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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Práce se věnuje manipulačnímu zařízení pro manipulaci s big bagy po rovné skladové ploše. 

Na úvod se věnuji rozboru současných mobilních manipulátorů pro manipulaci s 

vaky. V dalších částech se zabývám koncepčním návrhem, pevnostními a funkčními výpočty 

a na závěr je vypracován model spolu s výkresovou dokumentací. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Manipulační zařízení, big bag, velkoobjemové vaky, přímočarý hydromotor, křížová 

traverza. 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with manipulation equipment for handling "big bags" on a flat 

storage surface. At the beginning I deal with the analysis of current mobile manipulators for 

bag handling. In the next parts of the bachelor thesis I deal with conceptual design, strength 

and functional calculations and at the end is elaborated a model along with drawing 

documentation. 

KEYWORDS 

Material handling equipment, big bag, large-volume bags, linear hydraulic motor, cross 

traverse. 
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REŠERŠE 

ÚVOD 

V dnešní době se stále častěji ke skladování a transportu pelet, odpadu, cukru, 

chemikálií, hnojiv a dalších materiálů používají velkoobjemové vaky tzv. „big bagy“.  

K manipulaci s těmito vaky je ve většině případech nutná drahá technika spolu se speciálními 

závěsnými systémy. Zejména se jedná o kolové nakladače, teleskopické manipulátory nebo 

jeřáby vybavené křížovými traverzami. Za účelem navržení dostupnějšího, mobilnějšího  

a levnějšího manipulátoru byla vytvořena moje bakalářská práce.  Manipulátor se má 

pohybovat po rovné skladové ploše. Zvedání břemene zajišťuje výložník, který je ovládán 

hydraulicko-mechanickým systémem na ruční pohon, přičemž pohyb po zemi je zajištěn 

lidskou silou.  

 

CÍL PRÁCE 

Cílem mé bakalářské práce je navrhnout mobilní manipulační zařízení pro přepravu 

big bagů. Dále provést pevnostní ́ výpočty jednotlivých uzlů a vyhotovit výrobní ́ výkresy  

a výkres sestavy. V rešeršní části se zabývám dnešními trendy v oblasti manipulace s vaky.  

Technické parametry 

Nosnost manipulátoru: 1 500 kg 

Rozměry manipulovaných vaků: od 70x70 cm po 120x120 cm 

 

Obr. 1 Jeřábová křížová traverza [9]  
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REŠERŠE 

1 REŠERŠE SOUČASNÝCH MANIPULÁTORU S BIG BAGY 

Na trhu se nachází hned několik výrobců, kteří se zabývají výrobou manipulačních 

zařízení pro manipulaci s big bagy. Nejčastěji se pro manipulaci s vaky používají 

vysokozdvižné vozíky, teleskopické manipulátory nebo traktory s nakladači. Ve všech 

případech musí být tyto stroje vybaveny speciálními závěsnými systémy pro manipulaci s 

vaky. Další, méně rozšířenou možností, je využití jeřábu vybaveným křížovou traverzou. 

Nejčastěji je používán portálový jeřáb, prakticky však lze použít jakýkoliv jeřáb s potřebnou 

nosností. 

 

1.1 TEDOX 

 Společnost Tedox je dodavatelem jeřábové techniky, mezi kterou také patří křížové 

traverzy. Tyto traverzy jsou určeny pro jeřábovou manipulaci s vaky. Traverza je tvořena 

dvěma navzájem kolmými nosníky, v jejichž středu je přivařené oko pro zavěšení na hák 

jeřábu. Na koncích nosníků jsou příruby s pojistkou pro uchycení textilních ok vaků. Nosnost  

se standardně̌ pohybuje od 1 000 do 2 000 kg. V nabídce mají více variant: jeřábová traverza 

křížová, jeřábová traverza stavitelná a další. [10]  

 

 

Obr. 2 Křížové traverzy firmy TEDOX [10]  
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1.2 HESSE 

 Jedním z největších dodavatelů manipulační techniky jak pro zemědělství, tak pro 

průmysl je německá firma Hesse. Nabízí hned několik typů závěsných systému pro 

manipulaci s vaky. Tyto systémy se liší nosností, způsobem zavěšení vaků a způsobem 

uchycení ke stroji. Pro ukázku jsou vybrány ty nejzajímavější, které prezentuje zdroj [11]. 

1.2.1 TYP CH 

 Tento typ funguje na principu jednoho centrálního háku, na který je zavěšen vak. Díky 

robustní konstrukci a krátkému rameni má mezi všemi závěsnými systémy nejvyšší nosnost, 

která je 5 000 kg. Upevnění ke stroji je zajištěno čelními nakladači s držáky EURO (kolové 

nakladače, teleskopické manipulátory atd.). [11]. 

 

Obr. 3 Závěsný systém CH [11] 

 

 
 

 

1.2.2 TYP BBT 

 Ke stroji je uchycen stejně jako v předchozím případě pomocí čelního nakladače  

s držáky EURO. Má 4 závěsné háky, na které zavěšujeme jednotlivá oka vaků. Vyrábí se ve 

více variantách s drobnými rozměrovými rozdíly, odlišným typem upínání a odlišnou nosností 

1 000 a 1 500 Kg. [11] 
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Obr. 4 Závěsný systém BBT [11] 

 

1.3 IGLAND 

 Společnost IGLAND nabízí zvedací hák, speciálně navržen pro manipulaci s těžkými 

vaky s krmivem pro zvířata kolem farmy a polotovary ve výrobních závodech. Zařízení  

je kompatibilní s čelními nakladači, které obsahují držáky EURO (např. vysokozdvižné 

vozíky, teleskopické manipulátory a podobně). Hák je ohnutý do strany pro lepší výhled z 

kabiny. Konstrukce umožňuje zvedání vaků o maximální hmotnosti 1 200 kg. [12] 

 

 

Obr. 5 Zvedací hák od společnosti IGLAND [12] 
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1.4 METAL-FACH 

Zvedací hák značky METAL-FACH je obdobou předešlého závěsného systému od 

firmy IGLAND. Rozdíly mezi těmito zvedáky jsou minimální. Liší se nepatrně v provedení 

konstrukce, princip je však úplně stejný. Nosnost tohoto typu je 1 000 kg. Ke stroji se 

upevňuje čelními nakladači s držáky EURO. [13] 

 

Obr. 6 Zvedací hák od společnosti METAL-FACH [13] 

 

1.5 AGROMASTER 

 Jedná se o světového výrobce manipulační techniky, obzvláště pro zemědělství,  

se sídlem v Turecku. Nabízí celou řadu zařízení pro obdělávání půdy, výsadbu, sklizeň, 

hnojení a ochranu rostlin. V nabídce mají dvě modelové řady zařízení pro manipulaci s vaky 

převážně na poli, používají se však i pro práci ve skladech. Obě řady lze snadno připojit za 

traktor nebo jiný stroj s hydraulickým obvodem, kterým je manipulátor ovládán. [29] 

 

1.5.1 PORTER 

 Modelová řada PORTER je určena pro snadnou nakládku a vykládku 

velkoobjemových vaků typu big bag. Hydraulický systém stroje umožňuje jednoduchou a 

bezpečnou manipulaci za pomocí jediného obsluhovatele. Díky dvěma stabilizačním kolům, 

je stroj mnohem více stabilní a lze s vaky manipulovat ve větším rozsahu než u řady 

BL&BBL. Maximální nosnost této řady je 1 200 kg a dosah ramene může být až 3,5 metru. 

[14] 
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 Obr. 7 Manipulátor firmy AGROMASTER řady PORTER [14] 

 

 

1.5.2 BL&BBL 

 Další řada označovaná jako BL&BBL je stejně jako řada PORTER primárně určena 

pro manipulaci s velkoobjemovými vaky. Hydraulický systém stejně jako u řady PORTER 

umožňuje jednoduchou a bezpečnou manipulaci za pomocí jediné osoby. Obrovskou výhodou 

manipulátoru je možnost využiti v kombinaci s rozmetadlem. Maximální nosnost je 1000 Kg. 

[15] 

Obr. 8 Manipulátor firmy AGROMASTER řady BL&BBL [15] 
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2 NÁVRH MANIPULÁTORU 

Dle zadaných parametrů je vytvořen návrh manipulátoru. Tento návrh po doporučení 

vedoucího práce  vychází pro svou jednoduchost a praktičnost z klasického dílenského jeřábu, 

který je doplněn o nastavitelnou křížovou traverzu. 

Manipulátor se skládá ze tří hlavních částí. Jedná se o nosnou konstrukci, výložník a 

křížovou traverzu.  U veškerých částí jsou určeny maximální napětí a navrženy odpovídající 

profily. 

Mezi další součásti navrhovaného manipulátoru patří přímočarý hydromotor s ruční 

pumpou, pojezdové kladky, háky a třmen. Tyto komponenty jsou navrženy dle deklarovaných 

parametrů dodávaných výrobci a hodnot získaných pomocí výpočtů.   

Jak výložník, tak i hydromotor je uložen pohyblivě pomocí čepových spojů. Čepy 

budou následně ověřeny na střih i otlačení.  

 

 

Obr. 9 Navržený manipulátor
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3 VÝLOŽNÍK 

Po dohodě s vedoucím práce je úloha řešena jako rovinná, ve které je výložník uvažován 

jako staticky určitý prut. Tento prut je uložen pomoci dvou vazeb, jednou rotační v místě 

čepového spoje se sloupkem a druhou podporou v místě čepového spoje s hydraulickým 

válcem. Prut je zatížen liniovým zatížením od vlastní váhy a silou od zavěšeného břemene a 

křížové traverzy. Výpočty jsou prováděny pro výložník ve vodorovné poloze, kdy je ohybový 

moment maximální. 

 

3.1 SÍLA OD ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE A TRAVERZY DLE NORMY 

Norma ČSN EN 1494+A1 [1] se zabývá všemi významnými nebezpečími vztahujícími  

se k mobilním nebo přemístitelným zvedákům a souvisejícími zdvihacími zařízeními. 

Jedno opatření dle této normy je, že maximální nosnost zařízení musí být 1,5 krát větší než 

maximální hmotnost břemene. Z toho vyplývá, že maximální síla od zavěšeného břemene  

je 23 250 N.  

 

𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 = 1,5 ∙ (𝑚 + 𝑚𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑧𝑎) ∙ 𝑔  [𝑁]      (3.1.1) 

𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 = 1,5 ∙ (1500 + 80) ∙ 9,81 = 23 250 𝑁 

 

Fnorma   síla od zavěšeného břemene a traverzy dle normy [N] podle [7]  

m  maximální hmotnost břemene [kg]  

mtraverza  maximální uvažovaná hmotnost křížové traverzy [kg]    

g  tíhové zrychlení [m/s2]   

 

3.2 LINIOVÉ ZATÍŽENÍ OD HMOTNOSTI VÝLOŽNÍKU 

𝑞1 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙1 ∙ 𝑔  [𝑁/𝑚]        (3.2.1) 

𝑞1 = 20,75 ∙ 9,81 = 203,55  𝑁/𝑚 

 

mprofil1  hmotnost profilu výložníku [kg/m] podle [16]   

q1  liniové zatížení výložníku [N/m] 

g  tíhové zrychlení [m/s2]   
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Obr. 10 Statické uvolnění výložník 

 

3.3 REAKČNÍ SÍLY VE VAZBÁCH 

∑ 𝑀𝑜𝑦 = 0 ∶ 𝐹𝐵 ∙ sin(𝛼) ∙ 𝐿1 − 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ (𝐿1 + 𝐿2) − 𝑞1 ∙ 0,5 ∙ (𝐿1 + 𝐿2)2 = 0 

𝐹𝐵 =
𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ (𝐿1 + 𝐿2) + 𝑞1 ∙ 0,5 ∙ (𝐿1 + 𝐿2)2

sin(𝛼) ∙ 𝐿1
  [𝑁] (3.3.1) 

𝐹𝐵 =
23 250 ∙ (0,348 + 0,902) + 203,5 ∙ 0,5 ∙ (0,348 + 0,902)2

sin(70°) ∙ 0,348
= 89 358 𝑁 

 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 ∶ 𝐹𝐵 ∙ cos(𝛼) + 𝐹𝐶𝑋 = 0 

𝐹𝐴𝑋 = −𝐹𝐵 ∙ cos(𝛼) [𝑁]        (3.3.2) 

𝐹𝐴𝑋 = −89 358 ∙ cos(70°) = −30 562 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑧 = 0 ∶ 𝐹𝐵 ∙ sin(𝛼) + 𝐹𝐴𝑍 − 𝐹 − 𝑞1 ∙ (𝐿1 + 𝐿2) = 0 

𝐹𝐴𝑍 = −𝐹𝐵 ∙ sin(𝛼) + 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 + 𝑞1 ∙ (𝐿1 + 𝐿2) [𝑁]      (3.3.3) 

𝐹𝐴𝑍 = −89 358 ∙ sin(70°) + 23 250 + 203,55 ∙ (0,348 + 0,902) = −60 465 𝑁 
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3.4 VÝSLEDNÉ VNITŘNÍ ÚČINKY 

𝑥1 ∈ (0, 𝐿2) 𝑀𝑜11 = −𝐹 ∙ 𝑥1 − 𝑞1 ∙
𝑥1

2

2
 [𝑁/𝑚]       (3.4.1) 

𝑀𝑜11 = −21 054 N/m   

  

  𝑁11 = 0 [𝑁]         (3.4.2) 

  𝑁11 = 0 𝑁         

 

𝑥2 ∈ (0, 𝐿1) 𝑀𝑜12 =  −𝐹 ∙ (𝑥2 + 𝐿2) − 𝑞1 ∙
(𝑥2+𝐿2)2

2
+ 𝐹𝐵 ∙ sin(𝛼) ∙ 𝑥2 [𝑁/𝑚] (3.4.3) 

𝑀𝑜12 = −0,29 N/m  

 

  𝑁12 = 𝐹𝐵 ∙ cos(𝛼) [𝑁]      (3.4.4) 

𝑁12 = 30 562 N  

 

3.5 MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ 

Cílem této podkapitoly je určit maximální ohybové a normálové napětí v kritickém 

průřezu, jenž je určen dle výsledných vnitřních účinků. Napětí jsou následně sečteny a 

porovnány s mezí kluzu, která je snížena o koeficient bezpečnosti. 

3.5.1 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ 

𝜎𝑜1𝑚𝑎𝑥
=

𝑀𝑜1𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜1
 [𝑃𝑎] (3.5.1) 

  

𝜎𝑜1𝑚𝑎𝑥
=

|−21 054|

4,335 ∙ 10−4
= 48,5 ∙ 106 𝑃𝑎 = 48,5 𝑀𝑃𝑎 

 

σo1max   maximální ohybové napětí na výložníku [Pa]   

Mo1max  maximální ohybový moment na výložníku [Nm]  

Wo1  modul pružnosti v ohybu v místě připojení hydromotoru u výložníku [m3]  
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Maximální ohybové napětí je v místě připojení hydromotoru. Tento průřez je zpevněn 

dvěma držáky. Modul pružnosti v ohybu je vypočten ze tří dílčích průřezů. 

 

  

Obr. 11 Průřez výložníkem v místě maximálního ohybového napětí 

 

3.5.2 MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ/TLAKOVÉ NAPĚTÍ 

𝜎1𝑚𝑎𝑥
=

𝑁1𝑚𝑎𝑥

𝑆1
 [𝑃𝑎] (3.5.2) 

𝜎1𝑚𝑎𝑥
=

30 562

0,002724
= 11,2 ∙ 106 𝑃𝑎 = 11,2 𝑀𝑃𝑎 

  

 

σ1max   maximální normálové napětí na výložníku [Pa]   

N1max   maximální normálová síla na výložníku [N]  

S1  plocha průřezu profilu výložníku [m2] podle [16] 
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3.6 KONTROLA K MSP 

𝜎𝑜1𝑚𝑎𝑥
+ 𝜎1𝑚𝑎𝑥

<  
𝑅𝑒

𝑘
 (3.6.1) 

48,5 + 11,2 <  
355

1,2
 

 

 

Re  mez kluzu v tahu pro materiál S355 [MPa]   

k  koeficient bezpečnosti [-] 

 

Koeficient bezpečnosti je určen na základě materiálových vlastností, přesnosti 

výpočtového modelu a znalostech pracovního prostředí. Navržený profil 120x80x8 

z materiálu S355 je vyhovující. 
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4 SLOUPEK 

Jedná se o staticky neurčitý přímý prut na jedné straně vetknutý (vazba C). Je zatížen 

několika silami, vznikajících ve vazbách. Vazba v bodě A je rotační, v bodě B a D se jedná o 

podporu. Stejně jako u výložník je namáhán na ohyb a tah/tlak.  

 

Obr. 12 Statické uvolnění sloupku 

 

4.1 STATICKÝ ROZBOR 

𝑁𝑃𝜖{𝐹𝐶𝑋, 𝐹𝐶𝑍 , 𝑀𝐶 , 𝐹𝐷} 

𝜇 = 𝜗 ∧  𝜇𝑅 + 𝜇𝑀 ≤ 𝜗𝑀         (4.4.1) 

4 ≠ 3 ∧  0 + 1 ≤ 1  

𝑖 = 4 − 3 = 1  
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i  počet stupňů volnosti [-]  

μ  počet neznámých parametrů [-] 

μR   počet neznámých parametrů polohových [-] 

μM   počet neznámých parametrů momentových [-] 

ϑ  počet použitelných rovnic statické rovnováhy [-]  

ϑM   počet použitelných momentových rovnic statické rovnováhy [-]   

 

Úloha je 1x staticky neurčitá. 

 

4.2 DEFORMAČNÍ PODMÍNKA A ČÁSTEČNÉ UVOLNĚNÍ 

Aby bylo možno řešit úlohu, musíme sloupek částečně uvolnit a zavézt deformační 

podmínku, u které uvažujeme, že posuv od síly FD je nulový. Následně pomocí integrálního 

přístupu, neboli Castiglianovy věty, dopočítáme neznámou sílu FD. 

 

𝑊𝐷 =
𝑑𝑊

𝑑𝐹𝐷
= 0 

𝑊𝐷 = ∫
𝑀𝑜21

𝐸 ∙ 𝐽𝑦2
∙

𝑑𝑀𝑜21

𝑑𝐹𝐴

𝐿3

0

𝑑𝑥3 + ∫
𝑀𝑜22

𝐸 ∙ 𝐽𝑦2
∙

𝑑𝑀𝑜22

𝑑𝐹𝐴
𝑑𝑥4 +

𝐿4

0

 

+ ∫
𝑀𝑜23

𝐸 ∙ 𝐽𝑦2
∙

𝑑𝑀𝑜23

𝑑𝐹𝐴

𝐿5

0

𝑑𝑥5 = 0 

(4.2.1) 

 

 

𝐹𝐷 = 126 283 𝑁 

 

4.3 VÝSLEDNÉ VNITŘNÍ ÚČINKY 

𝑥3 ∈ (0, 𝐿3) 𝑀𝑜21 = 𝐹𝐴𝑋 ∙ 𝑥3 [𝑁/𝑚]       (4.3.1) 

𝑀𝑜21 = −8 374 𝑁/𝑚 

 

  𝑁21 = −𝐹𝐴𝑍  [𝑁]       (4.3.2) 
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𝑁21 = 60 465 𝑁 

 

𝑥4 ∈ (0, 𝐿4) 𝑀𝑜22 = 𝐹𝐴𝑋 ∙ (𝑥4 + 𝐿3) + 𝐹𝐷 ∙ 𝑥4 ∙ sin(𝛾) [𝑁/𝑚]           (4.3.3) 

𝑀𝑜22 = −5 167 𝑁/𝑚 

 

  𝑁22 = −𝐹𝐴𝑍 + 𝐹𝐷 ∙ cos(𝛾) [𝑁]     (4.3.4)  

  𝑁22 = 59 152 𝑁 

 

𝑥5 ∈ (0, 𝐿5) 𝑀𝑜23 = 𝐹𝐴𝑋 ∙ (𝑥5 + 𝐿3 + 𝐿4) + 𝐹𝐷 ∙ (𝑥5 + 𝐿4) ∙ sin(𝛾) + 

 + 𝐹𝐵 ∙ 𝑥5 ∙ sin(𝛽) [𝑁/𝑚]      (4.3.5) 

𝑀𝑜23 = 10 784 𝑁/𝑚 

 

  𝑁23 = −𝐹𝐴𝑍 + 𝐹𝐷 ∙ cos(𝛾) − 𝐹𝐵 ∙ cos(𝛽) [𝑁/𝑚]   (4.3.6) 

  𝑁23 = 96 113 𝑁 

 

4.4 REAKČNÍ SÍLY VE VAZBÁCH 

∑ 𝑀𝑜𝑦 = 0 ∶ 𝑀𝐶 + 𝐹𝐴𝑋 ∙ (𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5) + 𝐹𝐷 ∙ (𝐿4 + 𝐿5) ∙ sin(𝛾) + 𝐹𝐵 ∙ 𝐿5 ∙ sin(𝛽) = 0 

𝑀𝐶 =  −𝐹𝐴𝑋 ∙ (𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5) − 𝐹𝐷 ∙ (𝐿4 + 𝐿5) ∙ sin(𝛾) − 𝐹𝐵 ∙ 𝐿5 ∙ sin(𝛽) [𝑁]  (4.4.1) 

𝑀𝐶 =  30 562 ∙ (0,274 + 0,323 + 0,394) − 126 283 ∙ (0,323 + 0,394) ∙ sin(18,7) − 

− 89 358 ∙ 0,394 ∙ sin(20) =  −10 784 𝑁/𝑚 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 ∶ −𝐹𝐶𝑋 + 𝐹𝐵 ∙ sin(𝛾) + 𝐹𝐷 ∙ sin(𝛽) + 𝐹𝐴𝑋 = 0 

𝐹𝐶𝑋 = 𝐹𝐵 ∙ sin(𝛾) + 𝐹𝐷 ∙ sin(𝛽) + 𝐹𝐴𝑋 [𝑁]      (4.4.2) 

𝐹𝐶𝑋 = 89 358 ∙ sin(20) + 126 283 ∙ sin(18,7) − 30 562 = 40 488 𝑁 

 



BRNO 2018 

 

 

25 
 

SLOUPEK 

∑ 𝐹𝑧 = 0 ∶ 𝐹𝐶𝑍 − 𝐹𝐴𝑍 − 𝐹𝐵 ∙ cos(𝛾) + 𝐹𝐷 ∙ cos(𝛽) = 0 

𝐹𝐶𝑍 = +𝐹𝐴𝑍 + 𝐹𝐵 ∙ cos(𝛾) − 𝐹𝐷 ∙ cos(𝛽) [𝑁]     (4.4.3) 

𝐹𝐶𝑍 = −60 465 + 89 358 ∙ cos(20) − 126 283 ∙ cos(18,7) = −96 112 𝑁 

 

4.5 MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ 

Stejně jako u výložníku je maximální napětí určeno součtem ohybového a 

normálového napětí v kritickém průřezu. Tato hodnota je následně porovnávána s mezí kluzu, 

která je snížena o koeficient bezpečnosti, jenž je 1,2. 

4.5.1 MAXIMÁLNÍ OHYBOVÉ NAPĚTÍ 

𝜎𝑜2𝑚𝑎𝑥
=

𝑀𝑜2𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜2
 [𝑃𝑎] 

(4.5.1) 

𝜎𝑜2𝑚𝑎𝑥
=

10 784

4,335 ∙ 10−4
= 24,8 ∙ 106 𝑃𝑎 = 24,8 𝑀𝑃𝑎 

 

σo2max   maximální ohybové napětí na sloupku [Pa]   

Mo2max  maximální ohybový moment na sloupek [Nm]  

Wo2  modul pružnosti v ohybu v průřezu s maximálním ohybovým momentem [m3] 

 

Modul pružnosti v ohybu je určen stejně jak u výložníku. Jelikož se průřez neliší, 

můžeme použít stejnou hodnotu.   

 

4.5.2 MAXIMÁLNÍ TAHOVÉ/TLAKOVÉ NAPĚTÍ 

𝜎2𝑚𝑎𝑥
=

𝑁2𝑚𝑎𝑥

𝑆2
 [𝑃𝑎] 

(4.5.2) 

𝜎2𝑚𝑎𝑥
=

96 113

0,002724
= 35,3 ∙ 106 𝑃𝑎 = 35,3 𝑀𝑃𝑎 

 

σ2max   maximální normálové napětí na sloupku [Pa]   

N2max   maximální normálová síla na sloupku [N]  
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S2  plocha průřezu profilu sloupku [m2] podle [16] 

 

4.6 KONTROLA K MSP 

𝜎𝑜2𝑚𝑎𝑥
+ 𝜎2𝑚𝑎𝑥

<  
𝑅𝑒

𝑘
 

(4.6.1) 

 

24,8 + 35,3 <  
355

1,2
  

 

Re   mez kluzu v tahu pro materiál S355 [MPa]   

k  koeficient bezpečnosti [-]   

 

Navržený profil 120x80x8 z materiálu S355 je vyhovující. Koeficient bezpečnosti je 

určen dle stejných kritérií jako u výložníku. 
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5 NOSNÝ RÁM 

Stejně jako u výložníku a stojanu je nutné kontrolovat nosný rám vůči meznímu stavu 

pružnosti. Vzhledem k obtížnosti analytické kontroly je po dohodě s vedoucím zvolena 

kontrola rámu pomocí metody konečných prvků. MKP analýza byla provedena pomocí 

programu Solidworks Premium 2017 [25]. Nosný rám, jehož součástí je i stojan, byl zatížen 

již vypočítanými reakčními silami od výložníku. Pro dobré mechanické vlastnosti a dobrou 

svařitelnost byl u dalších dílů zvolen materiál S355, stejný materiál jako u výložníku nebo 

stojanu. 

 

 

Obr. 13 Rozložení napětí dle HMH, maximální napětí 327 MPa, minimální napětí 4,4 Mpa 
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Obr. 14 Posunutí dle HMH, maximální deformace 9,7mm, minimální deformace 0mm 

 

Obr. 15 Bezpečnost dle HMH, na celém rámu větší než 1 
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Z výsledků je patrné, že nosná konstrukce s výjimkou jednoho místa, splňuje 

bezpečnost vyšší než jedna. Místo s maximálním napětím / nejmenší bezpečností je v místě 

ostrého přechodu mezi držákem hydromotoru a stojanem a jedná se pravděpodobně  

o numerickou nepřesnost výpočtu. Toto místo bude cílem dalších výpočtů  

a zkoumání. Je zajímavé si všimnout, že výsledky analytického výpočtu maximálního napětí 

stojanu se s výsledky MKP analýzy hodně podobají. 
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6 KŘÍŽOVÁ TRAVERZA 

Slouží k zavěšení břemene, v tomto případě velkoobjemového vaku. Rozměry vaků  

se mohou pohybovat od 70x70 cm po 120x120 cm. Zavěšení vaků s odlišnými rozměry  

je zajištěno výsuvnými teleskopickými rameny. Jednotlivé polohy jsou zajištěny pomocí čepů 

s pojistnými sponkami. Na konci každého ramene je navařovací hák se zpětnou pojistkou 

proti uvolnění textilních ok vaků. Traverza je zavěšena na hák pomocí navařovacího třmenu 

v jejím středu. Jak třmen, tak navařovací háky jsou zvoleny dle deklarovaných hodnot 

dodávaných výrobci. Je však nutné provést pevnostní kontrolu ramen.   

 

Obr. 16 Navržená křížová traverza 

 

6.1 PEVNOSTNÍ KONTROLA KŘÍŽOVÉ TRAVERZY A JEHO RAMEN  

Po dohodě s vedoucím práce je úloha řešena jako rovinná, ve které je rameno 

uvažována jako vetknutý staticky určitý prut, který je zatěžován liniovým zatížením od vlastní 

hmotnosti a čtvrtinou síly od zavěšeného břemene.  

Rameno se však skládá ze dvou průřezů a pro výpočet je použit kritický průřez: 

- Profil 80x40x6 s modulem průřezu v ohybu 20,83 cm3, materiál S355 podle [20] 

- Upravená plochá tyč 68x28 s modulem průřezu v ohybu 21,58 cm3, materiál S355 

Pro výpočet je tedy zvolen profil s menším průřezovým modulem v ohybu.  

 

6.1.1 SÍLA OD ZAVĚŠENÉHO BŘEMENE 

𝐹𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 = 𝑚 ∙ 𝑔  [𝑁]        (6.1.1) 

𝐹𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒 = 1 500 ∙ 9,81 = 14 715 𝑁 

 

Fbřemene  síla od zavěšeného břemene [N] 

m  maximální hmotnost břemene [kg]  
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g  tíhové zrychlení [m/s2]   

 

6.1.2 LINIOVÉ ZATÍŽENÍ OD HMOTNOSTI RAMENE 

𝑞2 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙2 ∙ 𝑔  [𝑁/𝑚]        (6.1.2) 

𝑞2 = 16,5 ∙ 9,81 = 161,86  𝑁/𝑚 

 

mprofil2  hmotnost profilu ramene křížové traverzy [kg/m] podle [20]  

q2  liniové zatížení od hmotnosti profilu ramene křížové traverzy [N/m]  

g  tíhové zrychlení [m/s2]  

 

 

Obr. 17 Úplné uvolnění ramene křížové traverzy 

 

6.1.3 VÝSLEDNÉ VNITŘNÍ ÚČINKY 

𝑥6 ∈ (0, 𝐿6) 𝑀𝑜31 = −
𝐹𝑏ř𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒

4
∙ 𝑥6 − 𝑞2 ∙

𝑥6
2

2
 [𝑁/𝑚] (6.1.3) 

𝑀𝑜31 = −2 956,7  N/m 

 

  𝑁31 = 0 [𝑁]           (6.1.4) 

𝑁31 = 0 N  
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6.1.4 MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ 

𝜎𝑜3𝑚𝑎𝑥
=

𝑀𝑜3𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜3
 [𝑃𝑎] (6.1.5) 

𝜎𝑜3𝑚𝑎𝑥
=

|−2 956,7|

2,083 ∙ 10−5
= 142 ∙ 106 𝑃𝑎 = 142 𝑀𝑃𝑎 

 

σo3max   maximální ohybové napětí na rameni křížové traverzy [Pa]   

Mo3max  maximální ohybový moment na rameni křížové traverzy [Nm]  

Wo3  modul pružnosti v ohybu profilu 80x40x6 [m3] podle [20]  

 

6.1.5 KONTROLA K MSP 

𝜎𝑜3𝑚𝑎𝑥
<  

Re

𝑘
 (6.1.6) 

142 <  
355

1,2
 

 

Re  mez kluzu pro materiál S355 [MPa] 

k  koeficient bezpečnosti [-]   

   

Bezpečnost je zvolena stejně jako v předchozích případech. Navržený profil 80x40x6 je 

vyhovující. 
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7 DALŠÍ KOMPONENTY 

Cílem práce bylo použít co nejvíce nakupovaných a snadno dostupných komponentů. 

Jednalo se zejména o přímočarý hydromotor, hydraulickou pumpu, závěsný hák, navařovací 

hák, třmen a pojezdové kladky. Tyto díly byly navrženy na základě známých hodnot  

a porovnány s katalogovými hodnotami dodávaných výrobci. 

7.1 NÁVRH POJEZDOVÝCH KLADEK 

Dle silové a momentové rovnováhy jsou vypočítány reakční síly FK1 a FK2. Reakční 

síly jsou však uvažovány pro obě kladky na každé straně. Pří výběru pojezdových kladek je 

tedy nutné uvažovat pouze s polovičními silami. 

 

 

Obr. 18 Schéma umístění kladek a rozměrů manipulátoru 
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7.1.1 URČENÍ REAKCÍ FK1 A FK2 

𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 = 23 250 𝑁 

𝐹𝐺𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢
= 𝑔 ∙ 𝑚𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢    [𝑁]      (7.1.1) 

𝐹𝐺𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢
= 9,81 ∙ 220 = 2158  𝑁 

 

 

Fnorma    síla od zavěšeného břemene a traverzy dle normy [N] podle [1]  

FGmanipulátoru
  síla od hmotnosti manipulátoru [N]  

mmanipulátoru  hmotnost manipulátoru [kg] zjištěno z 3D modelu 

𝐹𝐾1   reakční síla zadních pojezdových kladek [N]  

𝐹𝐾2   reakční síla předních pojezdových kladek [N]  

g   tíhové zrychlení [m/s2]   

 

∑ 𝑀𝑜𝑦 = 0 ∶ 𝐹𝐾2 ∙ 1,55 − 𝐹𝐺𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢
∙ 0,485 − 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ 1,315 = 0 

𝐹𝐾2 =
𝐹𝐺𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢

∙ 0,485 + 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 ∙ 1,315

1,65
  [𝑁] (7.1.2) 

𝐹𝐾2 =
2 158 ∙ 0,485 + 23 250 ∙ 1,315

1,65
  = 19 163 𝑁 

 

∑ 𝐹𝑧 = 0 ∶ 𝐹𝐾1 + 𝐹𝐾2 − 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 − 𝐹𝐺𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢
= 0 

𝐹𝐾1 = −𝐹𝐾2 + 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎 + 𝐹𝐺𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙á𝑡𝑜𝑟𝑢
 [𝑁]       (7.1.3) 

𝐹𝐾1 = −19 163 + 23 250 + 2 158 = 6 245 𝑁 
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7.1.2 VOLBA ZADNÍ POJEZDOVÉ KLADKY 

𝑚𝐾1𝑚𝑖𝑛
=

1

2
∙

𝐹𝐾1

𝑔
   [𝑘𝑔] (7.1.4) 

𝑚𝐾1𝑚𝑖𝑛
=

1

2
∙

6 245

9,81
= 318 𝑘𝑔   

 

𝑚𝐾1𝑚𝑖𝑛   minimální nosnost zadní pojezdové kladky [kg]  

 

Na základě minimální nosnosti kladky a typu aplikace je zvolena následující kladka. [23]  

 

Výrobce   Wicke 

Označení   PK L 8/200/48K-FSTF-VV 

Maximální nosnost   500 kg 

Stavební výška  245 mm 

Šířka kola   48 mm 

Průměr kola   200 mm 

Materiál běhounu  Polyurethan/vulkollan 

Brzda    Ano 

Obr. 19 Zadní pojezdová kladka 
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7.1.3 VOLBA PŘEDNÍ POJEZDOVÉ KLADKY 

𝑚𝐾2𝑚𝑖𝑛
=

1

2
∙

𝐹𝐾2

𝑔
   [𝑘𝑔]  (7.1.5) 

𝑚𝐾2𝑚𝑖𝑛
=

1

2
∙

19 163

9,81
= 977 𝑘𝑔   

 

𝑚𝐾2𝑚𝑖𝑛   minimální nosnost přední pojezdové kladky [kg]  

 

Stejně jako v předchozím případě, je na základě minimální nosnosti kladky a typu 

aplikace zvolena následující kladka. [23] 

 

Výrobce    Wicke 

Označení    PE B 8/200/50K 

Maximální nosnost    1 000 kg 

Stavební výška   235 mm 

Šířka kola    50 mm 

Průměr kola    200 mm 

Materiál běhounu   Topthane 

Brzda     Ne 

Obr. 20 Přední pojezdová kladka 
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7.2 KONTROLA ČEPŮ A JEJICH ULOŽENÍ 

Pro upevnění přímočarého hydromotoru, spojení výložníku se stojanem a zafixování 

polohy křížové traverzy používáme normalizované čepy ISO 2341-B [2]. Materiál čepů je 

ocel E295. Čepy kontrolujeme na otlačení a střih s výjimkou čepů pro zajištění ramene 

traverzy, které nejsou významně namáhány a slouží pouze jako pojistka. 

Maximální dovolený tlak při kontrole čepu na otlačení [2] 

𝑝𝑑𝑜𝑣_č𝑒𝑝 = 90 𝑀𝑃𝑎 

 

Maximální smykové napětí při kontrole čepu na střih [2] 

𝜏𝑑𝑜𝑣_č𝑒𝑝 = 70 𝑀𝑃𝑎  

 

7.2.1 ČEPY MEZI HYDRAULICKÝM VÁLCEM A STOJANEM/VÝLOŽNÍKEM 

Hydraulický válec je k výložníku i stojanu připojen pomocí dvou v řezu stejných 

držáku se stejnými čepy ISO 2341-B-40x125x8-St-50-2, které kontrolujeme na otlačení a 

střih. Oba čepy jsou stejné, a proto stačí provést výpočet jen u jednoho z nich.   

 

Obr. 21 Čep hydromotoru 
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KONTROLA ČEPU PROTI OTLAČENÍ  

𝑝𝐵_č𝑒𝑝 =
𝐹𝐵

2 ∙ 𝑑𝐵_č𝑒𝑝 ∙ 𝑡𝐵
 [𝑀𝑃𝑎]  (7.2.1) 

𝑝𝐵_č𝑒𝑝 =
89 358

2 ∙ 40 ∙ 35
= 31,9 𝑀𝑃𝑎 

 

pB_čep   stykový tlak mezi čepem a držákem ve vazbě B [MPa]   

FB   reakce ve vazbě B [N] 

dB_čep   průměr čepu ve vazbě B [mm] 

tB  šířka dosedací plochy ve vazbě B [mm] 

 

𝑝𝑑𝑜𝑣_č𝑒𝑝 > 𝑝𝐵_č𝑒𝑝          (7.2.2) 

90 > 31,9 

 

KONTROLA ČEPU NA STŘIH 

𝜏𝐵_č𝑒𝑝 =
𝐹𝐵

2 ∙ 𝑆𝐵_č𝑒𝑝
 [𝑀𝑃𝑎] (7.2.3) 

𝜏𝐵_č𝑒𝑝 =
89 358

2 ∙ 1256
= 35,6 𝑀𝑃𝑎 

 

τB_čep   smykové napětí v čepu ve vazbě B [MPa]   

SB_čep   střižná plocha čepu ve vazbě B [mm2] 

 

𝜏𝑑𝑜𝑣_č𝑒𝑝 > 𝜏𝐵_č𝑒𝑝          (7.2.4) 

70 > 35,6  

 

Zvolené čepy, spolu s navrženým uložením, vyhovují.  
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7.2.2 ČEP MEZI VÝLOŽNÍKEM A STOJANEM 

Výložník je spojen se stojanem čepem ISO 2341-B-40x125x8-St-50-2. Stejně jako u 

předchozích čepů je tento čep kontrolován na otlačení a střih. 

 

 

Obr. 22 Čep výložníku 

 

KONTROLA ČEPU PROTI OTLAČENÍ 

𝑝𝐶_č𝑒𝑝 =
√𝐹𝐶𝑋

2 + 𝐹𝐶𝑍
2

2 ∙ 𝑑𝐶_č𝑒𝑝 ∙ 𝑡𝐶
 [𝑀𝑃𝑎] (7.2.5) 

𝑝𝐶_č𝑒𝑝 =
√(−30 562)2 + (−60 465)2

2 ∙ 40 ∙ 14
= 60,5 𝑀𝑃𝑎 

 

pC_čep   stykový tlak mezi čepem a držákem ve vazbě C [MPa]   

FC   reakce ve vazbě B [N] 

dC_čep   průměr čepu ve vazbě B [mm] 

tC  šířka dosedací plochy ve vazbě B [mm] 
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𝑝𝑑𝑜𝑣_č𝑒𝑝 > 𝑝𝐵_č𝑒𝑝          (7.2.6) 

90 > 60,5  

 

KONTROLA ČEPU PROTI OTLAČENÍ 

𝜏𝐶_č𝑒𝑝 =
√𝐹𝐶𝑋

2 + 𝐹𝐶𝑍
2

2 ∙ 𝑆𝐶_č𝑒𝑝
 [𝑀𝑃𝑎] (7.2.7) 

𝜏𝐶_č𝑒𝑝 =
√(−30 562)2 + (−60 465)2

2 ∙ 1 256
= 27 𝑀𝑃𝑎 

 

τC_čep   smykové napětí v čepu ve vazbě C [MPa]   

SC_čep   střižná plocha čepu ve vazbě C [mm2] 

 

𝜏𝑑𝑜𝑣_č𝑒𝑝 > 𝜏𝐶_č𝑒𝑝          (7.2.8) 

70 > 27  

 

Zvolený čep, spolu s navrženým uložením, vyhovuje.  
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7.3 VOLBA PŘÍMOČARÉHO HYDROMOTORU A PUMPY 

Zdvih výložníku je zajištěn pomocí přímočarého hydromotoru s ruční pumpou. Na 

základě již vypočítané reakční síly ve vazbě B a parametrů daných výrobci je vybrán vhodný 

typ hydromotoru a pumpy.  

Je vybrán hydromotor B03_3-D80-40/250-S-S-S-S-S-S firmy ASSFALG 

Qualitätshydraulik s následujícími parametry. [24] 

 

Výrobce      ASSFALG Qualitätshydraulik 

Průměr pístu      80 mm 

Zdvih       250 mm 

Provozní tlak       21 MPa 

Maximální tlaková síla při 21 Mpa   105,56 kN   

Maximální tahová síla při 21 Mpa   79,17 kN 

 

 

 

Obr. 23 Přímočarý hydromotor B03_3-D80-40/250-S-S-S-S-S-S 
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Dále je vybrána ruční hydraulická pumpa LH 2/1,8 firmy LUKAS s následujícími 

parametry. [22] 

 

Výrobce      LUKAS  

Objem oleje      2,3 l 

Použitelný objem oleje    1,8 l 

Generovaný tlak     70 MPa 

Množství dodaného oleje při nízkém tlaku  17 l/min 

Množství dodaného oleje při vysokém tlaku  1,7 l/min 

 

 

 

Obr. 24 Hydraulická pumpa LH 2/1,8 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést rešeršní rozbor manipulačních zařízení pro 

manipulaci s vaky, provést pevnostní výpočty jednotlivých uzlů a na závěr vyhotovit výrobní 

dokumentaci a výkres sestavy.  

V úvodní části své bakalářské práce jsem se především věnoval rešeršnímu rozboru 

manipulačních zařízení pro manipulaci s big bagy. Vzhledem k velkému množství zařízení, 

které jsou dostupné na trhu, bylo vybráno několik typů, které nejvíce korespondují se zadáním 

práce. I přes veškerou snahu nebylo možné dohledat zařízení, které by bylo poháněno ručním 

pohonem, a proto je navržený manipulátor unikátní.  

V další části své bakalářské práce jsem se věnoval vlastnímu konstrukčnímu návrhu. 

Návrh vycházel pro svou jednoduchost a praktičnost z klasického dílenského jeřábu, který byl 

doplněn o nastavitelnou křížovou traverzu. 

Na základě koncepčního návrhu a pevnostních výpočtů jednotlivých prvků byl 

vytvořen model, který byl dále podroben důkladné kontrole. Ve výpočtech zejména vystupuje 

ohybové a normálové napětí vyvolané od zavěšeného břemene. Dle normy ČSN EN 

1494+A1, která se zabývá všemi významnými nebezpečími vztahujícími se k mobilním nebo 

přemístitelným zvedákům a souvisejícími zdvihacími zařízeními musí být zatížení 

od břemene navýšeno na 150 % hodnoty skutečného zatížení. Celkové zatížení zařízení  

je tedy dle normy 23 250 N. Na základě provedených výpočtů a známých hodnot byly 

vybrány vhodné profily a další nakupované komponenty. Jedná se zejména o přímočarý 

hydromotor, hydraulickou pumpu, závěsný hák, navařovací háky, třmen a pojezdové kladky.  

V poslední částí je vytvořena výkresová dokumentace svařence rámu, sestavy křížové 

traverzy a sestavy manipulačního zařízení. Výkresy byly vytvořeny v programu Solidworks 

Premium 2017 [25]. Součásti všech výkresu jsou příslušné kusovníky. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

dB_čep [mm] Průměr čepu ve vazbě B 

dC_čep [mm] Průměr čepu ve vazbě C 

E [GPa] Youngův modul pružnosti v tahu 

FAX, FAZ [N] Reakční síly ve vazbě A 

FB [N] Reakční síla ve vazbě B 

Fbřemene [N] Síla od zavěšeného břemene 

FCX, FCZ [N] Reakční síly ve vazbě C 

FD [N] Reakční síla ve vazbě D 

FGmanipulátoru [N] Síla od hmotnosti manipulátoru 

FJX, FJZ [N] Reakční síly ve vazbě J 

FK1 [N] Reakční síla zadních pojezdových kladek 

FK2 [N] Reakční síla předních pojezdových kladek 

Fnorma [N] Síla od zavěšeného břemene a traverzy dle normy 

g [m∙s-2] Tíhové zrychlení 

i [-] Počet stupňů volnosti  

JY2 [mm4] Kvadraticky moment průřezu  sloupku k ose Y 

k [-] Koeficient bezpečnosti 

L1…L6 [m] Délky příslušných úseků 

m [kg] Maximální hmotnost břemene 

MC [N∙m] Reakční moment ve vazbě C 

MJ [N∙m] Reakční moment ve vazbě J 

mK1min [kg] Minimální nosnost zadní pojezdové kladky 

mK2min [kg] Minimální nosnost přední pojezdové kladky 

mmanipulátoru [kg] Hmotnost manipulátoru 

Mo11…Mo31 [N∙m] Momentové složky VVÚ příslušných úseků 

Mo1max [N∙m] Maximální ohybový moment na výložníku 

Mo2max [N∙m] Maximální ohybový moment na sloupku 

Mo3max [N∙m] Maximální ohybový moment na rameni křížové traverzy 

mprofil1 [kg∙m-1] Hmotnost profilu výložníku 

mprofil2 [kg∙m-1] Hmotnost profilu ramene křížové traverzy 

mtraverza [kg] Maximální uvažovaná hmotnost křížové traverzy 
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N11…N23 [N] Normálové složky VVÚ příslušných úseků 

N1max [N] Maximální normálová síla na výložníku 

N2max [N] Maximální normálová síla na sloupku 

pB_čep [MPa] Stykový tlak mezi čepem a držákem ve vazbě B 

pC_čep [MPa] Stykový tlak mezi čepem a držákem ve vazbě C 

pdov_čep [MPa] Maximální dovolený tlak při kontrole čepu na otlačení 

q1 [N∙m-1] Liniové zatížení výložníku 

q2 [N∙m-1] Liniové zatížení od hmotnosti profilu ramene křížové traverzy 

Re [MPa] Mez kluzu v tahu pro materiál S355 

S1 [m2] Plocha průřezu profilu výložníku 

S2 [m2] Plocha průřezu profilu sloupku 

SB_čep [mm2] Střižná plocha čepu ve vazbě B 

SC_čep [mm2] Střižná plocha čepu ve vazbě C 

tB [mm] Šířka dosedací plochy ve vazbě B 

tC [mm] Šířka dosedací plochy ve vazbě C 

Wo1 [m3] modul pružnosti v ohybu v místě připojení hydromotoru k výložníku 

Wo2 [m3] modul pružnosti v ohybu v místě připojení hydromotoru k stojanu 

Wo3 [m3] Modul pružnosti v ohybu profilu 80x40x6 

x1…x6 [m] Příslušné intervaly jednotlivých úseků 

α [°] Úhel mezi výložníkem a hydromotorem ve vodorovné poloze 

β [°] Úhel mezi stojanem a hydromotorem ve vodorovné poloze 

γ [°] Úhel mezi sloupkem a vzpěrou v rovině XZ 

μ [-] Počet neznámých parametrů 

μM [-] Počet neznámých parametrů momentových 

μR [-] Počet neznámých parametrů polohových 

σ1max [Pa] Maximální normálové napětí na výložníku 

σ2max [Pa] Maximální normálové napětí na sloupku 

σo1max [Pa] Maximální ohybové napětí na výložníku 

σo2max [Pa] Maximální ohybové napětí na sloupku 

σo3max [Pa] Maximální ohybové napětí na rameni křížové traverzy 

τ B_čep [MPa] Smykové napětí v čepu ve vazbě B 

τ C_čep [MPa] Smykové napětí v čepu ve vazbě C 

τ dov_čep [MPa] Maximální smykové napětí při kontrole čepu na střih 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

𝜗 [-] Počet použitelných rovnic statické rovnováhy  

𝜗M [-] Počet použitelných momentových rovnic statické rovnováhy  
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 

Sestavný výkres manipulátoru   BP_171299_00 

Sestavný výkres křížové traverzy   BP_171299_00_01 

Sestavný výkres svařence rámu manipulátoru BP_171299_00_02 

 


