celková deformace šroubu v ose šroubu po předpětí pomocí funkce předpětí 
byla 0,1297 mm. Stejný výsledek byl dosažen i po ochlazení na teplotu -3,7 °C. 
Vyvolaná reakční síla od hlavy šroubů na podložku při použití okrajové podmínky pro předpětí 
opět odpovídala hodnotě 64 000 N, která byla zadána. V případě, kdy se použilo ochlazení, 
výsledná reakční síla činila 64 464 N, což znamená odchylku do 1% z celkové hodnoty síly.  
U šroubu M14 x 70 byl použit stejný postup, tudíž výsledná deformace v ose šroubu se lišila  
jen mírně oproti výše uvedenému šroubu M14, činí 0,1299 mm. Hodnota reakční síly vyvolané 
vlivem předpětí je 64 000 N a u reakce vyvolané vlivem ochlazení má hodnotu 64 763 N, 
což znamená odchylku jen do 1% z celkové reakční síly, potřebné ochlazení pro vyvolání 
zmíněné síly je -3,3°C.    

54 MPa 

Obr. 36 Deformace v okolí šroubů M16 vyvolaná zmrazením 

Obr. 35 Deformace v okolí šroubů M16 vyvolaná předpětím 

54 MPa 
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Pro dosažení lepší kvality sítě a tím přesnějších výsledků byly kontaktní plochy rozděleny  
na menší části, jak lze vidět na obr. 37. Zde válce představují část konzoly, která je nejvíce 

Šrouby M14 x 70 

Šrouby M14 x 60 

Šrouby M14 x 60 

Šrouby M14 x 70 

Obr. 37 Deformace v okolí šroubů M14 vyvolaná předpětím 

Obr. 38 Deformace v okolí šroubů M14 vyvolaná ochlazením 
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zatížená od předpětí šroubů. Díky uvedenému rozdělení součástí je možné zobrazit výsledky 
jen pro daná místa. Opět zde vzniká příliš vysoké maximální napětí, ale to je způsobeno 
kontaktem mezi dříkem šroubu a blokem motoru, takže výsledné vysoké napětí v reálné 
součásti nevznikne. Odpovídající maximální redukované napětí se bude pohybovat okolo 
220 MPa, jak je znázorněno barevnou škálou na obr. 37 a na obr. 38.  

6.4 DEFINICE KONTAKTŮ A PŮSOBÍCÍCH SIL 

V další řadě byla provedena definice kontaktů, ve výpočtu byly použity jen třecí kontakty, které 
byly mezi stykovou plochou konzoly a bloku motoru, dále mezi konzolou a nosičem závaží. 
Tento typ kontaktu byl také použit mezi hlavou šroubů a dosedacími plochami pro hlavy 
šroubů. Součinitel tření byl zvolen 0,2, dle vyhledaných informací a doporučení. Celý 
výpočtový model je vetknut v místě bloku motoru, čímž je odebráno všech 6 stupňů volnosti. 
Dále byly použity různé konfigurace zatěžování pro daný výpočtový stav, u všech zátěžných 
stavů byly působící síly a další podmínky rozděleny do dvou časových úseků. S tím že v prvním 
časovém úseku na model působilo pouze předpětí šroubů, zatěžující síly měly nulovou hodnotu. 
Následně na začátku druhého kroku bylo zadáno požadované zatížení konzoly, dle vybraného 
zátěžného režimu a probíhal výpočet druhého části. [14] 

6.4.1 NASTAVENÍ MODELU JÍZDY PO ZADNÍCH KOLECH 

Při jízdě po zadních kolech byla vzata v úvahu i hmotnost chladiče. Prvním krokem  
pro správnou definici působících sil bylo stanovení působiště síly pro závaží, chladič a nápravu. 
Taktéž se muselo zajistit, aby zadaná síla působila jen na plochách, kde je to požadováno.  
To bylo provedeno pomocí funkce „remote point“, což je funkce, která umožní vytvořit bod  
a spojí ho s plochami, které jsme vybrali pomocí připojovacích čar. Díky tomu se může zatížit 
vytvořený bod a síla, která na něj působí, je přenesena na požadované plochy, které jsou spojeny 
připojovacími čárami. Uvedený způsob byl použit pro vyvolání zatížení vahou chladiče a také 
pro sílu od závaží. Pro nasimulování zatížení od přední nápravy se docílilo funkcí „remote 
force“, výhodou uvedené funkce je možnost přesně nastavit působiště síly a zároveň vybrat 
plochy, na které bude působit. [15] [16] 

FK 

FN1 

FZ1 

FCH 

Obr. 39 Okrajové podmínky pro jízdu po zadních kolech 
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Na obr. 39 jsou znázorněné okrajové podmínky, které byly použity, ale nejsou tam znázorněny 
všechna předpětí z důvodu přehlednosti. Síla vzniklá zatížením od přední nápravy má velikost 
FN1 = 7 226 N, síla od závaží činí FZ1 = 9 491 N, zatížení způsobené vahou chladiče  
je FCH = 736 N, nakonec síla vyvolaná hmotností konzoly má velikost FK = 1 813. Zatížení  
od závaží a chladiče byla vytvořena pomocí funkce „remote point“ a následně se do těchto bodů 
vložila síla. Zbylá dvě zatížení vznikla přes podmínku „remote force“. Dále je na obr. 39 
uvedeno, jak byla rozdělena síla, vyvolaná od nápravy, která byla rozložena na čtyři kontaktní 
plochy.  

6.4.2 PÁD NA PŘEDNÍ KOLA 

Při stavu pádu na přední kola bylo použito méně okrajových podmínek. Působiště sil se zvolila 
na stejné místo jako při předchozím stavu. Už se nezadávala síla způsobená vahou chladiče  
a zatížení vyvolané vlastní vahou konzoly. V tomto stavu působí síly od nápravy proti síle  
od závaží. Silové působení vyvolané od přední nápravy je FN2 = 61 312 N, ale působí  
v opačném směru, viz obr. 40. Zatížení od předního závaží má hodnotu FZ2 = 15 819 N. 
Zadávané parametry jsou rozdílné oproti předchozímu stavu, protože se pro výpočet pádu  
na přední kola použil součinitel K2 = 2,5. V prvním případě byl dynamický součinitel K1 
roven 1,5. Předpětí šroubů bylo stejné. Síla od přední nápravy je opět rozdělena mezi čtyři 
kontaktní plochy. U všech zátěžných stavů síly, které se definovaly do okrajových podmínek, 
působily jen v kladném směru osy y nebo v záporném. 

FN2 

FZ2 

Předpětí šroubů M14 
Předpětí šroubů M16 

Obr. 40 Okrajové podmínky pro pád na přední kola 
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6.4.3 JÍZDA PO JEDNOM PŘEDNÍM KOLE 

V uvedeném jízdním stavu by mělo docházet k největšímu namáhání. Sice by tento případ 
neměl nastat často, ale je nutné ho zařadit do výpočtů a také ověřit, zda výsledky vyhovují 
požadavkům. Směry a použité síly jsou podobné jako u předchozích režimů, hlavní rozdíl 
spočívá v tom, že nebude konzola namáhána na ohyb, jak tomu bylo u předešlých dvou případů, 
ale bude namáhaná na krut, který je vyvolán silou, působící na kraji součásti, kde dochází  
ke kontaktu nápravy a konzoly.  

Dynamický součinitel pro stav jízdy po jednom předním kole byl roven K3 = 1. Hodnoty sil  
se nezmění. Zatížení vyvolané od přední nápravy má hodnotu FN3 = 66 630 N. Síla způsobená 
vahou závaží je FZ3 = 15 819 N. Silové působení vyvolané vlivem zatížení kola, které bylo 
následně přepočítáno dle rovnice 8 do místa kontaktu, se rovná F2 = 91 155 N, viz obr. 41. 
Touto silou je konzola namáhána na krut.  

FN3 

FZ3 

F2 

Obr. 41 Okrajové podmínky pro jízdu po jednom předním kole 
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7 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A ZHODNOCENÍ 
V následující kapitole jsou uvedeny výsledky jednotlivých zátěžových stavů. Pro všechny 
případy platí, že výsledné namáhání by nemělo překročit hodnotu 250 MPa, což je mez kluzu 
použité litiny. 

7.1 JÍZDA PO ZADNÍCH KOLECH 

Tento stav by měl bez problémů vyhovovat požadované maximální dovolené hodnotě napětí. 
Celková deformace konzoly při jízdě po zadních kolech dosáhla maximální hodnoty 1,1 mm. 
Je zřejmé, že největší deformace bude na konci součásti. Při zatěžování v prvním časovém 
úseku působilo pouze předpětí šroubů, které vyvolalo maximální napětí o hodnotě 208 MPa  
a nachází se v místě kontaktu hlavy šroubu a dosedací plochy pro hlavu šroubu, viz obr. 43. 
Ovšem po dopočítání druhého kroku, který zahrnoval působení zatěžujících sil, se v uvedeném 
místě výsledné maximální napětí zvýšilo na 224 MPa, což je relativně malý rozdíl. Ale objevilo 
se jiné místo, kde byl mnohem větší přírůstek napětí, lze vidět na obr. 44. Zde vzniklo 
maximální napětí, které je vyvolané pouze působením zatížení při zadaném režimu zatěžování 
a jeho hodnota činí 89 MPa. V porovnání s minimální mezí kluzu, která je 250 MPa,  
lze na základě zmíněných výsledků možno usoudit, že při jízdě po zadních kolech je konzola 
navržena s dostatečnou bezpečností. 

 

 

Obr. 42 Jízda po zadních kolech – celková deformace konzoly 
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Obr. 43 Jízda po zadních kolech – redukované napětí při 1. kroku výpočtu 

Obr. 44 Jízda po zadních kolech – redukované napětí při 2. kroku výpočtu 

208 MPa 

89 MPa 

224 MPa 
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7.2 PÁD NA PŘEDNÍ KOLA 

Druhý zátěžný stav, kterým je pád na přední kola, by měl také dle předpokladů bezpečně 
vyhovovat. Celková deformace konzoly je značně menší než u prvního způsobu zatěžování. 
Maximální deformace je pouze 0,35 mm. Nachází se na konci dílu a u předního žebra, spojující 
domky pro uložení přední nápravy, jak je znázorněno na obr. 45. Napětí způsobené vlivem 
předpětí šroubu v prvním časovém úseku je vždy stejné pro všechny tři zátěžové stavy,  
viz obr. 43. Proto není uvedeno. Ale pro druhý krok se už bude značně lišit. Maximální napětí 
je opět v oblasti kontaktu hlavy šroubu a konzoly a činí 201 MPa. Je možno pozorovat,  
že v prvním úseku bylo napětí způsobené předpětím vyšší a v druhé části došlo k poklesu. Dle 
mého názoru je to způsobeno prohnutím navrhované součásti, tudíž došlo ke stlačení horní části 
dílu v místě maximálního napětí, které bylo vyvolané předpětím, čímž došlo k odlehčení 
a maximální napětí se objevilo v jiném místě, jak je znázorněno na obr. 46. Ovšem zmíněná 
hodnota napětí, která je způsobena předpětím šroubů, není pro výpočet tak důležitá, protože 
způsob zátěžného stavu na něj nemá velký vliv. Proto je více důležitější místo největšího 
nárůstu napětí při druhém kroku, což představuje maximální redukované napětí, které je 
116 MPa. Uvedená hodnota je vyvolána pouze působením sil, které vznikly při pádu na přední 
kola. Z tohoto důvodu je zmíněná hodnota důležitější.  

Obr. 46 Jízda po zadních kolech – redukované napětí 

Obr. 45 Jízda po zadních kolech – celková deformace konzoly 

201 MPa 

116 MPa 
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7.3 JÍZDA PO JEDNOM PŘEDNÍM KOLE 

Nejkritičtějším stavem je jízda po jednom předním kole. Dochází zde ke krutu, který vyvolává 
vyšší napětí. Že se jedná o problémový stav, už naznačuje velikost deformace,  
která dosahuje až 1,8 mm. Nachází se v přední části konzoly na druhé straně, než působí síla 
od kola, viz obr. 47. Jak už bylo uvedeno výše, v prvním časovém kroku je napětí stejné  
pro všechny stavy. Maximální napětí po výpočtu obou kroků stále reprezentuje místo mezi 
hlavou šroubu a dosedací plochou pro šroub. Ovšem jeho maximální hodnota je až 256 MPa,  
což přesahuje minimální mez kluzu. Zde lze pozorovat znatelnější zvýšení napětí oproti 
výsledku v prvním kroku. Největší přírůstek napětí lze pozorovat v jiném místě, které  
je znázorněno na obr. 48. Má maximální hodnotu 248 MPa. Blíží se minimální mezi kluzu.  
Ale při návrhu se předpokládalo, že při tomto režimu se objeví kritická místa. 

Obr. 47 Jízda po jednom předním kole – celková deformace konzoly 
Obr. 47 Jízda po jednom předním kole – celková deformace konzoly 

FN3 FN3/2 
FN3/2 

Obr. 48 Jízda po jednom předním kole – porovnání dvou metod výpočtů 
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7.4 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Pro vyhodnocení výsledků je především kladen důraz na napětí, která vznikají vlivem zatížení 
způsobených zátěžovými stavy. Na maximální napětí, způsobeno zejména předpětím šroubů, 
nebude kladen velký důraz vzhledem k tomu, že jejich hodnoty mohou být zkreslené. Například 
tím, že na šroubech není vymodelován rádius mezi přechodem dříku a hlavou šroubu,  
který nebyl vytvořen kvůli zjednodušení modelu a jednodušší tvorbě konečno-prvkové sítě  
na základě doporučení. To má za vliv jiné rozložení napětí, než je ve skutečnosti. Dále mohou 
být hrany děr zkoseny nebo mohou být použity podložky, které mají značný vliv na rozložení 
napětí. Ale pro přibližné porovnání jsou tyto hodnoty uvedeny. [13] [17] 

7.4.1 STANOVENÍ KOEFICIENTU BEZPEČNOSTI 

Pro stanovení bezpečnosti byla použita metoda HMH, také nazývaná jako von Misesovo napětí, 
která vyjadřuje, že pevnost dílu je dána maximální velikostí smykového napětí.  

Její základní podmínka má tvar [13]: 

()*+ 	, 	(	 (13)  

kde σred je redukované napětí   

σD je maximální dovolené napětí a odpovídá mezi kluzu materiálu. 

Obr. 49 Jízda po jednom předním kole – redukované napětí, zatížení jednou silou 

256 MPa 

248 MPa 



BRNO 2017 

 

50 
 

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A ZHODNOCENÍ 

Výsledný vzorec pro určení bezpečnosti má tvar [13]: 

% = 	
(	

()*+
 (14)  

Kde k je součinitel bezpečnosti.  

Bezpečnost pro jízdu po zadních kolech 

%� =	
250

89
= 2,81 

Bezpečnost při pádu na přední kola 

%� =	
250

116
= 2,16 

Bezpečnost pro jízdu po zadních kolech 

%� =	
250

248
= 1,01	 

Pro režim jízdy po zadních kolech a pádu na přední kola vyšla bezpečnost vyšší, což bylo 
požadováno. Protože právě pro uvedené dva stavy je vyžadována vyšší hodnota součinitele 
bezpečnosti. 

Výpočty bezpečností v místech kontaktů šroubů a konzoly: 

Bezpečnost pro jízdu po zadních kolech 

%� =	
250

224
= 1,12 

Bezpečnost při pádu na přední kola 

%� =	
250

208
= 1,2 

Bezpečnost pro jízdu po zadních kolech 

%� =	
250

256
= 0,98	 

Dosažené hodnoty bezpečností nejsou stěžejní pro výpočet z důvodu, které již byly zmiňovány. 
Zejména kvůli nepřesnostem modelu šroubu a dalším okolnostem. Tudíž by došlo k jinému 
rozložení napětí a tím k odlišným výsledkům.  
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7.4.2 VÝSLEDNÉ SROVNÁNÍ ZÁTĚŽOVÝCH STAVŮ 

Pro srovnání je v tab. 2. uvedeno, při každém zátěžném stavu, maximální napětí dle 
von Misesovi teorie a také výsledná bezpečnost. 

 

Tab. 2 Výsledné porovnání zátěžových stavů  

Zátěžný stav 
Maximální 

deformace [mm] 
Maximální napětí 

[MPa] 
Součinitel 

bezpečnosti [-] 

Jízda po zadních kolech 1,1 89 2,81 

Pád na přední kola 0,35 116 2,16 

Jízda po jednom 
předním kole 

1,8 248 1,01 

 

V tab. 3. jsou uvedeny maximální hodnoty napětí, vyvolané především předpětím šroubů,  
pro každý zátěžový režim a také pro oba časové kroky, které byly použity pro výpočet.  
Tyto výsledky mohou být zkreslené z důvodů uvedených výše. 

 

Tab. 3 Výsledné porovnání maximálních napětí v oblasti kontaktu šroubů  

Zátěžný stav 
Maximální napětí 
v kroku 1 [MPa] 

Maximální napětí 
v kroku 2[MPa] 

Součinitel 
bezpečnosti [-] 

Jízda po zadních kolech 208 224 1,12 

Pád na přední kola 208 201 1,2 

Jízda po jednom 
předním kole 

208 256 0,98 

 

Z výsledků lze vidět, že maximální napětí nepřekročilo mez kluzu, tím by nemělo dojít 
k plastické deformaci konzoly. I když ve stavu jízdy po jednom předním kole je výsledné 
redukované napětí poměrně vysoké. Také se potvrdil předpoklad, že třetí zatěžující stav bude 
nejkritičtější. 
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Tab. 4 Vliv zátěžných stavů na napětí v okolí šroubů  

Zátěžný stav Zátěžný stav 
Reakční síla 
v kroku 1[N] 

Reakční síla v kroku 
2 [N] 

Šroub M14x60 

1. režim 64 000 66 083 

2. režim 64 000 63 374 

3. režim 64 000 69 461 

Šroub M14x70 

1. režim 64 000 62 498 

2. režim 64 000 64 305 

3. režim 64 000 62 454 

Šroub M16 

1. režim 83 000 83 072 

2. režim 83 000 83 445 

3. režim 83 000 82 968 

 

Dle získaných hodnot můžeme usoudit, že zátěžné stavy nemají velký vliv na reakční síly od 
hlavy šroubů. Jejich změna je minimální, viz tab. 4. 
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8 MODÁLNÍ ANALÝZA 
U každých mechanických struktur může docházet k rezonanci. Vzniklé malé síly mají  
za následek nevyžádané deformace a v některých případech vyústí v poškození součásti.  
Pro výpočet vlastních frekvencí konzoly, nebylo uvažováno provozní zatížení. Konzola byla 
vetknutá v místě spojení s blokem motoru a budící frekvenci vyvolával zápal motoru, pro 
řešený druh traktoru se využívá čtyřválcový motor. [19]  

Výpočet frekvence zápalu: [18] 

-� =	
./č12	3á56ů	 × 	-8

2
 (15)  

kde fZ představuje frekvenci zápalu  

fn reprezentuje frekvenci otáček motoru.  

Zápalná frekvence pro 800 ot/ min 

-� =	
4	 × 	13,3

2
= 26,6	9:	 

Zápalná frekvence pro 2 200 ot/ min 

-� =	
4	 × 	36,7

2
= 73,4	9:	 

Na konzolu působí budící frekvence od motoru, pro otáčky od 800 ot/ min po 2 200 ot/ min, 
která se pohybuje v rozmezí 26 -74 Hz.  

8.1 DOSAŽENÉ VÝSLEDKY A VLASTNÍ TVARY 

Výpočtový model byl vetknut, tudíž mu bylo odebráno všech 6 stupňů volnosti a ke konzole 
nebyla připojena žádná jiná komponenta. 

 První vlastní tvar  

Obr. 50 První vlastní tvar 
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První vlastní frekvence nastala při 121,3 Hz. 

Druhý vlastní tvar  

Při hodnotě 145,4 Hz vznikla druhá vlastní frekvence, vysoká poměrná deformace je způsobena 
tím, že konce konzoly nejsou vzájemně spojeny. Ve většině případů jsou buď propojeny 
nosičem závaží, nebo předním tříbodovým závěsem. 

Třetí vlastní tvar 

Třetí vlastní frekvence je při 315,4 Hz.  

Obr. 51 Druhý vlastní tvar 

Obr. 52 Třetí vlastní tvar 
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Čtvrtý vlastní tvar 

Poslední vybraná vlastní frekvence nastává při 322,5 Hz. 

Zhodnocení 

Výsledné vlastní frekvence a jejich tvary jsou počítány pouze pro konzolu, která není zatížena 
provozními stavy a zdrojem buzení je motor. Při provozu zřejmě tyto stavy nenastanou,  
protože na díl budou připevněny další komponenty. Může být jiný zdroj buzení, například  
od kol. Navíc bude součást jinak zatížená a vyskytne se více ovlivňujících parametrů. Budící 
frekvence se pohybuje maximálně do 74 Hz, tak by nemělo dojít k dosáhnutí na hodnoty 
vlastních frekvencí, protože první má velikost 121,3 Hz.  

 

Obr. 53 Čtvrtý vlastní tvar 
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9 OPTIMALIZACE A ÚPRAVA TVARU KONZOLY 
Úpravy konzoly a dosažení co nejlepších vlastností, byly prováděny hlavně při výpočtech 
napětí. Dokud se nedosáhlo tvaru, který by vyhovoval pro všechny tři zátěžné stavy, muselo se 
provést hodně úprav. Dále pro získání lepších výsledků byla provedena ještě tvarová 
optimalizace. Prováděla se taktéž v programu ANSYS Workbench, který má přímo modul  
pro tuto analýzu. Použily se stejné okrajové podmínky jako u deformačně-napěťové analýzy, 
jen vyvození předpětí šroubů vzniklo pomocí ochlazení dílu, protože v této analýze nejde 
nastavit podmínka předpětí šroubu. To už bylo vysvětleno a popsáno v předchozích kapitolách. 
Obdržené výsledky z tvarové optimalizace nelze brát jako zcela správné, protože program 
odebírá materiál i na místech, kde je to z konstrukčního hlediska nemožné. Tudíž je nutné každý 
výsledek posoudit, zda byly vybrány aspoň nějaká místa, která je možná odlehčit nebo upravit. 
Proto byla provedena optimalizace pro redukci hmotnosti o 15%, 10% a 5%, samozřejmě pro 
každý zátěžový stav zvlášť. Výsledky ze všech provozních režimů byly porovnány a následně 
byly vybrány části pro odebrání a úpravu, které se shodovaly ve všech provozních stavech. 
Pokud odebrání nebo úprava nevadily ani z konstrukčního hlediska, tak se provedla změna. 
Těchto míst bylo málo a nepřinesly větší přínos, protože se při konstrukci vycházelo 
z funkčního dílu a následně docházelo k úpravám, tudíž nezbývalo moc prostoru pro výraznější 
změny. 

9.1 VÝSLEDKY OPTIMALIZACE PRO JÍZDU PO ZADNÍCH KOLECH 

V provozním stavu 1 byla vypočítána redukce hmotnosti o 5 %, 10% a 15%. Při nižší redukci 
hmotnosti, okolo 5%, se zobrazila jen příliš malá místa, která by mohla být upravena. Naopak  
u snížení váhy o víc než 10 % se měnily pouze plochy, které nelze odebrat z konstrukčního 
hlediska. Tudíž pro další práci byly použity výsledky s 10% redukcí hmotnosti konzoly,  
viz obr. 54. Ale i v tomto případě nešlo odstranit materiál na všech vybraných částech. 
Oranžové plochy značí místa, která jsou možná odebrat, na základě výpočtu. 

Obr. 54 Optimalizace pro jízdu po zadních kolech 
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9.2 VÝSLEDKY OPTIMALIZACE PRO PÁD NA PŘEDNÍ KOLA 

Pro režim pádu na přední kola byla rovněž vyřešena redukce hmotnosti o stejné hodnoty, jako  
u případu výše. Výsledek, který se vybral pro další kroky, byl rovněž se snížením hmotnosti 
 o 10%, viz obr. 55.  

9.3 VÝSLEDKY OPTIMALIZACE PRO JÍZDU PO JEDNOM PŘEDNÍM KOLE 

Obr. 55 Optimalizace pro pád na přední kola 

Obr. 56 Optimalizace pro jízdu po jednom předním kole 
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Při třetím zátěžném stavu se pro další úpravy opět vybrala varianta s redukcí o 10% váhy 
konzoly. Ovšem moc prostoru na změnu nenabídla. Lze vidět na obr. 56. 

9.4 UPRAVENÝ TVAR 

Aby se zajistilo, že upravený tvar bude vyhovovat pro všechny zátěžné stavy, byly tyto režimy 
porovnané vzájemně. Místa, na kterých by mohlo dojít k úpravě tvaru, se musela shodovat  
ve všech stavech. Pokud úprava nevadila ani z konstrukčního hlediska, tak mohla být  

provedena, ovšem žádné velké změny to nepřineslo.  

 

 Obr. 57 Výsledná konzola 
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ZÁVĚR 
V rámci této diplomové práce se autor zabývá problematikou konstrukčního návrhu  
a optimalizace konzoly přední hnané nápravy u traktoru. Hlavním cílem práce bylo realizování 
návrhu nové geometrie konzoly a provedení deformačně-napěťové analýzy. Z dosažených 
výsledků, na základě této analýzy, byly prováděny úpravy na modelu součásti, pomocí kterých 
se docílilo vyhovujícího tvaru dílu z hlediska zadaných podmínek. Pro tvorbu dané 
problematiky byl využit software Solidworks v kombinaci s programem ANSYS Workbench. 
Za pomoci prvně uvedené aplikace byly vyhotoveny, dle zadaných vstupních parametrů, návrhy 
geometrie konzoly. Také se v tomto prostředí prováděly veškeré úpravy vytvořeného modelu. 
V druhém zmíněném softwaru, byla řešena problematika deformačně-napěťové analýzy, 
pro kterou byly stanoveny tři zátěžné stavy, které mohou vzniknout při provozu traktoru.  
Také v tomto prostředí, pomocí modulu pro tvorbu modální analýzy, byly nalezeny vlastní 
frekvence konzoly, jejichž výsledné hodnoty byly porovnány s budící frekvencí. Dále 
prostřednictvím modulu s názvem Shape Optimization byly zhotoveny návrhy možných 
tvarových úprav dílu. Po provedení uvedeného postupu bylo dosaženo výsledné geometrie 
konzoly.  

Pro návrh nové geometrie konzoly bylo nezbytné dodržovat zadané podmínky. Připojovací 
a zástavbové rozměry musely být stejné jak u předchozího dílu. Další vstupní podmínkou byl 
způsob výroby konzoly. Díl je zhotoven odléváním z litiny EN-GJS-400, proto je nezbytné 
dodržet technologické i konstrukční zásady pro tvorbu odlitků (jako jsou technologické úkosy, 
použití zaoblení a podobné). Při návrhu nové geometrie modelu byl brán ohled i na následné 
řešení výpočtového modelu, tudíž odhadovaná místa, která by mohla způsobovat nekvalitní 
konečno-prvkovou síť nebo vysokou koncentraci napětí, byla již předem upravena za účelem 
snížení uvedených problémů.  

Pro řešení deformačně-napěťové analýzy konzoly, byly vybrány tři zátěžné stavy – jízda  
po zadních kolech, pád na přední kola a jízda po jednom předním kole (blíže viz kapitola 3.).  
Pro uvedené zátěžné režimy byl proveden silový rozbor, pomocí kterého se zjistily působící 
silové účinky na konzolu. Materiál konzoly byl určen dle zadaných parametrů. Pro vybrání 
vhodné konečno-prvkové sítě byla provedena citlivostní analýza, na základě jejichž výsledků 
byla zvolena výsledná síť pro výpočtový model. Celkový počet použitých elementů výpočtové 
sítě dosáhl hodnoty 150 000. Řešení deformačně-napěťové analýzy bylo rozděleno do dvou 
časových intervalů. V první části docházelo pouze k vyvození předpětí od šroubů. V druhém 
časovém úseku docházelo k zatížení, dle vybraného zátěžného stavu. U prvního zatěžovacího 
režimu, kterým byla jízda po zadních kolech, byl předpokládán prostý ohyb a výsledné napětí 
by se mělo pohybovat v nižších hodnotách. Z vypočtených výsledků lze usoudit, že byl 
předpoklad správný. Maximální redukované napětí činilo 89 MPa (viz kapitola 7.1), uvedená 
hodnota byla porovnána s mezí kluzu materiálu, která má hodnotu 250 MPa. U druhého 
zátěžného stavu, který reprezentoval pád na přední kola, bylo taktéž předpokládáno dosažení 
nižších hodnot napětí. Při řešení tohoto zatěžovacího režimu byla dosažena maximální hodnota 
redukovaného napětí 116 MPa (viz kapitola 7.2). Při posledním zátěžném stavu, jenž 
představoval jízdu po jednom předním kole, byl předpokládán výskyt vysokých hodnot napětí, 
protože zde docházelo k namáhání krutem. Proto tento stav byl nejkritičtější. Na základě 
výsledků, z provedených výpočtů, bylo zjištěno maximální redukované napětí, které 
dosahovalo až 246 MPa (viz kapitola 7.3).   
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Z uvedených výsledků, pro všechny tři zátěžné stavy, byly zjištěny součinitelé bezpečnosti dle 
kritéria HMH. První stav má hodnotu bezpečnost 2,81, pro druhý zatěžovací režim je součinitel 
roven hodnotě 2,16, u posledního zátěžného stavu je součinitel bezpečnosti 1,01. 

Dále byla provedena modální analýza, z dosažených výsledků byly zjištěny hodnoty vlastních 
frekvencí konzoly (viz kapitola 8.1). První vlastní frekvence začíná na hodnotě 121,3 Hz  
a budící frekvenci představovala frekvence zápalu motoru, která byla zjištěna pomocí výpočtu. 
Pro 800 ot/ min to byla hodnota 26,6 Hz a při 2 200 ot/ min je výsledek 74 Hz. Z toho plyne, 
že budící frekvence od motoru nedosáhne hodnot vlastních frekvencí konzoly. 

Následujícím krokem byl výpočet možností pro úpravu výsledného tvaru konzoly, který  
se prováděl v modulu Shape Optimization. Nevýhoda tohoto prostředí spočívá v tom,  
že neumožňuje použití funkce pro vytvoření předpětí šroubu, ale tato problematika byla 
vyřešena pomocí ochlazení dříku šroubu a tím vyvození potřebného silové působení, které 
odpovídalo hodnotám daného předpětí šroubu (viz kapitola 6.3). Pro každý stav byl vypočítán 
tvar s redukcí hmotnosti konzoly o 15%, 10% a 5% (blíže viz kapitola 9). Pro další úpravy byl 
vybrán model s 10 % snížením váhy, ovšem nebylo možně provést všechny nabízené možnosti, 
vzhledem ke konstrukčnímu hledisku, tudíž došlo jen k drobným úpravám výsledného tvaru 
konzoly. 

Výsledkem diplomové práce je nová geometrie konzoly, která odpovídá požadovaným 
podmínkám a vyhovuje všem zátěžovým stavů, které byly vybrány. Výsledná hmotnost nové 
konzoly je 122,5 kg, což představuje redukci hmotnosti o 10% z váhy předchozí konzoly. 
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d14 [m] Průměr šroubu M14 

d16 [m] Průměr šroubu M16  

E [MPa] Modul pružnosti 

F2 [N] Síla od zatížení předního kola přepočítaná do místa kontaktu 

FCH [N] Síla vyvolaná vahou chladiče 

Fi14 [N] Síla předpětí pro šroub M14 

Fi16 [N] Síla předpětí pro šroub M16  

FK [N] Síla vyvolaná vahou konzoly 

FKol [N] Síla vyvolaná zatížením předního kola pro stav 3 

fn [Hz] Frekvence otáček motoru 

FN1 [N] Síla vyvolaná vahou nápravy pro stav 1  

FN2 [N] Síla vyvolaná od přední hnané nápravy pro stav 2 

FN3 [N] Síla vyvolaná od přední hnané nápravy pro stav 3 

fZ [Hz] Frekvence zápalu 

FZ1 [N] Síla vyvolaná vahou závaží pro stav 1 

FZ2 [N] Síla vyvolaná vahou závaží pro stav 2 

FZ3 [N] Síla vyvolaná vahou závaží pro stav 3 

g [m·s
-2] Gravitační zrychlení 

GCH [kg] Zatížení od chladiče 

GK [kg] Hmotnost konzoly 

GKol [kg] Zatížení od kola 

GN1 [kg] Zatížení od přední hnané nápravy 

GN2 [kg] Zatížení přední hnané nápravy pro stav 2 

GZ1 [kg] Hmotnost celého závaží 

GZ2 [kg] Hmotnost celého závaží 

GZ3 [kg] Celková hmotnost závaží pro stav 3  

kU14 [-] Součinitel utahovacího momentu pro šroub M14 

kU16 [-] Součinitel utahovacího momentu pro šroub M16 

k [–] Součinitel bezpečnosti 

k1 [–] Součinitel bezpečnosti pro jízdu po zadních kolech 
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k2 [–] Součinitel bezpečnosti při pádu na přední kola 

k3 [–] Součinitel bezpečnosti pro jízdu po zadních kolech 

KD1 [–] Dynamický součinitel pro stav 1 

KD2 [–] Dynamický součinitel pro stav 2 

MU14 [Nm] Utahovací moment pro šroub M14 

MU16 [Nm] Utahovací moment pro šroub M16 

Rm [MPa] Mez pevnosti 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 

X1 [m] Vzdálenost působení zatížení kola od středu konzoly 

X2 [m] Vzdálenost kontaktního místa od středu konzoly 

µ [-] Poissonův poměr 

ρ [kg·m
-3] Hustota 

σD [MPa] Maximální dovolené napětí 

σred [MPa] Redukované napětí 
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