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Abstrakt  
 

   Bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem drapákových kleštin, které jsou 

určeny jako přídavné zařízení pro kolový nakladač. Zařízení slouží pro manipulaci s kulatinou 

a řezivem. Dle zvoleného nakladače je navržena velikost a rozměry jednotlivých částí kleštiny. 

Jsou provedeny návrhy průřezů a pevnostní kontroly částí kleštin -  kleštinových vidlí, 

pohyblivé části kleštiny a čepů, spojujících jednotlivé části kleštiny. Součástí práce je také 

výkresová dokumentace drapákové kleštiny. 

 
 

 

Klí čová slova 
 

   drapákové kleštiny; kleštiny; drapák; přídavné zařízení; nakladač; manipulace se dřevem; 

 

 

 
 

 

Abstract 
 

   This bachalor's thesis deals with proposal and fortification calculation of  Grapple saw, 

which are intended as a supplementary device for wheel loaders. Equipment is used for 

handling of timber. According to the selected loader, size and dimensions of individual parts of 

wellings are designed. Cross-sections design and strength verification of wallings parts - 

wallings's forks, moveable parts of wallings, pins connecting the different wallings's parts, 

were done. The work also includes drawings documentation of Grapple saw.  
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1 Úvod 

 
   Obsahem bakalářské práce je návrh kleštiny sloužící pro manipulaci s kulatinou a řezivem. 

Kleštiny lze použít jako univerzální přídavné zařízení pro kolový nakladač, jehož přibližné 

parametry jsou uvedeny v zadání bakalářské práce. 

   Cílem bakalářské práce je pomocí zadaných parametrů a parametrů zvoleného nakladače 

výpočtem stanovit zatížení při zdvihu, určit hlavní rozměry kleštin, navrhnout hydromotory 

určené pro zavírání kleštin, provést kontrolu stability stroje a pevnostní kontrolu součástí 

kleštin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Drapákové kleštiny nakladače [8]  

 

1.1 Volba typu konstrukce kleštin 

 

   Drapákové kleštiny jsou přídavné zařízení, které se skládá ze dvou hlavních částí. Dolní 

čelist je pevná a je tvořena dvěma vidlicemi. K vidlicím je připojena otočně pomocí čepů 

v jejich horní části pohyblivá čelist, která slouží k nabírání a uchopení kulatiny nebo řeziva. 

Většina drapákových kleštin má pracovní prostor kruhového průřezu, umožňující dobré 

zaplnění prostoru mezi pohyblivou a pevnou čelistí. Vzdálenost vidlic je volena tak, aby bylo 

možno manipulovat s kulatinou různé délky. Průřez drapáku se uvádí v m2 a spolu s maximální 
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dovolenou délkou kulatiny udává přepravní kapacitu v m3. Podle účelu použití rozeznáváme 

čtyři typy kleštin (obr. 1.1). 

   Kleštiny typu A  jsou vhodné pro skládání dříví, a proto mají krátké zakulacené vidlice, 

umožňující lepší nabírání  dříví z přepravního vozu. Délka dříví je obvykle 4.5m. 

   Kleštiny typu B slouží pro nabírání kulatiny a řeziva z podlahy, mají relativně dlouhé a 

zakulacené vidlice, a proto umožňují dobrou manipulaci s materiálem uloženým v hráních a 

boxech.  

   Kleštiny typu C se používají pro manipulaci s dlouhými kládami, mají kratší a méně 

tvarované vidlice. 

   Speciální kleštiny typu D jsou extrémně široké a jsou vhodné pro manipulaci s  tropickými 

dřevinami, jejichž kmeny mají velké průměry a velkou měrnou hmotnost. 

 

        Obr. 1.2 Typy drapákových kleštin [1] 

 

   Pro své všeobecné použití a hojné zastoupení ve výrobním programu mnoha firem volím 

kleštiny typu B. 

 

1.2 Volba typu kolového nakladače 
 

   Technickým parametrům uvedeným v zadání bakalářské práce přibližně odpovídají kolové 

nakladače dle tab. 1. 

 

Tab. 1 Parametry kolových nakladačů [2], [3], [4], [5] 

Kolové nakladače Hmotnost nakladače 
[kg] 

Výkon motoru [kW] Tlak v hydraulické 
soustavě [MPa] 

Caterpillar 924H 11500 105 25,9 
Volvo L60F 11600 114 26 
New Holland W110B 10550 106 25 
Case 521E 10400 106 25 
 

Pro největší shodu se zadanými parametry a nejpodrobnější dostupnou technickou 

dokumentací volím kolový nakladač Caterpillar 924H. 
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       Obr. 1.3 Caterpillar 924H [2] 

 

 

2 Výpočet zatížení při zdvihu 

 

Výpočet hmotnosti přepravovaného materiálu 

 

   Hmotnost přepravovaného materiálu je přímo úměrná ploše, která vznikne při uzavření 

kleštin do obvodu, který lze považovat za kruhový a měrné hmotnosti přepravovaného dřeva. 

Pro hmotnostní třídu zvoleného kolového nakladače je optimální plocha kleštin 1m2. 

 

Dáno, voleno:  
21mS =  

3900 −⋅= mkgdρ  

8,01 =k  

95,01 =k  

ml d 6=  

 

   Kvůli tomu, že se většinou přepravuje několik kusů materiálu a také kvůli mezerám mezi 

jednotlivými kmeny, nemůže být plocha kleštin nikdy zcela zaplněna. Tuto skutečnost lze 

zohlednit pomocí koeficientu naplnění kleštin. 
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76,095,08,0210 =⋅=⋅= kkk         (2.1) 

2
0 76,076,01 mkSSt =⋅=⋅=        (2.2) 

d
t

Q
lSV

ρ
=⋅=          (2.3) 

kglSQ t 4104900676,0 =⋅⋅=⋅⋅= ρ       (2.4) 

 

kde: 

S [m2]      - průřezová plocha kleštin 

ρd [kg. m-3]   - měrná hmotnost dřeva, stanoveno dle [6], str.102 

ld [m]      - zvolená délka klád nebo řeziva 

k1 [-]      - koeficient zaplnění plochy materiálem, stanoveno dle [7] 

k2 [-]      - koeficient plnění kleštin, stanoveno dle [7] 

k0 [-]      - koeficient naplnění kleštin 

St [m2]      - teoretický průřez kleštin 
V [m3]      - objem při teoretickém průřezu kleštin  

Q [kg]      - hmotnost přepravovaného materiálu 

 

3 Určení hlavních rozměrů kleštiny 

 

   Některé hlavní rozměry kleštiny volím podobné s rozměry drapákových kleštin značky 

WOOD [8]. 

 
Obr. 3.1 Hlavní rozměry kleštin [8] 
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mmA 2150=  - největší výška plně otevřené kleštiny 

mmB 1660=  - výška spodní hrany pohyblivé čelisti kleštiny při plně otevřené kleštině 

mmC 1630=  - největší výška zavřené kleštiny 

mmK 172=  - šířka vidlice kleštiny 

mmL 1110=  - vzdálenost vidlic kleštiny 

mmM 1170=  - délka vidlice spodní čelisti kleštiny 

mmN 2390=  - největší šířka plně otevřené kleštiny 

 

Určení připojovacích rozměrů kleštiny 
 

   Rozměry byly odměřeny přímo na reálném zařízení.  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.2 Rozměry připojovacích prvků [8] 

 

 

4 Návrh a výpočet hydromotorů zavírání kleštin 
 

4.1 Volba typu hydromotorů 

 

   Dle zvoleného typu provedení kleštin, zatížení, tlaku v hydraulické soustavě nakladače a 

zástavbových parametrů volím dva přímočaré hydromotory série ZH2 z výrobního programu 

firmy HYDRAULICS s.r.o.  
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Parametry hydromotoru potřebné pro další výpočet: 

 
Obr. 4.1 Schéma hydromotoru ZH2 [9] 

 

mmD 90=  - vnitřní průměr válce hydromotoru 

mmbo 28=  - vnitřní průměr kloubového ložiska oka hydromotoru 

mmd 401 =  - vnitřní průměr kloubového ložiska oka hydromotoru 

MPaP 25=  - maximální pracovní tlak hydromotoru 

 

 

4.2 Výpočet hydromotoru 

 

   Při následujícím výpočtu hydromotoru a pevnostní kontrole součástí kleštin zatěžovaných 

silami od hydromotorů budu uvažovat díky podélné symetrii kleštin zatížení silami jen jedné 

strany. 

 

Výpočet maximální síly vyvozené hydromotorem 

 

2
22

7,6361
4

90

4
mm

D
Sp =⋅=⋅= ππ

        (4.1) 

NSPF p 5,1590427,636125 =⋅=⋅=        (4.2) 

 

kde: 

F [N]      - maximální síla vyvozená hydromotorem 

Sp [mm2]      - plocha pístu hydromotoru 

 

 

bo 
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5 Volba průřezů a rozměrů vidlí a pohyblivé čelisti drapáku 
 

   V praxi jsou používány různé typy průřezů. Nejpoužívanější a proto mnou zvolené jsou tyto: 

 

                
     Obr. 5.1 Průřez vidlic pevné čelisti drapáku        Obr. 5.2 Průřez vidlic pohyblivé  
                 čelisti drapáku 
 

   Výšku bočních stěn kleštin h2 volím při pevnostní kontrole vidlí v závislosti na dovoleném 

napětí v konkrétním průřezu. 

 

 

6 Pevnostní kontrola kleštinových vidlí 
 

   Při pevnostní kontrole vidlice uvažuji jejich namáhání spojitým zatížením o velikosti q = 

40260N.m-1, které má stejnou hodnotu jako tíhové zatížení od hmotnosti přepravovaného 

materiálu.  Jelikož jsou čelisti symetrické, budu kontrolovat jen jednu vidlici. Pro pevnost 

vidlice je zásadní výška bočních stěn h2, kterou budu proto volit úměrnou vzhledem k velikosti 

dovoleného ohybového napětí ve zvolených průřezech.   

   Pevnostní kontrole budu podrobovat dvě části kleštiny. Na nepohyblivé čelisti kleštiny budu 

kontrolovat vidle a to konkrétně napětí v sedmi zvolených průřezech. Při jejich výpočtu je 

budu uvažovat jako vetknutý nosník o konstantní pevnosti, a to konkrétně napětí v sedmi 

zvolených průřezech. Na pohyblivé čelisti kleštiny budu kontrolovat také napětí, ale jen ve 

třech průřezech. 
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6.1 Výpočet výšek bočních stěn vidlí 

 

   Výšky bočních stěn budu navrhovat v sedmi řezech, rozmístěných na vidlích dle Obr. 6.1 

            
Obr. 6.1 Polohy řezů na vidlici a průběh Mo 

 

   Veškeré následující výpočty byly prováděny za pomoci tabulkového procesoru OpenOffice 

Calc. Vzorce použité ve výpočtech jsou upravené vzorce, které byly převzaty z [11]. 

 

6.2 Výpočet parametrů průřezu vidlí ve vzdálenosti x1  

 

   Průřez ve vzdálenosti x1 budu označovat průřez 1. 

 

6.2.1 Výpočet ohybového momentu 

 

Dáno, voleno: 
120130 −⋅= mNq  

mx 15,01 =  

Nm
xq

M o 5,226
2

15,020130

2

22
1

1 =⋅=
⋅

=       (6.1) 

 

kde:  

Mo1 [Nm]      - ohybový moment v průřezu 1 

q [N.m-1]     - spojité zatížení 

x1  [m]      - vzdálenost průřezu 1 od konce vidlice 
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6.2.2 Výpočet plochy průřezu 

       

Obr. 6.2 Rozměrové schéma průřezu 1 použité ve  výpočtech 

 

Dáno, voleno:      

mmb 1241 =   

mmb 122 =   

mmb 1723 =   

mmh 101 =  

mmh 2021 =  

mmh 203 =  

 
2

32111 5160344048012402 mmSSSSc =++=+⋅+=     (6.2) 

 
2

111 124010124 mmhbS =⋅=⋅=        (6.3) 

2
21221 2402012 mmhbS =⋅=⋅=        (6.4) 

2
333 344020172 mmhbS =⋅=⋅=        (6.5) 

 

kde:  

b1 [mm]      - šířka plochy S1 a ploch S1o 

b2 [mm]      - šířka plochy S2 a ploch S2o 

b3 [mm]      - šířka plochy S3 průřezů 1 – 7 a upravených průřezů 1 – 7  
h1 [mm]      - výška plochy S1 průřezů 1 – 7  
h21 [mm]      - volená výška plochy S21 (boční stěny) průřezu 1 

h3  [mm]      - výška plochy S3 průřezů 1 – 7 a upravených průřezů 1 – 7 
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S1  [mm2]      - obsah plochy S1 průřezů 1 – 7  

S21  [mm2]      - obsah plochy S2 průřezu 1 

S3  [mm2]      - obsah plochy S3  průřezů 1 – 7 a upravených průřezů 1 – 7 

Sc1  [mm2]      - celkový obsah plochy průřezu 1 

 

6.2.3 Výpočet vzdáleností těžišť průřezů od základny 

 

Dáno, voleno: 

mmc 10=  

 

( ) ( ) mmc
h

hha 2510
2

10
2020

2
1

21311 =






 +−+=






 +−+=     (6.6) 

mm
h

ha 30
2

20
20

2
21

321 =+=+=        (6.7) 

mm
h

a 10
2

20

2
3

3 ===         (6.8) 

 

kde:  

a11 [mm]      - vzdálenost těžiště plochy S1 od základny průřezu 1   

a21 [mm]      - vzdálenost těžiště plochy S21 od základny průřezu 1 

a3 [mm]      - vzdálenost těžiště plochy S3 od základny průřezů 1 – 7 a upravených  

          průřezů 1 – 7 

c [mm]      - vzdálenost plochy S21 od plochy S1  průřezů 1 – 7  
 

6.2.4 Výpočet vzdálenosti těžiště průřezu 

 

mm
S

aSaSaS
e

c

5,15
5160

1034403024022512402

1

332121111
1 =⋅+⋅⋅+⋅=

⋅+⋅⋅+⋅
=  (6.9) 

( ) ( ) mmehhf 5,245,15202012131 =−+=−+=      (6.10) 

 

kde:  

e1 [mm]      - vzdálenost těžiště průřezu 1 od jeho základny 

f1 [mm]      - vzdálenost těžiště průřezu 1 od horní hrany plochy S2 
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6.2.5 Výpočet odsunutí těžiště průřezu od těžišť ploch 

 

mmeac 5,95,152511111 =−=−=        (6.11) 

mmeac 5,145,153012121 =−=−=        (6.12) 

mmaec 5,5105,153131 =−=−=        (6.13) 

 

kde:  

c11 [mm]      - posunutí těžiště plochy S1 od těžiště průřezu 1 

c21 [mm]      - posunutí těžiště plochy S2 od těžiště průřezu 1 

c31 [mm]      - posunutí těžiště plochy S3 od těžiště průřezu 1 

 

6.2.6 Výpočet kvadratického momentu průřezu 

 
4

3121111 7,4578339,2174101,5870327,1230662 mmJJJJc =+⋅+=+⋅+=  (6.14) 

 

kde: 
422

111111 7,1230665,912403,10333´ mmcSJJ =⋅+=⋅+=     (6.15) 

422
2122121 1,587035,142408000´ mmcSJJ =⋅+=⋅+=     (6.16) 

422
313331 9,2174105,534407,11466´ mmcSJJ =⋅+=⋅+=     (6.17) 

 

kde: 

433
111 3,1033310124

12

1

12

1
´ mmhbJ =⋅⋅=⋅⋅=      (6.18) 

433
21221 80002012

12

1

12

1
´ mmhbJ =⋅⋅=⋅⋅=       (6.19) 

433
333 7,11466620172

12

1

12

1
´ mmhbJ =⋅⋅=⋅⋅=      (6.20) 

 

kde:  

J1´ [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S1 průřezu 1 

J21́  [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S2 průřezu 1 

J3´ [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S3 průřezů 1 – 7 a upravených  

          průřezů 1 – 7 

J11 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S1 k těžišti průřezu 1 

J21 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S2 k těžišti průřezu 1 

J31 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S3 k těžišti průřezu 1 

Jc1 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti průřezu 1 
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6.2.7 Výpočet modulu průřezu v ohybu 

 

353

1

1
1 10866,16,18662

5,24

7,457833
mmm

f

J
W c

o
−⋅====     (6.21) 

 

kde:  

Wo1 [mm3]      - průřezový modul v ohybu průřezu 1 

 

6.2.8 Výpočet napětí v průřezu 

 

Voleno: 

MPaDo 80=σ           (6.22) 

 

1

1
1

o

o
o W

M=σ  ≤ Doσ          (6.22) 

MPaPa
W

M

o

o
o 1,1212134590

10866,1

5,226
5

1

1
1 ==

⋅
== −σ  ˂ Doσ     (6.23) 

   

kde:  

σDo [MPa]      - dovolené napětí v ohybu pro materiál 11 343, stanoveno dle [10], str. 54 

σo1 [MPa]      - napětí v ohybu působící v průřezu 1 

 

6.3 Parametry ostatních průřezů vidlí  

 

   Jelikož je výpočet ostatních průřezů prakticky totožný s výpočtem parametrů průřezu ve 

vzdálenosti x1 (mění se jen indexy a hodnoty u některých členů figurujících ve výpočtu), uvedu 

jen výsledné hodnoty veličin v tab. 2 bez dosazování do vztahů 6.2 až 6.23. 

 

     Tab. 2 Parametry průřezů pevných vidlí 

Průřez h21-7 [mm] Wo1-7 [m
3] σo1-7 [MPa] 

1 20 1,87·10-5 12,1 

2 20 1,87·10-5 48,5 

3 25,8 2,55·10-5 80 

4 39,5 4,53·10-5 80 

5 54,3 7,08·10-5 80 

6 70,3 1,02·10-4 80 

7 81,6 1,26·10-4 80 
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kde: 

h21-7 [mm]      - volené výšky ploch S2 (bočních stěn) průřezů 1 - 7 

Wo1-7 [m3]      - průřezové moduly v ohybu průřezů 1 - 7 

σo1-7 [MPa]      - napětí v ohybu působící v průřezech 1 - 7 

 

6.4 Výška bočních stěn vidlí drapáku  

 

Vypočtené hodnoty výšky bočních stěn 

 

mmh 2021 =  

mmh 2022 =  

mmh 82,2523 =  

mmh 54,3924 =  

mmh 33,5425 =     Obr. 6.3 Vypočtený tvar boční stěny 

mmh 3,7026 =  

mmh 56,8127 =  

 

   Vzhledem k tomu, že tvar boční stěny je nespojitý a konstrukčně nenavazuje na funkci 

kleštin, je nutno jej upravit.   

 

 

Upravené rozměry bočních stěn 

 

mmh o 7,3621 =  

mmh o 8,6512 =  

mmh o 9513 =  

mmh o 5,12414 =  

mmh o 8,18115 =  

mmh o 3,31216 =  

mmh o 8,54817 =  

 

     Obr. 6.4 Upravený tvar boční stěny 

 

   Po úpravě tvaru bočních stěn je vhodné zkontrolovat napětí v jednotlivých průřezech. 
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6.5 Parametry upravených průřezů vidlí  

       

Obr. 6.5 Rozměrové schéma  použité v dalších výpočtech 

         Tab. 3 Parametry upravených průřezů vidlí 

Průřez h21o-7o [mm] Wo1o-7o [m
3] σo1o-7o [MPa] 

1 36,7 4,07·10-5 5,6 

2 65,8 9,31·10-5 9,7 

3 95 1,57·10-4 13 

4 124,5 2,32·10-4 15,6 

5 181,8 4,1·10-4 13,8 

6 312,3 1,019·10-3 8 

7 548,8 2,786·10-3 3,6 

 

kde: 

h21o-7o    [mm]       - výšky ploch S2 (bočních stěn) průřezů 1 - 7 

Wo1o-7o    [m
3]       - průřezové moduly v ohybu upravených průřezů 1 - 7 

σo1o-7o    [MPa]      - napětí v ohybu působící v upravených průřezech 1 – 7 

 

 

7 Pevnostní kontrola pohyblivé čelisti kleštin 

   Při funkci je pohyblivá čelist kleštiny namáhána silou od hydromotorů  o velikosti 2F = 

318085N. Jelikož je pohyblivá čelist i její zatížení symetrické, budu provádět pevnostní 

kontrolu jen poloviny pohyblivé čelisti, zatížené silou od jednoho hydromotoru F = 

159042,5N. Pro pevnost pohyblivé čelisti je zásadní, vzhledem ke směru působení síly, výška 

profilu hp, kterou budu počítat v závislosti na velikosti dovoleného napětí a šířce profilu bp ve 

zvolených průřezech. 
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7.1 Výpočet výšek profilu pohyblivé čelisti kleštin 

   Výšky profilu budu navrhovat v třech řezech rozmístěných dle Obr. 8.1 

         

Obr. 7.1 Polohy řezů na pohyblivé čelisti kleštin 

 

7.2 Výpočet sil z momentové podmínky působících na pohyblivou čelist 

     
Obr. 7.2 Rozložení sil na pohyblivé části kleštiny 

Dáno:      

NF 5,159042=  

ml 193,0=  

mL 38,1´=  

´LFlF k ⋅=⋅           (8.1)   

N
L

lF
Fk 22473

38,1

193,05,159042

´
=⋅=⋅=       (7.2) 

kde:  

F [N]     - maximální síla vyvozená hydromotorem 

Fk [N]     - reakce od síly hydromotoru (síla na konci pohyblivé čelisti) 

l [m]     - vzdálenost působiště síly od hydromotorů od středu otáčení pohyblivé čelisti 

L´ [m]          - vzdálenost reakce síly od hydromotorů od středu otáčení pohyblivé čelisti 
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7.3 Výpočet parametrů průřezu pod úhlem φ1  

 

   Řez pod úhlem φ1 budu označovat průřez p1. 

 

7.3.1 Výpočet ohybového momentu 

 

   Postup výpočtu dle Mechanika těles : Pružnost a pevnost 1 [11] – zakřivený prut, silově 

zatížený, vázaný. 

 

Dáno: 

mr 75,0=  

°= 351ϕ  

 

( ) ( ) NmrFM kop 1,304735cos175,022473cos1 11 =°−⋅⋅=−⋅⋅= ϕ    (7.3) 

 

kde:  

Mop1 [Nm]     - ohybový moment v průřezu p1 pod úhlem φ1 

r [m]     - výpočtový poloměr pohyblivé čelisti kleštin 

φ1 [°]     - úhel průřezu p1 a upraveného průřezu p1 

 

7.3.2 Výpočet průřezového modulu v ohybu 

 

Dáno, voleno: 

PaDop
610120⋅=σ  

 

Dop
op

op
op W

M
σσ ≤=

1

1          (7.4) 

335
6

1
1 2,254011054012,2

10120

1,3047
mmm

M
W

Dop

op
op =⋅=

⋅
== −

σ
    (7.5) 

 

kde: 

Wop1 [mm3]      - průřezový modul v ohybu průřezu p1 

σDop [Pa]      - dovolené napětí v ohybu pro materiál 11373, stanoveno dle [10], str. 54 

σop [Pa]      - ohybové napětí působící v průřezu p1 
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7.3.3 Výpočet výšky průřezu p1 

 

Dáno, voleno: 

mmbp 20=  

 

6

2
1

1

1
1

pp

p

x
op

hb

f

J
W

⋅
==              (7.6) 

mm
b

W
h

p

op
p 3,87

20

2,2540166 1
1 =⋅=

⋅
=            (7.7)

              

               Obr. 7.3 Průřez p1 

kde:  

bp [mm]      - šířka profilu p1 a p2 

fp1 [mm]      - vzdálenost krajního vlákna profilu p1 od jeho těžiště 

hp1 [mm]      - výška profilu p1 

J x1 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy k ose x průřezu p1 

 

7.4 Parametry ostatních průřezů pohyblivé čelisti kleštiny 

 

      Jelikož je výpočet ostatních průřezů prakticky totožný s výpočtem parametrů průřezu p1 

dle vzorců 7.3 až 7.7 (mění se jen indexy a hodnoty u některých parametrů), uvedu jen 

výsledné hodnoty veličin v tab. 4 bez dosazování do vztahů. 

 

     Tab. 4 Parametry průřezů p1 – p3 

Průřez p σDop [Pa] Wop1-3 [mm3] hp1-3 [mm] 

1 120·106 2,54·10-5 87,3 

2 120·106 9,24·10-5 166,5 

3 120·106 1,77·10-4 162,9 

 

kde: 

hp1-3 [mm]      - výška profilů p1 - p3 

Wop1-3 [mm3]      - průřezové moduly v ohybu průřezů p1 - p3 

 

   Vzhledem k tomu, že v místě průřezu pod úhlem φ3 tvoří pohyblivá čelist vidlici pro 

příznivější namáhání vloženého čepu, má šířka profilu bp3 hodnotu 40 mm a díky tomu je 

výška profilu p3 menší než výška profilu p2. 
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   Vypočítané výšky profilů průřezů h p1 a h p2 jsou příliš velké a výsledný tvar pohyblivé čelisti 

by nebyl vhodný. Proto upravím některé parametry vstupující do výpočtu, konkrétně velikost 

šířky profilů p1 až p3. 

7.6 Parametry upravených průřezů pohyblivé čelisti kleštiny 

        Tab. 5 Parametry upravených průřezů p1 –  p3 

Průřez p σDop [Pa] Woq1-3 [mm3] Hq1-3 [mm] 

1 120·106 2,54·10-5 79,7 

2 120·106 9,24·10-5 152 

3 120·106 1,77·10-4 155,3 

 

kde:          

hq1-3 [mm]      - výšky upravených profilů p1 – p3 

Woq1-3 [mm3]      - průřezové moduly v ohybu upravených průřezů  

                               p1 – p3 

 

Obr. 7.4 Upravený průřez p1 

8 Výpočet čepů a jejich kontrola  

   Jsou navrženy průměry čepů  spojující hydromotory s pohyblivou čelistí kleštiny a čepy 

spojující pohyblivou čelist s nepohyblivou čelistí kleštiny. Čepy jsou pevnostně kontrolovány 

na namáhání smykem a na otlačení. 

8.1 Čep spojující hydromotor a pohyblivou čelist kleštiny 

   Materiál pohyblivé čelisti volím 11 373 a materiál čepu volím 11 700. Čepy jsou namáhány 

silou od hydromotorů. 

8.1.1 Výpočet průměru čepu 

Uvažuji točné uložení s míjivým průběhem zatížení. 

Dáno:  

MPaDsH 70=τ  

 

DsH
H

sH
d

F τ
π

τ ≤
⋅
⋅=

2

2
            (8.1) 

mm
F

d
DsH

H 03,38
70

15904222 =
⋅

⋅=
⋅
⋅=

πτπ
         (8.2) 

volím mmdH 40=                 Obr. 8.1 Zatížení čepu silou od hydromotoru 
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kde:  

dH [mm]      - průměr čepu spojujícího hydromotor a pohyblivou čelist kleštiny 

τDsH [MPa]      - dovolené smykové napětí pro materiál 11 700, stanoveno dle [10], str. 378 

τsH [MPa]      - smykové napětí působící na čep, který spojuje hydromotor a pohyblivou  

         čelist kleštiny 

 

8.1.2 Kontrola čepu na smyk 

 

MPa
d

F

H
sH 3,63

40

15904222
22

=
⋅

⋅=
⋅
⋅=

ππ
τ  ˂ MPa70      (8.3) 

 

8.1.3 Kontrola čepu a součástí s čepem spojených na otlačení 

 

Tlak mezi čepem a pohyblivou čelistí kleštiny 

 

    Uvažuji nepohyblivé uložení s míjivým průběhem zatížení. 

 

Dáno: 

mmbo 28=  

mmbpo 92=  

MPapDH 63=  

 

( ) 1DH
Hopo

H p
dbb

F
p ≤

⋅−
=         (8.4) 

( ) ( ) MPa
dbb

F
p

Hopo
H 1,62

402892

159042 =
⋅−

=
⋅−

=  ˂ MPa63     (8.5) 

kde:  

bpo [mm]      - celková šířka pohyblivé čelisti kleštiny 

pH [MPa]      - tlak v místě styku čepu a pohyblivé čelisti kleštiny 

pDH [MPa]      - dovolený tlak mezi čepem a pohyblivou čelistí kleštiny, stanoveno dle [10], 

        str. 378 

 

8.2 Čep spojující pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštiny 

 

   Materiál nepohyblivé čelisti volím 11 343 a materiál čepu volím 11 500. Uvažuji, že čep je 

namáhán silou, vzniklou působením síly od hydromotoru. 
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8.2.1 Výpočet síly působící na čep spojující pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštiny 

          
Obr. 8.2 Rozložení sil pro výpočet síly působící na čep 

 

NFFF kč
5.181515224735,159042 =+=+=      (8.8)          

 

kde:  

Fč [N]      - síla na čepu, který spojuje pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštin 

 

8.2.2 Výpočet průměru čepu     

 

Uvažuji točné uložení s míjivým průběhem zatížení. 

 

Dáno: 

MPaDsP 50=τ  

 

DsP
P

sP
d

F τ
π

τ ≤
⋅
⋅=

2

2
      (8.9) 

mm
F

d
DsP

P 48
50

5.18151522 =
⋅

⋅=
⋅
⋅=

πτπ
   (8.10) 

volím mmdP 60=     
 

        Obr. 8.3 Zatížení čepu silou vyvolanou   
          od síly hydromotoru 

kde:  

dP [mm]      - průměr čepu spojujícího pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštiny 

τDsP [MPa]      - dovolené smykové napětí pro materiál 11 500, stanoveno dle [10], str.378 

τsP [MPa]      - smykové napětí působící na čep, který spojuje pohyblivou a nepohyblivou 

       čelist kleštiny 
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8.2.2 Kontrola čepu na smyk 

 

Mazání čepu, spojujícího pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštin, je zajištěno mazacími 

kanálky vedenými vnitřkem čepu. Proto musím při kontrole čepu na smyk počítat s hodnotou 

průměru čepu, zmenšenou právě o průměr mazacího kanálku.    

Dáno: 

mmdm 6=  

 

( ) ( ) MPa
dd

F

mP

č

sP 5,32
660

5.18151522
2222

=
−⋅

⋅=
−⋅

⋅=
ππ

τ  ˂ MPa50     (8.11) 

kde:  

dm [mm]      - průměr mazacího kanálku v čepu spojujícího pohyblivou a nepohyblivou 

       čelist kleštiny 

 

8.2.3 Kontrola čepu a součástí s čepem spojených na otlačení 

 

Tlak mezi čepem a nepohyblivou čelistí kleštiny 

    Uvažuji nepohyblivé uložení s míjivým průběhem zatížení. 

 

Dáno: 

mmbpo 1101 =  

mmbp 1621 =  

MPapDP 631 =  

 

( ) 1
11

1 DP
Ppop

č

P p
dbb

F
p ≤

⋅−
=         (8.12) 

( ) ( ) MPa
dbb

F
p

Ppop

č

P 2,58
60110162

5,181515

11
1 =

⋅−
=

⋅−
=  ˂ MPa63    (8.13) 

 

kde:  

bp1 [mm]      - celková šířka nepohyblivé čelisti kleštiny 

bpo1 [mm]      - šířka pohyblivé čelisti kleštiny 

p1P [MPa]      - tlak v místě styku čepu a nepohyblivé čelisti kleštiny 

pDP1 [MPa]      - dovolený tlak mezi čepem a nepohyblivou čelistí kleštiny, stanoveno dle 

                               [10], str. 378 
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Tlak mezi čepem a pohyblivou čelistí kleštiny 

 

    Uvažuji točné uložení s míjivým průběhem zatížení. 

 

Dáno: 

MPapDP 302 =  

 

2
1

2 DP
Ppo

č

P p
db

F
p ≤

⋅
=         (8.14) 

MPa
db

F
p

Ppo
P 5,27

60110

5,181515

1
2 =

⋅
=

⋅
=  > MPa30      (8.15) 

 

kde:  

p2P [MPa]      - tlak v místě styku čepu a pohyblivé čelisti kleštiny 

pDP2 [MPa]      - dovolený tlak mezi čepem a pohyblivou čelistí kleštiny, stanoveno dle [10], 

        str. 378 

 

 

9 Kontrola stability stroje 
 

9.1 Statický moment stability 

   Kontrolu stability provádím ve třech možných pozicích ramen nakladače a drapáku a to při 

vodorovných ramenech a vidlích drapáku, při převážení materiálu a při maximálním zdvihu 

ramen nakladače. 

    
Obr. 9.1 Schéma kontrolovaných pozic kolového nakladače 
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9.2 Výpočet teoretické polohy těžiště 

   Přestože výrobce nakladače neudává polohu těžiště, lze jeho horizontální vzdálenost od bodu 

překlopení vypočítat pomocí hodnoty statického zatížení při překlopení v pozici 1 a provozní 

hmotnosti nakladače udávané výrobcem. 

 

Dáno:  

kgmpv 11155=    

kgms 6263=  

ml 852,21 =  

 

1lGxG spv ⋅=⋅          (9.1) 

m
G

lG
x

pv

s 601,1
109430

852,2614401 =⋅=
⋅

=        (9.2) 

 

NgmG pvpv 10943081,911155 =⋅=⋅=       (9.3) 

NgmG ss 6144081,96363 =⋅=⋅=        (9.4) 

 

kde: 

Gpv [N]      - tíha od výpočtové provozní hmotnosti nakladače 

Gs [N]      - tíha od statického zatížení při překlopení v pozici 1 
l1 [m]      - vzdálenost působiště tíhy od statického zatížení při překlopení v pozici 1 od 

bodu překlopení (vzdálenost je tvořena vzdáleností upínací desky od  bodu 

překlopení, stanoveno dle [2], str. 12 a vzdáleností těžiště nákladu od 

upínací desky, stanoveno dle ČSN EN 474-3) 
mpv [kg]      - výpočtová provozní hmotnost nakladače, stanoveno dle [2], str. 12 

ms [kg]      - statické zatížení při překlopení v poloze 1, stanoveno dle [2], str. 12 

x [m]      - vzdálenost těžiště nakladače od bodu překlopení 

 

9.3 Výpočet součinitele stability 

   Součinitel stability je tvořen poměrem stabilizačního momentu  a  klopného momentu. Tento 

poměr musí být větší nebo roven jedné. 

  

9.3.1 Výpočet momentu stability 

   Při výpočtu momentu stability uvažuji provozní hmotnost nakladače zvýšenou o hmotnost 

závaží potřebných pro vyvážení hmotnosti kleštin. Díky tomu můžu uvažovat vzdálenost 

polohy těžiště vypočítanou v kapitole 9.2. 
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Dáno:   

kgmp 11500=  

NmxGM ps 8,180616601,1112815 =⋅=⋅=       (9.5) 

NgmG pp 11281581,911500 =⋅=⋅=       (9.6) 

 

kde: 

Gp [N]      - tíha od provozní hmotnosti nakladače 

mp [kg]      - provozní hmotnost nakladače 

Ms [Nm]      - moment stability 

 

9.3.2 Výpočet tíhy od hmotnosti nákladu a kleštin 

Dáno:   

kgmk 830=  

NGGG kn 48402814240260 =+=+=       (9.7) 

NgQG 4026081,94104 =⋅=⋅=        (9.8) 

NgmG kk 814281,9830 =⋅=⋅=        (9.9) 

 

kde: 

G [N]      - tíha od hmotnosti přepravovaného materiálu 

Gk [N]      - tíha od hmotnosti kleštin 
Gn [N]      - celková tíha od hmotnosti nákladu a kleštin 

mk [kg]      - hmotnost kleštin 

 

9.3.3 Výpočet klopných momentů 

 

   Klopné momenty vznikají od celkové tíhy vyvolané hmotností nákladu a kleštin působící na 

ramenech o velikostech, které se rovnají vzdálenostem působiště této tíhy od  bodu překlopení 

v jednotlivých polohách. 

Klopný moment v pozici 1 

 

NmlGM nk 5.,138042852,24840211 =⋅=⋅=      (9.10) 

 

kde: 

Mk1 [Nm]      - Klopný moment v poloze 1 
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Klopný moment v pozici 2 

 

Dáno: ml 161,22 =  

NmlGM nk 104597161,24840222 =⋅=⋅=       (9.11) 

 

kde: 

l2 [m]      - vzdálenost působiště tíhy od hmotností nákladu a kleštin v pozici 2 od bodu 

překlopení (vzdálenost je tvořena vzdáleností upínací desky od bodu 

překlopení, stanoveno dle [2], str. 12 a vzdáleností těžiště nákladu od 

upínací desky, stanoveno dle ČSN EN 474-3) 
Mk2 [Nm]      - Klopný moment v poloze 2 

 

Klopný moment v pozici 3 

 

Dáno: ml 052,23 =  

 

NmlGM nk 99321052,24840233 =⋅=⋅=       (9.12) 

 

kde: 

l3 [m]      - vzdálenost působiště tíhy od hmotností nákladu a kleštin v pozici 3 od bodu 

překlopení (vzdálenost je tvořena vzdáleností upínací desky od bodu    

překlopení, stanoveno dle [2], str. 12 a vzdáleností těžiště nákladu od 

upínací desky, stanoveno dle ČSN EN 474-3) 
Mk3 [Nm]      - Klopný moment v poloze 3 

 

9.3.4 Výpočet vlastních součinitelů stability 

 

Pozice 1  

 

31,1
5,138042

8,180616

1
1 ===

k

s
s M

M
s  > 1 => vyhovuje     (9.13) 

 

kde: 

ss1 [-]      - součinitel stability v poloze 1 
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Pozice 2 

 

73,1
104597

8,180616

2
2 ===

k

s
s M

M
s  > 1 => vyhovuje     (9.14) 

 

kde: 

ss2 [-]      - součinitel stability v poloze 2 

 

Pozice 3 

 

82,1
99321

8,180616

3
3 ===

k

s
s M

M
s  > 1 => vyhovuje     (9.15) 

 

kde: 

ss3 [-]      - součinitel stability v poloze 3 

 

 

9.4 Dynamický moment stability 

 

   Výrobce kolového nakladače CAT 924H neuvádí ve svých prospektech výškovou polohu 

těžiště stroje. Ani po konzultaci s pracovníky zastoupení firmy Caterpillar jsem tuto informaci 

neobdržel, proto nemohu ověřit dynamickou stabilitu tohoto stroje.  
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10 Závěr  

 

   V této bakalářské práci byly navrženy kleštiny, sloužící pro manipulaci s kulatinou a 

řezivem, které lze použít jako univerzální přídavné zařízení na kolový nakladač. Jejich kontrola 

byla provedena na základě vztahů pružnosti a pevnosti. Pro dosažení vyšší přesnosti výpočtu 

by bylo vhodnější použít výpočet metodou konečných prvků. 

   Řešení této bakalářské práce spočívalo v tom, že byl nejprve zvolen konstrukční typ drapáku 

a konkrétní typ nakladače. Poté byl proveden výpočet zatížení nakladače při zdvihu a byla 

provedena volba hlavních rozměrů kleštin. Následovala volba typu hydromotoru a výpočet 

maximální síly, kterou jsou schopny vyvinout. Poté byla provedena volba průřezů a 

předběžných rozměrů čelistí kleštin, podléhajících pevnostní kontrole, konkrétně průřezů vidlí 

pevné čelisti drapáku a průřezu pohyblivé čelisti drapáku. Následně byla provedena pevnostní 

kontrola kleštinových vidlí a úprava tvaru jejich bočního profilu, který byl zpětně 

zkontrolován. Poté následovala pevnostní kontrola pohyblivé čelisti kleštin, s následnou 

úpravou rozměrů profilu a jeho zpětnou kontrolou. Dále byl proveden výpočet průměrů čepů, 

spojujících jednotlivé čelisti kleštiny a jejich kontrola na smyk a otlačení. Nakonec byla 

provedena kontrola statické stability nakladače při různých režimech jeho provozu. 

   Cílem bakalářské práce byl návrh kleštiny, sloužící pro manipulaci s kulatinou a řezivem a 

vyhotovení výkresové dokumentace, což bylo splněno. Řešení tedy vyhovuje zadaným a 

požadovaným cílům práce.  
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12 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
A [mm]      - největší výška plně otevřené kleštiny 

a11 [mm]      - vzdálenost těžiště plochy S1 od základny průřezu 1   

a21 [mm]      - vzdálenost těžiště plochy S21 od základny průřezu 1 

a3 [mm]      - vzdálenost těžiště plochy S3 od základny průřezů 1 – 7 a upravených  

         průřezů 1 – 7 

B [mm]      - výška spodní hrany pohyblivé čelisti kleštiny při plně otevřené kleštině  

b1 [mm]      - šířka plochy S1 a ploch S1o 

b2 [mm]      - šířka plochy S2 a ploch S2o 

b3 [mm]      - šířka plochy S3 průřezů 1 – 7 a upravených průřezů 1 – 7  
bo [mm]      - šířka kloubového ložiska oka pístní tyče 

bp [mm]      - šířka profilu p1 a p2 

bp1 [mm]      - celková šířka nepohyblivé čelisti kleštiny 

bpo [mm]      - celková šířka pohyblivé čelisti kleštiny 

bpo1 [mm]      - šířka pohyblivé čelisti kleštiny 

C [mm]      - největší výška zavřené kleštiny 

c [mm]      - vzdálenost plochy S21 od plochy S1  průřezů 1 – 7  
c11 [mm]      - posunutí těžiště plochy S1 od těžiště průřezu 1 

c21 [mm]      - posunutí těžiště plochy S2 od těžiště průřezu 1 

c31 [mm]      - posunutí těžiště plochy S3 od těžiště průřezu 1 

D [mm]      - vnitřní průměr válce hydromotoru  

d1 [mm]      - vnitřní průměr kloubového ložiska oka hydromotoru  

dH [mm]      - průměr čepu spojujícího hydromotor a pohyblivou čelist kleštiny 

dP [mm]      - průměr čepu spojujícího pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštiny 

dm [mm]      - průměr mazacího kanálku v čepu spojujícího pohyblivou a nepohyblivou 

       čelist kleštiny 

e1 [mm]      - vzdálenost těžiště průřezu 1 od jeho základny 

F [N]      - maximální síla vyvozená hydromotorem 

F [N]      - maximální síla vyvozená hydromotorem 

f1 [mm]      - vzdálenost těžiště průřezu 1 od horní hrany plochy S2 

Fč [N]      - síla na čepu, který spojuje pohyblivou a nepohyblivou čelist kleštin 

Fk [N]      - reakce od síly hydromotoru (síla na konci pohyblivé čelisti) 

fp1 [mm]      - vzdálenost krajního vlákna profilu p1 od jeho těžiště 

G [N]      - tíha od hmotnosti přepravovaného materiálu 

Gk [N]      - tíha od hmotnosti kleštin 
Gn [N]      - celková tíha od hmotnosti nákladu a kleštin 

Gp [N]      - tíha od  provozní hmotnosti nakladače 

Gpv [N]      - tíha od výpočtové provozní hmotnosti nakladače 
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Gs [N]      - tíha od statického zatížení při překlopení v pozici 1 
h1 [mm]      - výška plochy S1 průřezů 1 – 7  
h21 [mm]      - volená výška plochy S21 (boční stěny) průřezu 1 

h21-7 [mm]      - volené výšky ploch S2 (bočních stěn) průřezů 1 - 7 

h21o-7o [mm]      - výšky ploch S2 (bočních stěn) průřezů 1 - 7 

h3  [mm]      - výška plochy S3 průřezů 1 – 7 a upravených průřezů 1 – 7 

hp1 [mm]      - výška profilu p1 

hp1-3 [mm]      - výška profilů p1 - p3 

hq1-3 [mm]      - výšky upravených profilů p1 – p3 

J x1 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy k ose x průřezu p1 

J1´ [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S1 průřezu 1 

J11 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S1 k těžišti průřezu 1 

J21 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S2 k těžišti průřezu 1 

J21́  [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S2 průřezu 1 

J3´ [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S3 průřezů 1 – 7 a upravených 

       průřezů 1 – 7 

J31 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti plochy S3 k těžišti průřezu 1 

Jc1 [mm4]      - kvadratický moment setrvačnosti průřezu 1 

K [mm]      - šířka vidlice kleštiny 

k0 [-]      - koeficient naplnění kleštin 

k1 [-]      - koeficient zaplnění plochy materiálem, stanoveno dle [7] 

k2 [-]      - koeficient plnění kleštin, stanoveno dle [7] 

l [m]      - vzdálenost působiště síly od hydromotorů od středu otáčení pohyblivé    

       čelisti 

L [mm]      - vzdálenost vidlic kleštiny 

L´ [m]           - vzdálenost reakce síly od hydromotorů od středu otáčení pohyblivé čelisti 

l1 [m]      - vzdálenost působiště tíhy od statického zatížení při překlopení v pozici 1 od 

bodu překlopení (vzdálenost je tvořena vzdáleností upínací desky od  bodu 

překlopení, stanoveno dle [2], str. 12 a vzdáleností těžiště nákladu od 

upínací desky, stanoveno dle ČSN EN 474-3) 
l2 [m]      - vzdálenost působiště tíhy od hmotností nákladu a kleštin v pozici 2 od bodu 

překlopení (vzdálenost je tvořena vzdáleností upínací desky od bodu 

překlopení, stanoveno dle [2], str. 12 a vzdáleností těžiště nákladu od 

upínací desky, stanoveno dle ČSN EN 474-3) 
l3 [m]      - vzdálenost působiště tíhy od hmotností nákladu a kleštin v pozici 3 od bodu 

překlopení (vzdálenost je tvořena vzdáleností upínací desky od bodu    

překlopení, stanoveno dle [2], str. 12 a vzdáleností těžiště nákladu od 

upínací desky, stanoveno dle ČSN EN 474-3) 
ld [m]      - zvolená délka klád nebo řeziva 
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M [mm]      - délka vidlice spodní čelisti kleštiny 

mk [kg]      - hmotnost kleštin 

Mk1 [Nm]      - Klopný moment v poloze 1 

Mk2 [Nm]      - Klopný moment v poloze 2 

Mk3 [Nm]      - Klopný moment v poloze 3 

Mo1 [Nm]      - ohybový moment v průřezu 1 

Mop1 [Nm]      - ohybový moment v průřezu p1 pod úhlem φ1 

mp [kg]      - provozní hmotnost nakladače 

mpv [kg]      - výpočtová provozní hmotnost nakladače, stanoveno dle [2], str. 12 

ms [kg]      - statické zatížení při překlopení v poloze 1, stanoveno dle [2], str. 12 

Ms [Nm]      - moment stability 
N [mm]      - největší šířka plně otevřené kleštiny 

P [MPa]      - maximální pracovní tlak hydromotoru 

p1P [MPa]      - tlak v místě styku čepu a nepohyblivé čelisti kleštiny 

p2P [MPa]      - tlak v místě styku čepu a pohyblivé čelisti kleštiny 

pDH [MPa]      - dovolený tlak mezi čepem a pohyblivou čelistí kleštiny, stanoveno dle [10], 

         str. 378 

pDP1 [MPa]      - dovolený tlak mezi čepem a nepohyblivou čelistí kleštiny, stanoveno dle 

        [10], str. 378 

pDP2 [MPa]      - dovolený tlak mezi čepem a pohyblivou čelistí kleštiny, stanoveno dle [10], 

         str. 378 

pH [MPa]      - tlak v místě styku čepu a pohyblivé čelisti kleštiny 

Q [kg]      - hmotnost přepravovaného materiálu 

q [N.m-1]     - spojité zatížení 

r [m]      - výpočtový poloměr pohyblivé čelisti kleštin 

S [m2]      - průřezová plocha kleštin 

S1  [mm2]      - obsah plochy S1 průřezů 1 – 7  

S21  [mm2]      - obsah plochy S2 průřezu 1 

S3  [mm2]      - obsah plochy S3  průřezů 1 – 7 a upravených průřezů 1 – 7 

Sc1  [mm2]      - celkový obsah plochy průřezu 1 

Sp [mm2]      - plocha pístu hydromotoru 

St [m2]      - teoretický průřez kleštin 
ss1 [-]      - součinitel stability v poloze 1 

ss2 [-]      - součinitel stability v poloze 2 

ss3 [-]      - součinitel stability v poloze 3 

V [m3]      - objem při teoretickém průřezu kleštin  

Wo1 [mm3]      - průřezový modul v ohybu průřezu 1 

Wo1-7 [m3]      - průřezové moduly v ohybu průřezů 1 - 7 

Wo1o-7o [m
3]          - průřezové moduly v ohybu upravených průřezů 1 - 7 
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Wop1 [mm3]      - průřezový modul v ohybu průřezu p1 

Wop1-3 [mm3]      - průřezové moduly v ohybu průřezů p1 - p3 

Woq1-3 [mm3]      - průřezové moduly v ohybu upravených průřezů p1 – p3 

x [m]      - vzdálenost těžiště nakladače od bodu překlopení 

x1  [m]      - vzdálenost průřezu 1 od konce vidlice 

ρd [kg. m-3]   - měrná hmotnost dřeva, stanoveno dle [6], str.102 

σDo [MPa]      - dovolené napětí v ohybu pro materiál 11 343, stanoveno dle [10], str. 54 

σDop [Pa]      - dovolené napětí v ohybu pro materiál 11373, stanoveno dle [10], str. 54 

σo1 [MPa]      - napětí v ohybu působící v průřezu 1 

σo1-7 [MPa]      - napětí v ohybu působící v průřezech 1 - 7 

σo1o-7o [MPa]      - napětí v ohybu působící v upravených průřezech 1 – 7 

σop [Pa]      - ohybové napětí působící v průřezu p1 

τDsH [MPa]      - dovolené smykové napětí pro materiál 11 700, stanoveno dle [10], str. 378 

τDsP [MPa]      - dovolené smykové napětí pro materiál 11 500, stanoveno dle [10], str.378 

τsH [MPa]      - smykové napětí působící na čep, který spojuje hydromotor a pohyblivou 

       čelist kleštiny  

τsP [MPa]      - smykové napětí působící na čep, který spojuje pohyblivou a nepohyblivou 

       čelist kleštiny 

φ1 [°]      - úhel průřezu p1 a upraveného průřezu p1 

 



 42 

13 Seznam obrázků 

 

Obr. 1.1  Drapákové kleštiny nakladače [8] ………………………..……………………10 

Obr. 1.2          Typy drapákových kleštin [1] ………………………………………………….11    

Obr. 1.3  Caterpillar 924H [2] …………………………………………………………...12 

Obr. 3.1  Hlavní rozměry kleštin [8] …………………………………………………….13 

Obr. 3.2 Rozměry připojovacích prvků [8] ……………………………………………..14 

Obr. 4.1  Schéma hydromotoru ZH2 [9] ...………………………………………………15 

Obr. 5.1  Průřez vidlic pevné čelisti drapáku ……………………………………………16 

Obr. 5.2  Průřez vidlic pohyblivé čelisti drapáku ..………………………………………16 

Obr. 6.1  Polohy řezů na vidlici a průběh Mo ……………………………………………17 

Obr. 6.2  Rozměrové schéma průřezu 1 použité ve výpočtech ..………………………...18 

Obr. 6.3  Vypočtený tvar boční stěny …………………………………………………...22 

Obr. 6.4  Upravený tvar boční stěny …………………………………………………….22 

Obr. 6.5  Rozměrové schéma  použité v dalších výpočtech …………...………………...23 

Obr. 7.1  Polohy řezů na pohyblivé čelisti kleštiny ……………………………………..24 

Obr. 7.2  Rozložení sil na pohyblivé čelisti kleštiny …………………………………….24 

Obr. 7.3  Průřez p1 ………………………………………………………………………26 

Obr. 7.4  Upravený průřez p1 ……………………………………………………………27 

Obr. 8.1  Zatížení čepu silou od hydromotoru …………………………………………..27 

Obr. 8.2  Rozložení sil pro výpočet síly působící na čep ………………………………..29 

Obr. 8.3  Zatížení čepu silou vyvolanou od síly hydromotoru…………………………...29 

Obr. 9.1  Schéma kontrolovaných pozic kolového nakladače ...………………………...31 



 43 

14 Seznam tabulek 

 

Tab. 1  Parametry kolových nakladačů [2], [3], [4], [5] ……………………………….11 

Tab. 2   Parametry průřezů pevných vidlí ……………………………………………...21 

Tab. 3   Parametry upravených průřezů vidlí …………………………………………..23 

Tab. 4   Parametry průřezů p1 – p3 ..…………………………………………………...26 
Tab. 5   Parametry upravených průřezů p1 –  p3 ……………………………………….27 



 44 

15 Seznam příloh 

 

Výkresová dokumentace: 

 

Drapákové kleštiny (sestava)       0 – 3P23 – 00 

Pevná čelist (svarek)        1 – 3P23 – 01  

Bok          3 – 3P23 – 01/01  

Výplň 1         4 – 3P23 – 01/02 

Upínák          4 – 3P23 – 01/03 

Záslepka         4 – 3P23 – 01/04 

Plech spodní         4 – 3P23 – 01/05 

Plech zadní         4 – 3P23 – 01/06 

Záslepka malá         4 – 3P23 – 01/07 

Jekl          4 – 3P23 – 01/08 

Doraz          4 – 3P23 – 01/09 

Výztuha         4 – 3P23 – 01/10 

Výplň 2         4 – 3P23 – 01/11 

Pouzdro 1         4 – 3P23 – 01/12 

Pouzdro 3         4 – 3P23 – 01/13 

Pevná čelist (kusovník)       K – 3P23 - 01 

Pohyblivá čelist (svarek)       2 – 3P23 – 02  

Čelist pravá         2 – 3P23 – 02/01 

Čelist levá         2 – 3P23 – 02/02 

Čelist pravá malá        3 – 3P23 – 02/03 

Čelist levá malá        3 – 3P23 – 02/04 

Trubka horní         4 – 3P23 – 02/05 

Trubka spodní         4 – 3P23 – 02/06 

Prodloužení         3 – 3P23 – 02/07 

Pouzdro 5         4 – 3P23 – 02/08 

Pouzdro 4         4 – 3P23 – 02/09 

Pouzdro 2          4 – 3P23 – 02/10 

Závlačka 1 (svarek)        4 – 3P23 – 03 

Pojistka         4 – 3P23 – 03/01 

Čep 2          4 – 3P23 – 03/02 

Závlačka 2 (svarek)        4 – 3P23 – 04 

Čep 3          4 – 3P23 – 04/01 

Čep 1          4 – 3P23 – 05 

 

 


