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Abstrakt

Cílem předložené práce byl návrh nové typové řady regálových zakladačů v rozmezí 
od 8 do 36 m pracujících v plně automatizovaných skladech. 

Použitím  plně  automatizovaných  skladů  již  odpadá  jakýkoli  lidský  zásah  do 
uspořádání palet ve skladu, vše má na starost řídící systém. Tyto sklady jsou velice efektivní, 
šetří  čas  i  peníze.  Vzhledem  k  bezpečnostním  požadavkům  je  třeba  zajistit  pravidelné 
kontroly celého systému.

Nejprve byl  v práci proveden stručný úvod do dané problematiky včetně popsání 
základních  částí  regálového  zakladače.  Dále  byly  provedeny příslušné  výpočty  pro  tažný 
prostředek a jeho pohon, navrženy pohony pro pojezd a pomocí metody konečných prvků 
provedeny pevnostní výpočty nosného sloupu regálového zakladače. V poslední části práce je 
zpracován návrh bezpečnostního konceptu.

Abstract

Target of the submitted work was a proposal of a new type of shelf stackers in the 
range from 8 to 36 m that are working in fully automated warehouses. 

By using a fully automated storage system all human supervision in ordering pallets 
in a warehouse are canceled and everything is taken over by the control system. These stores 
are very efficient and save both time and money. With regard to safety requirements, regular 
inspections should be provided to the system.

At the beginning of this work, there was done a short introduction to the particular 
study including the description of basic parts of the shelf stackers. Consequently, there were 
done relevant computations for the drag device and its drive, drives for the travel and the 
finite method was used to the stress analysis of the mast shelf stacker. In the last part of this  
thesis is done a safety concept.
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Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 1 Úvod

Automatické sklady dnes slouží firmám jako hlavní logistický prvek pro uchovávání 
potřebného typu zboží na paletách. V našich zeměpisných podmínkách se nejčastěji vyskytují 
palety s označením EUR. V automatických skladech je umístění každé palety v regálu řízeno 
řídícím  systémem  –  počítačem.  K  bezproblémovému  chodu  je  třeba  dobrá  souhra  všech 
probíhajících  pohybů  ve  skladu.  Oproti  klasickým  skladům  dokáží  plně  automatizované 
sklady eliminovat chybu lidského faktoru a tím dosahují i vyšší efektivity.

Cílem této práce je zejména vytvoření konstrukčního návrhu regálového zakladače, 
návrh a dimenzování pohonů pro jeho pojezd a pro zdvih zakládacího zařízení s nákladem. 
Je úkolem navrhnou typovou řadu regálových zakladačů v rozsahu výšek od 8 do 36 m. 
Vypracování  této  diplomové  práce  proběhlo  zejména  na základě  konzultací  ve firmě  SSI 
Schäfer.  Byla  použita  jak  firemní  literatura,  tak  i  literatura  zaměřující  se  na  výpočty 
jednotlivých strojních dílů.

Práce  je  přehledně  rozdělena  do  několika  kapitol.  V  prvních  dvou  je  proveden 
stručný úvod do dané problematiky a popis základních částí  celého regálového zakladače. 
V další části je proveden návrh zdvihového ústrojí a pevnostní kontrola navrženého lanového 
bubnu.  Dále  jsou  na  základě  provedených  výpočtů  navrženy  pohony  jak  pro  zdvih 
zakládacího zařízení, tak i pro pojezd celého zakladače. Poslední výpočtová část je zaměřena 
na použití metody konečných prvků při pevnostní analýze nosného sloupu. V další části jsou 
probrány základní bezpečnostní požadavky na plynulý provoz regálového zakladače. Veškeré 
výpočty byly vytvořeny v programu pro tvorbu tabulek umožňující řešení rovnic, proto také 
při kontrole výpočtů nemusí výsledky vždy přesně korespondovat s hodnotami uvedenými 
v  této  práci.  V  závěru  je  pak  práce  doplněna  seznamem  použité  literatury,  seznamem 
použitých symbolů a seznamem příloh.  V přílohách jsou výkresy sestavení nosného sloupu 
výšky 16 m a také i výkresy jednotlivých dílů.
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Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 2 Uvedení do problematiky, základní popis

 2.1 Zařízení pro skladování

Mezi  zařízení  umožňující  skladování  patří  bezesporu  mnoho  typů  nejrůznějšího 
zařízení,  avšak vzhledem k zadané práci  jsou dále  popsány pouze  ta  zařízení,  které  úzce 
s touto problematikou souvisí.

 2.1.1 Přehled typů palet

Pro přepravu materiálu se velmi často používá palet. Ve světě ovšem existuje mnoho 
typů,  proto  také  mnohdy  sladění  přepravy  mezi  kontinenty  není  vždy  zcela  jednoduché. 
Nicméně  v  našich  zeměpisných  podmínkách  se  nejčastěji  setkáváme  s  paletami  pod 
označením EUR o rozměrech 1200 mm x 800 mm (viz obr. 2.1).

Norma  ISO  6780:2003 definuje  typy  palet  dle  použití  v  různých  částech  světa. 
Zabývá  se  jedno,  dvou  a  čtyř-cestnými  paletami  a  dále  definuje  rozměry  palet  i  jejich 
dovolené odchylky. Tabulka 2.1 znázorňuje rozměry palet dle různých regionů.

Tab. 2.1 Rozměry palet dle jednotlivých regionů [19]

Obr. 2.1 EUR paleta [26]
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Region Rozměry [mm] Rozměry [in]
Evropa, Asie (INDU) 1200 x 1000 47.24 x 39.37

Evropa (EUR) 1200 x 800 47.24 x 31.50
Severní Amerika 1219 x 1016 48.00 x 40.00

Austrálie 1140 x 1140 44.88 x 44.88
Asie 1100 x 1100 43.30 x 43.30

Severní Amerika, Evropa, Asie (ISO) 1067 x 1067 42.00 x 42.00



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 2.1.2 Přehled typů regálů pro ukládání palet

 2.1.2.1 Konvenční regály

Jedná se o systém klasických regálů vhodných pro uskladnění nejrůznějšího zboží na 
paletách.  Je možné i  dvojité zakládání.  Tyto typy regálů umožňují  výstavbu samonosných 
skladů u nichž není potřeba předem stavět budovu. Je zde umožněn přímý přístup ke každému 
založenému zboží a velmi snadná kontrola zboží (viz obr. 2.2).

Obr. 2.2 Konvenční regál [27]

 2.1.2.2 Vjezdové regály

Tyto regály umožňují vjezd přímo dovnitř regálu, čímž je docíleno lepšího využití 
místa pro skladování palet. Tyto regály mohou být řešeny i jako plně průjezdové. Na obr. 2.3 
je vyobrazeno skladování materiálu ve vjezdovém regálu.

Obr. 2.3 Vjezdový regál [28]
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Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 2.1.2.3 Spádové regály

Spádové regály nabízí vysoce efektivní skladování palet s vysokou hustotou a mírou 
využití  prostoru  skladu.  Gravitační  síla  posouvá  palety  ze  zakládacího  místa  do  místa 
vyskladňování, odkud se palety mohou odebírat dle principu FIFO („First In / First Out“ - 
první dovnitř / první ven). Viz obr. 2.4. [18] 

Obr. 2.4 Spádový regál – systém FIFO [29]

 2.1.2.4 Zatlačovací regály

Tento systém, většinou dodávaný s válečkovými tratěmi, poskytuje skladování dle 
principu LIFO („Last In / First Out“ - poslední dovnitř / první ven). V takovém případě jsou 
palety zaskladněné a vyskladněné na stejné straně bloku regálu. Manipulační technika zatlačí 
palety po válečkové trati do jejich pozic a ty se pak vlivem gravitace vrací samy zpět. Systém 
skladování se zatlačovacím regálem je vyobrazen na obr. 2.5. [18]

Obr. 2.5 Zatlačovací regál – systém LIFO [30]
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Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 2.1.2.5 Mobilní regály

Jednotlivé regály jsou usazeny na pojízdných podvozcích,  čímž se zvýší kapacita 
skladu beze ztráty přímého přístupu ke každé paletě. Elektromotory jsou navzájem propojeny, 
což  zaručuje,  že  všechny  řady  paletového  regálu  se  pohybují  synchronizovaně.  Systém 
uspořádání mobilních regálů ve skladu je vyobrazen na obr. 2.6.

Obr. 2.6 Mobilní regál [31]

 2.2 Přehled zařízení pro zakládání palet ve skladu

 2.2.1 Paletový vozík

Slouží  pouze  k  přesunu  palet  nebo  k  zakládání  palet  v  přízemních  prostorách. 
K nadzdvižení palety je třeba manuálního ovládání. Existují i vozíky s elektrickým pohonem, 
tím je obsluze ulehčeno ovládání. Paletový vozík je vyobrazen na obr. 2.7.

Obr. 2.7 Paletový vozík [32]
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Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 2.2.2 Pojízdný zakladač

Jedná se o vylepšení paletového zakladače. Je umožněno zakládání do vyšších pozic. 
Častěji se setkáváme s elektricky poháněným pojízdným zakladačem, ale můžeme se setkat 
také s manuálně ovládaným. Viz obr. 2.8.

Obr. 2.8 Pojízdný zakladač [33]

 2.2.3 Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík může zakládat palaty do výšek dle jeho zdvihu. Pohon může 
být  jak spalovacím motorem,  tak i  elektrickou energií.  Kabina vozíku může být otevřená 
i uzavřená. Podvozek je na pneumatických kolech, což umožňuje pohyb  nejen ve skladu,  ale 
i venku, kde není ideálně rovná podlaha. Tento vozík je vidět na obr. 2.9.

Obr. 2.9 Vysokozdvižný vozík s uzavřenou kabinou [34]

Brno, 2010  16
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Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 2.2.4 Vysokozdvižný zakladač

Jedná se o obdobu vysokozdvižného vozíku, který je určen především pro pojezd na 
rovných podložích, tedy přímo ve skladech. Díky teleskopicky výsuvnému ramenu je možné 
zakládat palety vysoko nad zemí, i přes 10 m. Dle typu zakladače je možné zakládat do jedné, 
případně i do dvou úrovní regálu. Viz obr 2.10.

 Obr. 2.10 Vysokozdvižný zakladač pro zakládání až do dvou poloh [35]
 

 2.3 Automatické sklady

U  veškerých  z  výše  uvedených  zakládacích  zařízení  je  třeba  manuální  obsluhy. 
Systémy  v  automatických  skladech  se  ovšem při  zakládání  palet  do  regálů  obejdou  bez 
lidského faktoru, a tak odpadají ty chyby, které jsou právě často zapříčiněné tímto lidským 
faktorem.

Jak již bylo popsáno v kapitole 2.1.2, existuje mnoho různých typů regálů. Z toho je 
zřejmé, že automatizace v různých skladech je odlišná. Při zavedení automatizace ve skladu 
odpadají  veškeré  mechanicky  řízené  procesy,  tedy i  zakládání  palet  a  následné  manuální 
zavádění pozice palety do systému. Všechny tyto procesy má na starost řídící systém. Z toho 
důvodu je také doba, která je potřebná pro uskladnění, resp. vyskladnění, požadované palety, 
zkrácena  až na třetinu.  Jak neautomatizované,  tak i  automatizované sklady mohou paletu 
založit  do  jedné,  případně  do  dvou  vzdálených  poloh  (v  některých  případech,  na  přání 
zákazníka, i do více vzdálených poloh).

Brno, 2010  17
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Pokud je to požadováno, je možná i konstrukce zvedacího vozíku pro zdvih dvou 
palet  zároveň,  což dále  zvýší  efektivitu  zakládání.  Je ovšem nutná robustnější  konstrukce 
celého zařízení. Protože by mohlo dojít k příliš velkému zatížení pojezdového vozíku, přidává 
se většinou z druhé strany pomocný sloup, jak ukazuje obr. 2.11.

Obr. 2.11 Jedno a dvou-sloupový zakladač [24]

Každá uskladněná paleta musí být označena (nejčastěji čárovým kódem nebo čipem). 
Po načtení palety do systému si zakladač paletu uloží na volné místo. Poté co je založená 
paleta  vyžadována,  je  třeba  systému říct  o  kterou  paletu  se  jedná  (čárovým kódem nebo 
čipem),  poté  systém  paletu  vyhledá  a  zakladač  ji  vyskladní.  Celý  systém  skladování  je 
kontrolován, a pokud je to třeba i řízen, z centrálního stanoviště.

Regálové,  plně  automatizované,  zakladače  se  obvykle  konstruují  jako  zakázková 
výroba  přímo  dle  zadaných  požadavků  zákazníka.  Obvyklé  výšky  těchto  zakladačů  se 
pohybují v rozmezí od cca 10 do 30 m. Pokud  je  to  vyžadováno,  mohou být  konstruovány 
i vyšší jak 40 m.

Ve skladu, který je plně automatizován většinou bývá několik regálových zakladačů 
(viz obr. 2.12), které musí být navzájem dobře zesynchronizované, aby efektivně plnily svou 
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úlohu ve skladu. Každý zakladač tedy zakládá pouze na pozice, které jsou mu předem určeny. 
K dosažení hospodárnosti provozu je zapotřebí dobrá koordinace všech pohybů zakladačů.

 Obr. 2.12 Umístnění regálových zakladačů v automatickém skladu [36]

Mezi hlavní výhody automatických skladů tedy patří zejména automatizace operací 
vstupu  a  výstupu  produktů,  odstranění  chyb  pocházejících  z  ručního  ovládání,  kontrola 
a  aktualizace  vedení  inventářů  a  také  dobrá  koordinace  všech  pohybů  ve  skladu  řídícím 
softwarem.
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 3 Popis hlavních částí zakladače

Na následujícím obr.  3.1 jsou zobrazeny hlavní  části  regálového zakladače,  které 
jsou v následujících kapitolách detailněji popsány.

Obr. 3.1 Vyobrazení hlavních částí regálového zakladače
a) nosný sloup, b) zdvihací ústrojí, c) zakládací zařízení, d) pojezdové ústrojí

 3.1 Nosný sloup

Nosný sloup zakladače je hlavní nosnou částí celého zakládacího zařízení. Musí být 
navržen  tak,  aby  byl  dostatečně  robustní  svou  konstrukcí  k  tomu,  aby  mohl  spolehlivě 
pracovat a přitom ne příliš těžký, aby se nebortil vlastní hmotností.

V současné době má většina regálových zakladačů nosný sloup konstruovaný tak, že 
základní částí je ocelový nosník – tyč průřezu I, na který jsou ze stran přivařeny pásy plechu. 
Celý nosný sloup je vyztužen pomocí  vnitřních výztuh (viz obr. 3.2). Hmotnost  takového 
sloupu se dle celkové výšky pohybuje v rozmezí 350 až 450 kg/m.

Obr. 3.2 Schema sestavení současné konstrukce nosného sloupu
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Typ  nové generace  nosného  sloupu navržený v  této  práci  je  od  výše  popsaného 
odlišný.  Ocelový  nosník  je  vypuštěn  a  celá  tenkostěnná  konstrukce  se  skládá  pouze  
z postranních a předních vhodně tvarovaných (ohýbaných) plechů (obr 3.4). Tyto plechy jsou 
pro větší stabilitu vyztuženy vnitřními a na okrajích krajními výztuhami, které jsou pouze vně 
přivařeny k tvarovaným plechům (viz obr. 3.3). Není tedy třeba svarů uvnitř konstrukce což 
omezí počet svarů i celkové náklady. Jelikož ocelový nosník je velmi těžký, dosáhneme takto 
výrazného úbytku hmotnosti celého zakladače. Nosný sloup má v každé výšce stejný průřez 
a jeho hmotnost činí 250 až 280 kg/m, což je výrazně méně než při stávající konstrukci.

Obr. 3.3 Naznačení svarů pro připevnění výztuh

Uvnitř  nosného sloupu je  skrz všechny výztuhy vytvořen  otvor  s  vedením,  který 
slouží k uložení protizávaží (obr. 3.4). Toto protizávaží je taktéž novinkou oproti současným 
regálovým zakladačům. Snažíme se tak dosáhnout snížení požadavku na výkon pohonu a tím 
i významné redukce finančních nákladů s tímto souvisejících.

Celý nosný sloup je rozdělen na několik částí, odvíjejících se od výšky zakladače. 
Je složen z částí dlouhých 11,7 m (odvozené od přepravních podmínek, kdy je možné bez 
většího  zabezpečení  přepravovat  náklad  standardizované  délky  do  12  m,  z  toho  důvodu 
je volen rozměr o něco menší). Dle potřebné výšky je nosný sloup předně složen z těchto částí 
a zbylá část je na zakázku dodělána jako doplněk. Tento systém umožňuje stavebnicového 
využití  na rozdíl  od současné konstrukce,  kdy se průřez celého nosného sloupu vzhledem 
k výšce mění.  

Spodní  část  nosného  sloupu  je  speciálními  šroubovými  spoji  připevněna  na 
pojezdové ústrojí pomocí spojovacích kostek. Ve vrchní části je nosný sloup veden pomocí 
ocelových válečků v kolejnici, což zabraňuje příliš velkému vyosení celého zakladače.

Obr. 3.4 Jednotlivé díly nosného sloupu: a) postranní plech, b) přední plech, c) krajní  
výztuha, d) vnitřní výztuha, e) spojovací kostka, f) vedení pro protizávaží.

Brno, 2010  21

DIPLOMOVÁ PRÁCE

b)

d)
c)

e)

f)

Svary

a)



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 3.2 Zdvihací ústrojí

Zdvihacím ústrojím je myšleno vše, co souvisí se zdvihem nákladu včetně celého 
zakládacího  zařízení.  Je  tedy  tvořeno  pohonem,  lanovým  bubnem,  systémem  kladek 
a bezpochyby i samotným nosným prvkem – lanem.

U navrženého zakladače je použito protizávaží vedené uvnitř sloupu, které ulehčuje 
práci pohonu a z toho důvodu je možné použití elektromotoru s nižším výkonem. Jelikož je 
návrh umístění bubnu (obr. 3.5) řešen odlišně než je tomu u současných regálových zakladačů 
(kde je buben umístěn nad strojovnou a otočený o 90°), musí být i systém kladek umístěný ve 
vrchní části nosného sloupu řešen odlišně  (viz kapitola 4.2.1.1). Navíc zde přibude kladka 
potřebná pro vedení lana protizávaží.

Obr. 3.5 Poloha a umístění navíjecího bubnu
a) navíjecí buben, b) pojezdové ústrojí, c) nosný sloup

 3.3 Zakládací zařízení

Zakládací  zařízení  lze  v  podstatě  ještě  rozdělit  na  dvě  části  –  zdvihací  vozík 
a teleskopické vidle. Zdvihací vozík je pouze ocelová konstrukce vedená na nosném sloupu 
pomocí lana od lanového bubnu přes systém kladek. Výsuvné zařízení (teleskopické vidle) 
jsou umístěny na zdvihacím vozíku a slouží k nabrání příslušné palety a následnému založení 
této palety do regálu.

Celý zakládací mechanismus je velice komplikovaný a v této práci není více řešen. 
V podstatě slouží k tomu, aby paleta s nákladem byla založena na správné místo v regálu. 
Celé  zařízení  je  zdviháno  pomocí  lana  a  vedeno  určitým  systémem  na  nosném  sloupu 
zakladače.
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 3.4 Pojezdové ústrojí

Spodní  část  celého  zakladače  –  pojezdové  ústrojí  je  vedeno  po  pevně  uložené 
kolejnici.  Dle ČSN EN 528 [11]  musí  být  nainstalováno zařízení  k  zabránění  vykolejení. 
Tímto zařízením je deska s  profilovým výřezem kolem hlavy kolejnice (viz obr. 3.6), jež 
zabraňuje vykolejení a udržuje tak i stabilitu celého zařízení.

U  stávajícího  zakladače  je  pohon  řešen  použitím  jednoho  převodového  motoru 
umístěného  na  kole,  které  je  blíž  k  nosnému  sloupu.  U  nového  návrhu  je  použito  dvou 
převodových motorů umístěných na každém z pojezdových kol. Toto řešení umožňuje použití 
dvou elektromotorů o nižších výkonech, čímž dojde i ke snížení ceny a zároveň se tak zvýší 
brzdný efekt pojezdu celého zakladače.

Obr. 3.6 Znázornění desky s profilovaným výřezem sloužící k zabránění vykolejení
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 4 Výpočty pro zdvihové ústrojí

 4.1 Návrh a výpočet lana

Výpočet lana je proveden dle ČSN 27 0100 [9]. Podle této normy se lano počítá 
pouze na čistý tah od osové síly, bez ohledu na vinutí drátů ve šroubovici a na ohyb přes 
kladky  a  bubny.  Norma  tyto  vlivy  zohledňuje  v  součiniteli  bezpečnosti,  proto  jsou  tyto 
hodnoty o mnoho vyšší než u jiných strojních součástí.

V  dalším  jsou  provedeny  výpočty  pro  dva  případy  –  s  uvažováním  protizávaží 
o hmotnosti 500 a 800 kg. Pro odlišení je k odpovídajícím veličinám přiřazen dolní index x 
nabývající hodnot 5 či 8, který odpovídá stovkám kilogramů dle protizávaží. Kde není uveden 
tento index platí tato veličina pro oba případy současně. Obdobné rozlišení je později použito 
i pro rozlišení výšek zakladačů, kdy spodní index N odpovídá výškám zakladačů v metrech 
(16, 20, 26, 30 a 36 m).

 4.1.1 Síla v laně

m5c=mc−m5pz ; (4.1)
m5c=3750−500 ;
m5c=3250kg

F 5l=m5c⋅g ; (4.2)
F 5l=3250⋅9,81 ;
F 5l=31882,5 N≈31,88 kN

Tab. 4.1 Hodnoty zvedaných hmotností a sil v laně

kde: Fxl [N] je síla v laně;
mc [kg] - celková zvedaná hmotnost bez uvážení protizávaží, dle firmy SSI 

Schäfer zahrnuje hmotnost nákladu (1000 kg), zvedacího vozíku (1500 kg) 
a teleskopických vidlí (1250 kg);

mxpz [kg] - hmotnost protizávaží;
mxc [kg] - celková zvedaná hmotnost s uvažováním protizávaží;
g [m/s2] - tíhové zrychlení, g = 9,81 m/s2.
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 4.1.2 Únosnost lana

F 5PD=kb⋅F5l ; (4.3)
F 5PD=6,8⋅31,88 ;
F 5PD=216,78 kN

Tab. 4.2 Hodnoty dovoleného zatížení lana

kde: FxPD [N] je dovolené zatížení lana;
kb [-] - součinitel bezpečnosti. Volím dle tab. 4.3k = 6,8.

Součinitel bezpečnosti je stanoven z níže uvedené  tab. 4.3  dle poměrného zatížení 
lana  a  počtu  pracovních  cyklů  za  rok.  Firma  SSI  Schäfer zaručuje  pro  provoz  svých 
regálových zakladačů pracovní vytíženost 40 cyklů za hodinu (i více, v závislosti na výšce 
zakladače  a  délce  pracovního  cyklu),  což  při  plném  vytížení  skladu  odpovídá  350  400 
pracovních cyklů za jeden rok. Z toho důvodu je volena bezpečnost k = 6,8 pro poměrné 
zatížení lana do 60 % při více jak 180 000 pracovních cyklů za rok.

Tab. 4.3 Součinitelé bezpečnosti pro lano [9]

Dle vypočteného dovoleného zatížení lana je voleno pro oba případy stejné lano, a to 
Diepa SKZ 8P s vnitřním plastovým vyztužením, dle katalogu [23]. Průřez lanem je zobrazen 
na obr. 4.1.

Tab. 4.4 Vlastnosti zvoleného lana Diepa SKZ 8P

kde: dl [mm] je průměr lana;
Fp [kN] - jmenovitá pevnost lana;
Sl [mm2] - nosný průřez lana;
ml [kg/m] - hmotnost 1 m lana;
Rmd [MPa] - jmenovitá pevnost drátu v tahu.
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x
5 216,78
8 196,79

FxPD
 [kN]

Počet pracovních cyklů lana za rok
do 20 000 20 až 50 000 50 až 180 000 přes 180 000

do 30 4,4 5,0 5,6 6,2
30 až 60 5,0 5,6 6,2 6,8
přes 60 5,6 6,2 6,8 7,4

Poměrné zatížení 
lana [%]

16 221 149 1,28 1770
dl [mm] Fp [kN] Sl [mm2] ml [kg/m] Rmd [MPa]
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Obr. 4.1 Průřez lana SKZ 8P [23]

 4.1.3 Kontrola zatížení lana

F p

k
≥F5l ; (4.4)

221
6,8

≥31,88 ;

32,50kN ≥31,88kN

Takto navržené lano z hlediska zatížení vyhovuje.

 4.1.4 Jednotkové protažení lana

Je odvozeno z Hookova zákona. Následující hodnoty protažení lana jsou vztažené 
k jednotkové délce lana 1 m.

F5l

S l
=E⋅5 ; (4.5)

=> 5=
F5l

S l⋅E
; (4.6)

5=
31,88

221⋅196
;

5=1,09⋅10−3

5=
5l

l 0
; (4.7)

=> 5l=5⋅l 0 ; (4.8)

5l=1,09⋅10−3⋅1000 ;
5l=1,09 mm
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Tab. 4.5 Jmenovité hodnoty protažení lan

kde: Evp [N/mm2] je modul pružnosti pro vícepramenná lana [8] , E = 196 N/mm2;
εx [-] - poměrné prodloužení lana;
Δlx [mm] - absolutní prodloužení lana;
l0 [mm] - jednotková délka lana l0 = 1000 mm.

 4.2 Návrh a výpočet bubnu

 4.2.1 Návrh bubnu

Je  proveden  návrh  bubnu  dle  ČSN  27  1820  [10],  dále  pak  konstrukční  návrh 
a umístění bubnu a kladek je provedeno dle uvážení nejideálnějšího řešení pro bezproblémový 
chod, a také na základě konzultací s firmou  SSI Schäfer.

 4.2.1.1 Lanový systém

Obr. 4.2 Schéma návrhu lanového systému
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Navíjecí buben bude umístěn velmi nízko, a to hlavně z toho důvodu, aby naváděcí 
úhel  αn (viz obr. 4.2), pod kterým se navíjí lano z bubnu na první kladku, byl co nejmenší, 
čímž dochází k menšímu opotřebení lana. V případě pootočení lanového bubnu o 90°, jak je 
tomu dosud u regálových zakladačů zvykem, musí být buben umístěn nad strojovnou, a tím se 
naváděcí  úhel  zvětší.  Proto  také  při  nižších  výškách  regálových  zakladačů  bývá  problém 
s navržením kladkového systémů tak, aby lano nebylo nepřiměřeně namáháno.

Takto  navržený  buben  je  možné  umístit  pod  strojovnu. Tím  se  dosáhne  větší 
vzdálenosti bubnu od první kladky, a i menšího naváděcího úhlu αn  na kladku, což vede také 
ke snížení opotřebení lana.

Pro takto navržený lanový systém je z obrázku patrné, že lanový převod pro zdvih 
nákladu bude ik = 2. 

kde: αn [°] je naváděcí úhel lana na první kladku;
ik [-] - lanový převod.

 4.2.1.2 Průměr bubnu

Dmin=⋅d l ; (4.9)
Dmin=24⋅16 ;
Dmin=384 mm

Volím:
Db=630mm

Dle normalizované řady bubnů [10] str. 5, s přihlédnutím na polotovar a konstrukční 
řešení volím průměr bubnů Db = 630 mm.

kde: Dmin [mm] je minimální průměr bubnu;
Db [mm] - navržený průměr bubnu;
α [-] - součinitel druhu provozu dle tab. 4.6, pro velmi těžký provoz.

Tab.4.6 Hodnoty součinitelů druhu provozu [10]

Brno, 2010  28

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Druh provozu
Lehký 18
Střední 20
Těžký 20

Velmi těžký 24

α
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Druh provozu se určuje s přihlédnutím na počet pracovních cyklů za rok, poměrné 
zatížení  a  dynamické  účinky.  Jelikož  se  jedná  o  zakladač  v  automatickém  skladu, 
předpokládá se jeho maximální časové využití, a proto volím druh provozu velmi těžký.

 4.2.1.3 Šířka bubnu

Dle lanového převodu ik je zřejmé, že ke zvednutí břemene o 1 m je třeba odvinout 
z bubnu lano dvojnásobné délky, tedy 2 m.

L16=i k⋅H 16 ; (4.10)
L16=2⋅16 ;
L16=32m

Tab. 4. 7 Navíjené délky lan pro různé výšky zakladačů

kde: LN [m] je navíjená délka lana;
HN [m] - výška zakladače.

Dle  [11]  str.  16  musí  na  bubnu  zůstat  navinuty  alespoň  dva  závity  lana.  Proto 
v následujícím vzorci, pro určení počtu závitů je toto zohledněno.

z16=
L16

⋅Db
2 ; (4.11)

z16=
32

3,14⋅0,63
2 ;

z16=18,18

Volím nejbližší vyšší počet závitů:
z16=19

Tab. 4.8 Počet závitů pro různé délky lan

kde: zpN [-] je předběžný počet závitů;
zN [-] - celkový počet závitů;
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16 20 26 30 36
32 40 52 60 72

HN [m]
LN [m]

N 16 20 26 30 36
19 23 29 33 39zN
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Obr. 4.3 Geometrie drážky lanového bubnu [10]

Tab. 4.9 Rozměry geometrie drážky lanového bubnu dle obr. 4.3 [10]

Pro výše vybrané lano průměru 16 mm jsou voleny dle tab. 4.9 a obr. 4.3 následující 
hodnoty pro geometrii drážky lanového bubnu.

r=8,5 mm;
ab=5mm ;
t=18 mm;
r 1=2mm
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D1=Db−d l ; (4.12)
D1=630−16 ;
D1=614 mm
 kde: r [mm] je poloměr zaoblení drážky pro buben dle obr. 4.3;

ab [mm] - hloubka drážky pro lano v bubnu, viz obr. 4.3;
t [mm] - rozteč, viz obr. 4.3;
r1 [mm] - poloměr zaoblení výstupku, viz obr. 4.3;
D1 [mm] - průměr bubnu měřený pod lanem.

Lanový buben se skládá ze tří částí: hlavní závitová část, opatřená vysoustruženými 
drážky pro vedení lana, dále značená jako L0N; část, kde je lano napevno přichyceno k bubnu 
(L02);  a  část  bez  vysoustružené  drážky.  Celková  šířka  bubnu  je  poté  označena  jako  LcN. 
Jednotlivé části jsou vyobrazeny na obr. 4.4.

Obr. 4.4 Zobrazení jednotlivých částí bubnu

L016= zN⋅t ; (4.13)
L016=19⋅18 ;
L016=342 mm

Tab. 4.10 Délky závitových částí bubnu

kde: L0N [mm] je délka závitové části bubnu.
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Dle konstrukčního uvážení jsou voleny délky zbylých dvou částí bubnu pro všechny 
typy regálových zakladačů stejné, a to:

L02=80 mm;
L03=20mm ;

Lc16=L016L02L03 ; (4.14)
Lc16=3428020 ;
Lc16=442 mm

Tab. 4.11 Celkové šířky bubnů

kde: LcN [mm] je celková šířka bubnu;
L02 [mm] - délka části bubnu pro uchycení navíjeného lana, viz obr. 4.4;
L03 [mm] - délka části bubnu bez vysoustružené drážky, viz obr. 4.4.

Minimální  tloušťka  stěny  bubnu  je  dle  [5]  str.  41  dána  následujícím  vztahem. 
Konečná  tloušťka  stěny  je  pak  závislá  na  volbě  polotovaru  a  velikosti  napětí  působící 
na buben.

sbmin=0,8⋅d l ; (4.15)
sbmin=0,8⋅16 ;
sbmin=12,8 mm

kde: sbmin [mm] je minimální tloušťka stěny bubnu.

Jelikož  navržený  buben  je  nestandardních  rozměrů,  je  vyráběn  na  zakázku. 
Polotovarem bude pás plechu o rozměrech 1960 x LcN x 25 mm. Po zakroužení vznikne válec 
o průměru 624 mm, což odpovídá předchozím výpočtům. Válec se následně svaří, přičemž 
tento svar musí být velmi kvalitně a přesně provedený. Poté jsou na takto připravený válec 
vysoustruženy drážky pro vedení lana (viz obr. 4.3).

Jak je patrné z obr. 4.3, bude mít po konečném opracování průměr bubnu měřený 
pod lanem průměr 614 mm, a tedy tloušťka pláště bubnu pod lanem bude silná 20 mm.

Následující obr. 4.5 naznačuje postup výroby bubnu.
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D=624mm ;
t p=25mm ;
sbmin=20mm
kde: D [mm] je průměr neobrobeného válce;

tp [mm] - tloušťka neobrobeného válce;
sb [mm] - nejmenší tloušťka obrobeného pláště bubnu.

Obr. 4.5 Postup výroby bubnu

 4.2.2 Pevnostní kontrola bubnu

Spočívá ve výpočtu a porovnání jak dílčích napětí (ohyb, krut, vnější přetlak), tak 
i ve stanovení redukovaného napětí. Následující obr. 4.6 zobrazuje návrh konstrukce bubnu 
a  příslušného  hřídele.  Jako  výpočtová  délka  hřídele  je  brána  vzdálenost  mezi  podpěrami 
uložení hřídele na jedné straně ložiskem a na druhé uložení v převodovce.

Obr. 4.6 Schéma konstrukce bubnu a uložení hřídele
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Výpočtovou délku hřídele uvažuji dne konstrukčního uspořádání na obr. 4.6.

LhrN=LcN400 mm ; (4.16)
Lhr16=Lc16400 mm ;
Lhr16=442400 ;
Lhr16=842mm

Tab. 4.12 Délky výpočtových hřídelů

kde: LhrN [mm] je výpočtová délka hřídele.

 4.2.2.1 Ohyb

Je  předpokládáno,  že  největší  ohybový  moment  bude  dosažen  tehdy,  když  síla 
od lana bude působit přesně mezi podporami, jak naznačuje následující obr. 4.7.

Obr. 4.7 Předpokládaný průběh ohybového momentu na hřídeli

M 5Omax16=
F5l⋅Lhr16

4
; (4.17)

M 5Omax16=
31880⋅842

4
;

M 5Omax16=6710740 Nmm

Brno, 2010  34

DIPLOMOVÁ PRÁCE

N 16 20 26 30 36
842 914 1022 1094 1202LhrN

 [mm]



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

Tab. 4.13 Předpokládané maximální ohybové momenty

kde: MxOmaxN [mm] je ohybový moment v předpokládaném nejnebezpečnějším místě.

Dle  [5] str.  41  se  průřezový  modul  pro  navíjecí  buben  počítá  dle  následujícího 
vztahu:

W Omax=0,8⋅ D1−sb
2⋅sb ; (4.18)

W Omax=0,8⋅614−202⋅20 ;

W Omax=5 645 376mm3

5O16=
M 5Omax16

W Omax
; (4.19)

5O16=
6710740
5645376

;

5O16=1,19 MPa

Tab. 4.14 Hodnoty napětí v ohybu

kde: WOmax [mm3] je průřezový modul;
σxON [MPa] - napětí v ohybu.

Ohybové  napětí  by  dle  [5]  str.  41  nemělo  přesáhnout  hodnotu  10  MPa,  tudíž 
vypočtené hodnoty zcela vyhovují.

 4.2.2.2 Krut

Krut působící na buben bývá v porovnání s ostatními napětími působícími na buben 
velmi malý a mnohdy i zanedbatelný.
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M 5k=F5l⋅
Db

2
; (4.20)

M 5k=31880⋅630
2

;

M 5k=10042 200 Nmm

Tab. 4.15 Hodnoty kroutících momentů

kde: Mxk [Nmm] je kroutící moment.

W k=2⋅W Omax ; (4.21)
W k=2⋅5645 376 ;

W k=11290752mm3

kde: Wk [mm3] je průřezový modul pro krut.

5k=
M 5k

W k
; (4.22)

5k=
10042 200
11290752

;

5k=0,89 MPa

Tab. 4.16 Hodnoty smykových napětí

kde: τxk [MPa] je smykové napětí.

Podle literatury [5]  str. 41 by smykové napětí nemělo přesáhnou hodnotu 2 MPa, 
tudíž vypočtené hodnoty lze považovat za správné.

 4.2.2.3 Vnější přetlak

Vzniká působením lana na povrchu bubnu. Jelikož působí po celém obvodu pláště, 
hraje při pevnostním návrhu významnou roli.
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5tl=
F 5l

sb⋅t
; (4.23)

5tl=
31880
20⋅18

;

5tl=88,56MPa

Tab. 4.17 Hodnoty vnějšího přetlaku

kde: σxtl [MPa] je hodnota vnějšího přetlaku.

 4.2.2.4 Redukované napětí

Redukované  napětí  je  vypočteno  pomocí  upravené  podmínky  HMH pro  výpočet 
bubnu (viz literatura [5] str. 42).

5red16=5O16
2 5tl

2 − 5O16⋅5tl3⋅5k ; (4.24)

5red16=1,19288,562−1,19⋅88,563⋅0,89 ;
5red16=87,97 MPa

Tab. 4.18 Hodnoty redukovaných napětí

kde: σxredN [MPa] je redukované napětí.

Dle [5] str. 42 musí být redukované napětí menší než napětí dovolené, které volíme 
100 až 110 MPa. Jak je vidět v tab. 4.18, žádná z těchto hodnot nepřekročila dovolené napětí.

 4.2.3 Minimální průměr hřídele

Výpočet  minimálního  průměru  konce  hřídele  je  potřeba  počítat  z  pevnostní 
podmínky  pro  ohyb.  Je  to  z  důvodu  působení  většího  ohybového  napění  než  je  napětí 
v kruhu.

Brno, 2010  37

DIPLOMOVÁ PRÁCE

x
5 88,56
8 80,39

σxtl
 [MPa]

N 16 20 26 30 36
87,97 87,92 87,85 87,80 87,72
79,86 79,81 79,75 79,70 79,63

σ5redN [MPa]
σ8redN [MPa]



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

Dle  zvyklostí  firmy  SSI  Schäfer  je  volen  pro  tento  hřídel  materiál  42CrMo4. 
Z materiálové charakteristiky je dovolené napětí  v ohybu  σOh = 245 až 295 MPa, je tedy 
voleno σOh = 260 MPa a bezpečnost k tomuto hřídeli kh = 1,6.

DO=
Oh

k h
; (4.25)

DO=
260
1,6

;

DO=162,5MPa
kde: σOh [MPa] je dovolené napětí v ohybu pro daný materiál, dle [7];

kh [-] - součinitel bezpečnosti pro daný materiál;
σDO [MPa] - dovolené napětí v ohybu s uvážením bezpečnosti.

Pro výpočet minimálního průměru hřídele vycházíme z následující rovnice: 

O=
M O

W O
=

M O

⋅d 3

32

≤DO ;
(4.26)

=> d 5hr16≥
3 32⋅M 5Omax16

⋅DO
; (4.27)

d 5hr16≥
3 32⋅6 710 740

3,14⋅162,5
;

d 5hr16≥74,94 mm

Tab. 4.19 Minimální průměry konců hřídelů

Jelikož jsou vypočtené průměry minimálních konců hřídelů velmi blízké, je volen 
pouze jeden konečný průměr pro všechny typy regálových zakladačů. Je to i z důvodu lepšího 
využití skladu, kdy je skladován pouze jediný hřídel pro všechny typy regálových zakladačů.

d 5hr16=100mm
kde: dhr [mm] je průměr konce hřídele.
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 4.3 Návrh kladek

Je proveden dle ČSN 27 1820 [10]. Konstrukční uspořádání kladek ve vrchní vodící 
části zakladače je již naznačeno na obr. 4.2.

D klmin= kl⋅d l ; (4.28)
D klmin=26⋅16 ;
D klmin=416 mm

Volím:
D kl=450 mm
D klp=600 mm

kde: αkl [-] je součinitel druhu provozu pro kladky, viz tab. 4.26;
Dklmin [mm] - minimální vypočtený průměr kladky;
Dkl [mm] - průměr volené kladky;
Dklp [mm] - průměr volené kladky pro protizávaží.

Pro vedení lana z navíjecího bubnu k zvedanému nákladu budou použity tři kladky 
stejného průměru Dkl = 450 mm. Kladka upevněná na zdvihacím zařízení je pootočená o 90° 
a je tudíž více namáhána na ohyb. Ovšem díky takto natočené kladce dosáhneme poměrně 
velkou úsporu místa a kladku tím můžeme posunout velmi blízko k ose nosného sloupu. Dvě 
kladky umístěné ve vrchní  vodící  části  zakladače  jsou taktéž  pootočeny.  Je to z důvodu 
vedení lana z navíjecího bubnu. Jsou-li obě kladky ve stejné rovině, toto natočení potom tolik 
nevadí. Lano procházející přes kladku zvedacího zařízení jde zpátky nahoru, kde je uchyceno 
ve vrchní vodící části zakladače.

Kladka pro vedení lana pro protizávaží je z konstrukčních důvodů mnohem větší. 
Jelikož by se do daného místa nevešly dvě menší vyhovující kladky, je použita jedna větší 
o průměru Dklp = 600 mm.

Tab. 4.20 Součinitelé druhu provozu pro kladky [10]
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Obr. 4.8 Rozměry kladky [10]

Tab. 4.21 Rozměry kladky dle obr. 4.8 [10]

Jelikož  označení  rozměrů  pro  kladky  a  bubny  je  obdobné,  dále  je  označení 
jednotlivých veličin mírně poupraveno nežli je tomu v normě.

Dle tab.  4.22 a  obr.  4.8 jsou voleny pro průměr  lan 16 mm následující  rozměry 
kladky.

r kl=8,5mm ;
akl=45 mm;
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bkl=30mm ;
ckl=8 mm ;
ekl=1 mm ;
r 1kl=14 mm;
r 2kl=4 mm;
r 3kl=2,5mm

kde: rkl [mm] je poloměr zaoblení drážky kladky dle obr. 4.8;
akl [mm] - celková šířka kladky;
bkl [mm] - hloubka drážky kladky;
ckl [mm] - šířka čela dle obr. 4.8;
ekl [mm] - zkosení stran kladky;
r1kl [mm] - poloměr zaoblení spodní části kladky dle obr. 4.8;
r2kl [mm] - zaoblení 2 dle obr. 4.8;
r3kl [mm] - zaoblení 3 dle obr. 4.8.
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 5 Návrh a dimenzování pohonů

 5.1 Návrh pohonu k zdvihacímu ústrojí

 5.1.1 Otáčky lanového bubnu

Vycházíme z dobře známého vztahu, kde musíme brát v úvahu převod navrženého 
lanového systému ik.

v⋅i k=⋅d⋅n ; (5.1)

=> n2=
i k⋅v y

⋅Db
; (5.2)

n2=
2⋅1,5

3,14⋅0,63
;

n2=1,52 s−1=90,99min−1

kde: n2 [s-1] jsou otáčky lanového bubnu;
vy [m/s] - rychlost zdvihu, ze zadání vy = 90 m/min = 1,5 m/s.

 5.1.2 Výpočet potřebného výkonu

Výpočet je proveden dle literatury [1].  Navrženy jsou vždy dva typy převodových 
motorů, jeden s kuželočelním a druhý s plochým-čelním převodem. Poté je s přihlédnutím na 
úsporu místa jeden typ vybrán.

Výpočet je proveden jak ze statického hlediska, tj při ustálené rychlosti, kdy je lano 
navíjeno  bez  zrychlení,  tak  i  z  dynamického  hlediska  při  rozjezdu,  kdy  je  požadován 
vyšší výkon.

P5ps=
F 5l⋅v y

 p
; (5.3)

P5ps=
31880⋅1,5

0,98
;

P5ps=48303W ≈48,30kW

Tab. 5.1 Potřebné výkony při ustálené rychlosti

kde: Pxps [kW] - potřebný výkon při ustálené rychlosti;
ηp [-] - účinnost převodovky, volím ηp  = 0,98, to odpovídá 98%.
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F 5d=m5c⋅ga ; (5.4)
F 5d=3250⋅9,810,6 ;
F 5d=33832,50 N≈33,83kN

Tab. 5.2 Hodnoty dynamických sil při rozjezdu

kde: Fxd [kN] je potřebná síla při rozjezdu;
a [m/s2] - zrychlení zakládacího zařízení, a = 0,6 m/s2, dle  firmy SSI 

Schäfer.

P5pd=
F5d⋅v y

 p
; (5.5)

P5pd=
33832,50⋅1,5

0,98
;

P5pd=51784,44 N≈51,78 kN

Tab. 5.3 Potřebné výkony při rozjezdu

kde: Pxpd [kW] je potřebný výkon při rozjezdu.

Jak je vidět z výše provedených výpočtů potřebného výkonu motoru, při rozjezdu 
bude třeba o zhruba 3 kW vyšší výkon motoru než při plynulém zdvihu zakládacího zařízení 
s nákladem. Na základě těchto výpočtů jsou vybrány převodové motory.

 5.1.3 Zvolené typy převodových motorů a jejich vlastnosti

Převodový motor je vybírán z katalogu firmy SEW – Eurodrive. Tato firma nabízí 
velice spolehlivé výrobky, jakožto i jejich plnohodnotný servis. Je voleno zařízení pro pohon 
skládající se z převodovky, elektromotoru, frekvenčního měniče a brzdy. Pro oba vypočtené 
případy je zvolen jeden typ převodového motoru.

Brzda je umístěna přímo na kotvě elektromotoru.  Ve stavu, kdy je motor  vypnut 
je i zabrzděn a při zapnutí je motor odbrzděn. Tento způsob řešení brzdy je velmi bezpečný 
a případě kdy dojde k výpadku elektrické energie je motor ihned brzděn.
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Frekvenční  měnič  umožňuje  plynulou  regulaci  otáček  i  nad  maximální  otáčky 
motoru určené jeho konstrukcí. Je třeba uvažovat frekvenční měnič s výkonem vždy o řadu 
vyšší než je výkon motoru, čímž se vyhne nedostatku výkonu při přetížení. Je napojen přímo 
na  řídící  systém,  a  tím  lze  snadno  kontrolovat  i  regulovat  rychlost  zdvihu  zakládacího 
zařízení.  Stejně  jako  brzda,  je  i  frekvenční  měnič  dodáván  výrobcem  přímo  připevněný 
k převodovému motoru.

Vybraná převodovka je s dutým hřídelem a s přírubou o průměru 500 mm. Pomocí 
příruby je převodovka uchycena přímo k nosnému sloupu, a tím není třeba žádného jiného 
způsobu  zachycení  převodovky.  Sevření  hřídele  od  navíjecího  bubnu  s  dutým  hřídelem 
je pomocí lícovaného pera.

Jsou vybrány dva typy pohonů, jeden s kuželočelní převodovkou a druhý s plochou-
čelní. Dosud se používá pohon s kuželočelní převodovkou, ovšem v důsledku změny polohy 
bubnu  a  kvůli  úspoře  místa  je  možné  použít  převodovku  s  plochým-čelním  převodem. 
Rozdíly ve vlastnostech těchto převodovek jsou minimální (viz tab. 5.4).

Tab. 5.4 Typy vybraných převodových motorů a jejich vlastnosti [25]

kde: Pzm [kW] je výkon motoru;
nm [min-1] - otáčky motoru;
Mout [Nm] - výstupní kroutící moment;
nout [min-1] - výstupní otáčky;
ip [-] - převodový poměr;
dout [mm] - průměr výstupního hřídele;
fnN [-] - faktor přetížitelnosti motoru;
mp [kg] - celková hmotnost převodového motoru.
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Označení KHF127DRS225MC4BE32 FHF127DRS225MC4BE32 
55,00 55,00

1480,00 1480,00
5090,00 5160,00
103,00 102,00
14,35 14,55
100,00 100,00

2,40 2,10
Převodovka Plochá-čelní

735,00 715,00

Pzm [kW]
nm [min-1]
Mout [Nm]
nout [min-1]

ip [-]
dout [mm]

fnN [-]
Kuželočelní

mp [kg]
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Veškeré výpočty jsou provedeny pro pracovní frekvenci 50 Hz. Nicméně s použitím 
vhodného frekvenčního měniče je možné elektromotor  krátkodobě provozovat i  na výších 
frekvencích  než  je  50  Hz,  což  umožní  zvolení  takového  pohonu,  který  svými  parametry 
potřebného výkonu nedosahuje, avšak pro správný provoz je dostačující. Vyžaduje to ovšem 
důkladnější  znalost  dané  problematiky,  nejlépe  pak  přímou  podporu  ze  strany  výrobce 
frekvenčních měničů.

 5.2 Návrh pohonu k pojezdovému ústrojí

 5.2.1 Zatížení pojezdových kol

Výpočet  pojezdových  kol  spočívá  ve  výpočtu  na  únavu  materiálu  v  dotykových 
plochách. Vychází se z měrného tlaku, vypočteného z Herzova napětí, který vzniká ve styku 
kola s rovinou kolejnice účinné šířky, ke které je kolo přitlačováno silou.

Dle dokumentů firmy SSI Schäfer jsou určeny průměry pojezdových kol dle různých 
výšek zakladače (v závislosti na hmotnosti), déle pak jednotná šířka kola b = 70 mm.

Tab. 5.5 Průměry pojezdových kol

nrad16=
v x

⋅D rad16
; (5.6)

nrad16=
4

3,14⋅0,3
;

nrad16=4,25 s−1≈254,78 min−1

Tab. 5.6 Otáčky pojezdových kol

kde: nradN [s-1] jsou otáčky pojezdového kola;
vx [m/min]- pojezdová rychlost, ze zadání vx = 240 m/min = 4 m/s;
DradN [mm] - průměr pojezdového kola.

f nrad16=
3 33,3

nrad16
; (5.7)
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N 16 20 26 30 36
300 375 450 525 600DradN [mm]

N 16 20 26 30 36
254,78 203,82 169,85 145,59 127,39

4,25 3,40 2,83 2,43 2,12

nradN [min-1]
nradN [s-1]
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f nrad16=
3 33,3

254,78
;

f nrad16=0,5075

Tab. 5.7 Součinitelé počtu otáček

kde: fnradN [-] je součinitel počtu otáček.

Dle následující tab. 5.8, převzaté z [1], str 265, pro velmi těžký provoz a pro kalená 
ocelová pojezdová kola je volen materiálový součinitel k =11 MPa.

Tab. 5.8 Materiálové součinitelé provozu a druhu oceli [1]

K max16=k⋅Drad16⋅b⋅f nrad16 ; (5.8)
K max16=11⋅300⋅70⋅0,5075 ;
K max16=117,23 kN

kde: KmaxN [kN] je maximální únosnost kol;
k [MPa] - materiálový součinitel;
b [mm] - šířka pojezdového kola.

F gew16=mgew16⋅g ; (5.9)
F gew16=9⋅9,81 ;
F gew16=88,29 kN
kde: FgewN [kN] je síla působící od zakladače na pojezdová kola;

mgewN [t] - uvažovaná hmotnost celého zakladače dle firmy SSI Schäfer.

Tab. 5.9 Porovnání maximálních únosností kol a sil působících na pojezdová kola
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N 16 20 26 30 36
0,5075 0,5467 0,5809 0,6116 0,6394fnradN [-]

Provoz
Materiálový součinitel k [MPa]

Šedá litina Ocel na odlitky Kalená ocel
Lehký 1000 4,0 9,0 12,0
Střední 1700 - 9,0 12,0
Těžký 3000 - 8,5 11,5

Velmi těžký 5000 - 8,0 11,0

Životnost [h]

N 16 20 26 30 36
117,23 157,85 201,29 247,22 295,40
88,29 117,72 166,77 196,20 245,25

KmaxN [kN]
FgewN [kN]
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Pro lepší názornost jsou hodnoty přepočteny do hmotnostního vyjádření a sestaveny 
do tabulky (viz tab. 5.10).

T max16=
Kmax16

g
; (5.10)

T max16=
117,23
9,81

;

T max16=11,95 t

Tab. 5.10 Porovnání únosností pojezdových kol a hmotností zakladačů

kde: TmaxN [t] je maximální únosnost kol v hmotnostním vyjádření.

Obr. 5.1 Znázornění sil  FgewN a  KmaxN

Jak  je  vidět  z  předchozích  tabulek  je  únosnost  pojezdových  kol  mírně 
předimenzovaná. Je to z důvodu, kdy se celý zakladač rozjíždí, jedno kolo je více namáhané 
nežli druhé. Takto navržená kola jsou pro bezproblémový provoz zakladače vyhovující.

 5.2.2 Návrh hřídele k pojezdovému kolu zakladače

Hřídel pojezdového kola bude uložen dle obr. 5.2. Převodový motor bude na hřídel 
nasazen  a  zajištěn  systémem  TorqLOC® (popsán  níže  v  kapitole  5.2.4).  Celý  převodový 
pohon pak bude uchycen k spodnímu pojezdovému ústrojí, jak je schematicky naznačeno na 
obr. 5.2 nahoře. Toto řešení je vhodné zejména pro zachycení vznikajících vibrací.
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N 16 20 26 30 36
11,95 16,09 20,52 25,20 30,11
9,00 12,00 17,00 20,00 25,00

TmaxN [t]
mgewN [t]
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Obr. 5.2 Návrh sestavení pojezdového kola, uložení hřídele a pohonu

Je  pravděpodobné,  že  největší  zatížení  hřídele  bude  mezi  oběma  ložisky,  kde  je 
uchyceno  pojezdové  kolo.  Proto  volný konec  hřídele,  na  kterém je  přichycen  převodový 
motor,  není  uvažován ve  výpočtech.  S ohledem na bezpečnost  je  bráno v úvahu zatížení 
jednoho kola jako 2/3 celkové hmotnosti zakladače. Je to z důvodu rozjíždění zakladače, kdy 
na jedno kolo působí mnohem větší síla než na druhé.

Obr. 5.3 Silové rozložení na hřídeli pojezdového kola
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M Opmax16=

2
3
⋅F gew16⋅Lhrp

4 ; (5.11)

M Opmax16=

2
3
⋅88290⋅280

4 ;

M Opmax16=3090150 Nmm ;

Tab. 5.11 Maximální ohybové momenty pojezdového hřídele

kde: MOpmaxN [Nmm] je maximální ohybový moment na pojezdovém hřídeli;
Lhrp [mm] - návrhová délka hřídele pojezdového kola.

Výpočet  minimálního  průměru  konce  hřídele  pro  pojezdové  kolo  je  proveden 
obdobně jako u hřídele pro lanový buben. Vychází se z rovnice 4.26.

d phr16≥
3 32⋅M Opmax16

⋅DO
; (5.12)

d phr16≥
3 32⋅3090150

3,14⋅162,5
;

d phr16≥57,87 mm

Tab. 5.12 Minimální průměry hřídelů pro pojezdová kola

S  přihlédnutím  k  normalizovaným  průměrům  ložisek  jsou  voleny  konce  hřídelů 
pojezdového kola dle následující tabulky 5.13.

Tab. 5.13 Průměry konců hřídelů pro pojezdová kola

kde: dphrN [mm] je průměr konce hřídele pro pojezdové kolo.
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N 16 20 26 30 36
4120200 5493600 7782600 9156000 11445000MOpmaxN [Nmm]

N 16 20 26 30 36
63,69 70,10 78,73 83,12 89,54dphrN [mm]

N 16 20 26 30 36
80,00 80,00 90,00 100,00 100,00dphrN [mm]
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 5.2.3 Výpočet potřebného výkonu

Výpočet spočívá v určení potřebného výkonu při ustálené rychlosti a následně pak 
určení výkonu motoru při rozjezdu, kdy je třeba většího výkonu. Celý následující výpočet této 
kapitoly je proveden dle literatury [1].

 5.2.3.1 Výkon motoru při ustálené pojezdové rychlosti

T p16=
F gew16

Rrad16
⋅e f č⋅r phr16 ⋅ ; (5.13)

T p16=
88,29

15
⋅0,080,02⋅0,04⋅2,5 ;

T p16=2,354 kN

Tab. 5.14 Hodnoty tažných sil

kde: TpN [kN] je tažná síla;
RradN [cm] - poloměr pojezdového kola, RradN = DradN/2;
e [cm] - součinitel valivého tření, e = 0,06 až 0,08 cm, volím e = 0,08 cm;
fč [-] - součinitel čepového tření; fč = 0,01 až 0,02 pro valivá ložiska, 

volím fč = 0,02;
rphrN [cm] - poloměr čepu, vychází z minimálního průměru konce hřídele, 

rphrN = dphrN/2;
κ [-] - součinitel odporu valení po kolejnici, dle tab. 5.15, pro pojezd 

mostu a uložení valivé κ = 2,5.

Tab. 5.15 Hodnoty součinitele odporu valení po kolejnici  [1]
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N 16 20 26 30 36
2,354 2,511 3,150 3,363 3,679TpN [kN]

Provedení pro pojezd kočky pro pojezd mostu
pohon kol centrální

- uložení kluzné 1,2 až 1,3 1,3 až 1,5
- uložení valivé 2,0 až 2,3 2,3 až 2,5

pohon individuální - 1,5 až 2,0

Hodnoty κ
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Pro objasnění veškerých použitých veličiny ze vzorce 5.13 jsou tyto veličiny názorně 
zakresleny na následujícím obr. 5.4.

Obr. 5.4 Znázornění veličin působících na pojezdové kolo

P pk16=
T p16⋅v x

 p
; (5.14)

P pk16=
2,354⋅4

0,98
;

P pk16=9,61kW

Tab. 5.16 Potřebné výkony pro pojezd zakladače při ustálené rychlosti

kde: PpkN [kW] je potřebný výkon pro pojez zakladače při ustálené rychlosti.

 5.2.3.2 Výkon motoru při rozjezdu

V době rozjezdu zakladače ta lze předpokládat rovnoměrně zrychlený pohyb, motor 
pak bude překonávat moment MrozjN. 

Skutečný rozjezd zakladače zřejmě nebude probíhat za konstantního zrychlení, proto 
se také skutečná doba rozjezdu bude lišit (bude delší). Vždy záleží na charakteristice doby 
rozjezdu dodávané výrobce společně s pohonem

Brno, 2010  51

κ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

N 16 20 26 30 36
9,61 10,25 12,86 13,73 15,02PpkN [kW]
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t a=
v x

a
; (5.15)

t a=
4

0,6
;

t a=6,67 s

kde: ta [s] je doba rozjezdu zakladače.

Při  návrhu  je  třeba  předem  odhadnout  celkový  převod  iN a  poté  ho  zpětně 
překontrolovat.

i=2

kde: i [-] je předběžně volený celkový převod.

M T16=T p16⋅
Rrad16

i⋅ p
; (5.16)

M T16=2,354⋅ 150
2⋅0,98

;

M T16=180,18 Nm

kde: MTN [Nm] je moment pasivních odporů.

M zp16=P zp16⋅
R rad16

i⋅ p
=

F gew16⋅v x

g⋅t a
⋅

R rad16

i⋅ p
; (5.17)

M zp16=
88 290⋅4
9,81⋅6,67

⋅ 0,15
2⋅0,98

;

M zp16=413,27 Nm

kde: MzpN [Nm] je moment zrychlujících sil přímočaře se pohybujících hmot;
PzpN [N] - setrvačná síla.

M zr16=
2⋅⋅nrad16⋅⋅F gew16⋅d phr16

2

4⋅g⋅ta⋅p
; (5.18)

M zr16=
2⋅3,14⋅4,25⋅1,2⋅88290⋅0,082

4⋅9,81⋅6,67⋅0,98
;

M zr16=70,53 Nm
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kde: MzrN [Nm] je moment zrychlujících sil zrychlujících hmot;
β [-] - brzdný součinitel, dle [1] str. 296 β = 1,1 až 1,2, volím β = 1,2.

M rozj16=M T16M zp16M zr16 ; (5.19)
M rozj16=180,1841,2770,53 ;
M rozj16=663,98 Nm

kde: MrozjN [Nm] je potřebný rozjezdový moment na hřídeli motoru.

Veškeré  předchozí  výpočty  momentů  pro  různé  výšky  zakladače  jsou  sestaveny 
v následující tab. 5.17.

Tab. 5.17 Momenty potřebné pro rozjezd zakladače

P rozj16=M rozj16⋅2⋅⋅nrad16 ; (5.20)
P rozj16=663,98⋅2⋅3,14⋅4,25 ;
P rozj16=17,71 kW

Tab. 5.18 Potřebné výkony motoru pro rozjezd zakladače

kde: PpkrozjN [kW] je potřebný výkon motoru pro pojezd zakladače.

Obdobně jako při  návrhu pohonu k  zdvihacímu  mechanismu je  zřejmé,  že  i  zde 
je  potřebný  výkon  na  rozjezd  celého  zakladače  mnohem  větší  než  na  samotný  pojezd 
konstantní rychlostí. Z toho důvodu je pro návrh převodového motoru brán potřebný výkon 
z vypočtených hodnot pro rozjezd zakladače.

Pro konstrukční  návrh je bráno v úvahu, že převodový motor  bude připevněn na 
každém hřídeli pojezdového kola, čímž se sníží výkon potřebný na jedno kolo, i potřebný 
rozjezdový moment na polovinu. Výrazně se tak zmenší i cenové náklady.
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N 16 20 26 30 36
180,18 240,24 361,62 450,46 563,07
413,27 688,78 1170,92 1607,14 2295,92
70,53 75,23 112,41 139,94 153,06

663,98 1004,25 1644,95 2197,54 3012,05

MTN [Nm]
MzpN [Nm]
MzrN [Nm]
MrozjN [Nm]

N 16 20 26 30 36
17,71 21,42 29,24 33,49 40,16PpkrozjN [kW]
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P pk16=
1
2
⋅P pkroz16 ; (5.21)

P pk16=
1
2
⋅17,71 ;

P pk16=8,85kW

Tab. 5.19 Potřebné výkony motorů na každé pojezdové kolo

kde: PpkN [kW] je potřebný výkon motoru na každé pojezdové kolo.

 5.2.4 Zvolené typy převodových motorů a jejich vlastnosti

Tak jako pro pohon zdvihacího mechanismu je i  zde použit  převodový motor  od 
firmy SEW – Eurodrive včetně frekvenčního měniče a brzdy.

Při rozjezdu celého zakladače jsou síly působící na jednotlivá kola nerovnoměrně 
rozloženy, a tím je vyvolán větší požadavek výkonu na jedno kolo více jak na druhé. Proto je 
při  výběru  zohledněna  přetížitelnost  motoru  fn,  kterou  je  nasnadě  volit  vyšší  jak  2  nebo 
alespoň co nejblíže k této hodnotě.

Frekvenční měnič je napojen přímo na řídící systém, a tím lze snadno kontrolovat 
i regulovat otáčky obou pojezdových kol a v případě potřeby tyto rychlosti ihned dorovnat – 
to probíhá automaticky pomocí řídícího systému.

Převodovka je opět brána s dutým hřídelem. Ovšem spojení hřídele s převodovkou je 
provedeno pomocí systému  TorqLOC®, jež doporučuje firma SEW – Eurodrive na svých 
webových stránkách.

Svěrné  spojení  TorqLOC® slouží  k  silovému  spojení  závislého  hřídele  a  dutého 
hřídele v převodovce. TorqLOC® tak představuje alternativu k dosavadnímu dutému hřídeli 
se stahovacím kotoučem,  dutému hřídeli  s  lícovaným perem a dutému hřídeli  s  klínovým 
drážkováním.  Výhodami  svěrného  spojení  TorqLOC®  jsou  úspora  nákladů  a  snadná 
montáž/demontáž. [22]

Uchycení  převodového  motoru  již  není  pomocí  příruby,  ale  je  uchycen  přímo 
k spodnímu pojezdovému ústrojí, jak již bylo popsáno v kapitole 5.2.2.
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8,85 10,71 14,62 16,74 20,08PpkN [kW]
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Tab. 5.20 Typy vybraných převodových motorů a jejich vlastnosti [25]

Tab. 5.20 (pokračování)

Stejně jako u výpočtů pohonu k zdvihacímu mechanismu, tak i zde jsou výpočty 
provedeny pro frekvenci 50 Hz. S použitím vhodného frekvenčního měniče lze taktéž zvolit 
pohony menších výkonů.

 5.2.5 Kontrola funkčnosti navrženého převodového motoru

Jelikož  předběžně  volený  celkový  převod  byl  menší  než  skutečné  převody 
navržených  převodovek,  je  zřejmé,  že  potřebný  výkon  bude  menší  než  navržený,  avšak 
s přihlédnutím na provoz a bezpečnost zakladače dostatečně vyhovující.

Výsledný moment potřebný k rozjíždění MrozjN, vypočítaný z rovnice 5.19, nesmí být 
větší  než  připouští  momentová  přetížitelnost  motoru.  Obdobně  je  to  i  s  výkonem  při 
rozjíždění.
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Označení KT87DRS160MC4BE20 KT97DRS180M4BE32
15,00 22,00

1470,00 1465,00
810,00 1500,00
177,00 140,00

8,29 10,41
90,00 100,00
1,75 1,90

171,00 295,00

Pzm [kW]
nm [min-1]
Mout [Nm]
nout [min-1]

ip [-]
dout [mm]

fnN [-]
mp [kg]

Označení KT87DRS132MC4BE11 KT87DRS160M4BE20
9,20 11,00

1465,00 1460,00
430,00 520,00
203,00 202,00

7,21 7,21
80,00 80,00
3,00 2,50

146,00 166,00

Pzm [kW]
nm [min-1]
Mout [Nm]
nout [min-1]

ip [-]
dout [mm]

fnN [-]
mp [kg]
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M rozj16

2
≤ f n16⋅M out16 ; (5.22)

663,98
2

≤3⋅430 ;

331,49 Nm≤1290,00 Nm

Pro ostatní pohony:
502,13 Nm≤1300,00 Nm
822,47 Nm≤1417,50 Nm
1098,77 Nm≤2850,00 Nm
1506,03 Nm≤2850,00 Nm

Pravá strana udává maximálně dosažitelný kroutící  moment motoru.  Mohlo by se 
zdát, že motory jsou hodně předimenzované, ovšem motory mohou tento moment dosáhnout 
jen na velmi krátkou dobu, v případě většího zatížení. V žádném případě by se při normálním 
provozu  k  těmto  hodnotám nemělo  přibližovat.  Stejně  je  tomu  tak  i  u  kontroly  výkonu 
při rozjezdu.

P pk16≤ f n16⋅P zm16 ; (5.23)
8,85≤3⋅9,2 ;
8,85 kW≤27,60kW

Pro ostatní pohony:
10,71kW≤27,50 kW
14,62kW ≤26,25 kW
16,74 kW ≤41,80 kW
20,08 kW≤41,80 kW

Brno, 2010  56

DIPLOMOVÁ PRÁCE



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 6 Pevnostní analýza nosného sloupu pomocí metody konečných 
prvků

Dříve než bude proveden výpočet pomocí metody konečných prvků (dále jen MKP), 
je tento nosný sloup zkontrolován na vzpěrnou pevnost.

 6.1 Kontrola vzpěrné pevnosti nosného sloupu zakladače

Jelikož se dá předpokládat, že celý nosný sloup bude zatížen osovou silou, která bude 
působit od zvedaného nákladu a zakládacího zařízení, je třeba ho zkontrolovat na vzpěr. Celý 
výpočet na vzpěr je proveden dle [12] – ČSN 73 1401 – Navrhování ocelových konstrukcí. 

Nejprve je provedeno zjednodušení,  kdy síla  (obecně označená jako N),  která  ve 
skutečnosti  nepůsobí  přímo na osu sloupu,  je  do  této  osy přenesena  (viz  obr.  6.1).  Díky 
tomuto opatření je možné nosný sloup počítat dle základního případu vzpěrné délky, a to dle 
[12] str. 96, obrázek C.1. 

Další  zjednodušení  spočívá  v tom,  že prostorová úloha je převedena na plošnou. 
Jelikož  v případě,  kdy je  náklad zakládán  do regálu  působí  na nosný sloup síla  ve dvou 
směrech,  je  v  dalších  výpočtech  uvažováno  jak  s  kvadratickým  momentem  k  ose  x  tak 
i k ose y – dle obr. 6.2. Zavedený systém os v této kapitole nekoresponduje se systémem os 
v ostatních kapitolách, nicméně stejně zavedené osy jsou ve většině dostupné literatury.

Dále je pro výpočet vzpěru třeba, aby celý nosný sloup byl ve všech místech stejného 
průřezu, proto jsou vnitřní výztuhy zanedbány.

Výpočet je proveden pro nejvyšší  výšku nosného sloupu – 36 m. V případě,  kdy 
se  výsledek  výpočtu  nebude  nacházet  v  oblasti  pružného  vzpěru,  nemá  smysl  provádět 
kontrolu vzpěrové pevnosti pro nižší výšky regálových zakladačů.

Obr. 6.1 Zjednodušení zatížení sloupu
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Vzpěrná délka tlačeného prutu Lcr je délka náhradního, kloubově uloženého prutu 
stejného průřezu.

Lcr=vz⋅L36 ; (6.1)
Lcr=1,9⋅36000 ;
Lcr=68400mm
kde: Lcr [mm] je vzpěrná délka prutu;

βvz [-] - součinitel vzpěrné délky prutu v ohybu, dle [12] str. 96 je pro 
daný případ βvz = 1÷2, pro větší přiblížení do stavu kdy βvz = 2 (viz [12]), 
volím  βvz = 1,9.

1=⋅ E
Re

; (6.2)

1=3,14⋅ 210000
355

;

1=76,37

kde: λ1 [-] je srovnávací štíhlost;
E [MPa] - modul pružnosti v tahu, tlaku, dle [12] str. 16 pro oceli je 

E = 210 000 MPa;
Re [MPa] - mez kluzu, dle [12] str. 16 pro ocel S355 do tloušťky 40 mm  je 

Re = 355 MPa.

Jelikož  pro  daný  průřez  sloupu  není  lehké  vypočítat  kvadratické  momenty 
setrvačnosti, byly tyto výpočty provedeny v programu AutoCAD 2010. Zjednodušený průřez 
byl  v  tomto  programu  nakreslen  a  následně  pomocí  příslušných  nástrojů  vypočteny  jak 
kvadratické  momenty  setrvačnosti  k  příslušným  osám,  tak  i  plocha  tohoto  nakresleného 
průřezu (viz obr. 6.2).

Obr. 6.2 Zjednodušený průřez sloupu pro výpočet vzpěru

Brno, 2010  58

DIPLOMOVÁ PRÁCE



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

I x=756684000 mm4 ;

I y=2 015 560 000 mm4 ;

A=20 249,05mm2

i x= I x

A
; (6.3)

i x= 756684000
20249,05

;

i x=193,31 mm

i y= I y

A
; (6.4)

i x= 2015560000
20249,05

;

i x=315,50mm
kde: Ix [mm4] je kvadratický moment setrvačnosti k ose x;

Iy [mm4] - kvadratický moment setrvačnosti k ose y;
A [mm2] - plocha zjednodušeného průřezu nosného sloupu;
ix [mm] - poloměr kvadratického momentu k ose x;
iy [mm] - poloměr kvadratického momentu k ose y.

x=
Lcr

i x
; (6.5)

x=
68400
193,31

;

x=353,84

y=
Lcr

i y
; (6.6)

y=
68400
315,50

;

y=216,80

kde: λx [-] je štíhlost prutu pro vybočení od osy x;
λy [-] - štíhlost prutu pro vybočení od osy y.
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x=
x

1
⋅A ; (6.7)

x=
353,84
76,37

⋅1 ;

x=4,63

y=
y

1
⋅A ; (6.8)

x=
216,80
76,37

⋅1 ;

x=2,84

kde: λx [-] je poměrná štíhlost prutu pro vybočení od osy x;
λy [-] - poměrná štíhlost prutu pro vybočení od osy y;
βA [-] - součinitel průřezu nosného sloupu, dle [12] str. 51 pro průřez 

třídy 1 ([12] str. 26) je  βA = 1.

x=0,5⋅[11⋅x−0,2x
−2] ; (6.9)

x=0,5⋅[10,34⋅4,63−0,2279,34−2];
x=1,25

 y=0,5⋅[11⋅y−0,2y
−2]; (6.10)

 y=0,5⋅[10,34⋅2,84−0,2171,16−2];
 y=0,95

kde: Φx [-] je součinitel pro natočení k ose x;
Φy [-] - součinitel pro natočení k ose y;
α1 [-] -součinitel imperfekce, určený dle literatury [12], tabulek na str. 51 

a 52, α1 = 0,34.

x=
1

 xx
2−x

−2
≤1,0 ; (6.11)

x=
1

1,251,252−353,84−2
;

x=0,40
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y=
1

y y
2−y

−2
≤1,0 ; (6.12)

y=
1

0,950,952−216,80−2
;

y=0,53

kde: κx [-] je součinitel vzpěrnosti pro natočení k ose x;
κy [-] - součinitel vzpěrnosti pro natočení k ose y.

F kritx=
x⋅A⋅A⋅Re

M
; (6.13)

F kritx=
0,40⋅1⋅20 249,05⋅355

1,15
;

F kritx=2 493 063 N≈2 493kN

F krity=
y⋅A⋅A⋅Re

M
; (6.14)

F kritx=
0,53⋅1⋅20 249,05⋅355

1,15
;

F kritx=3 294 741 N≈3 295 kN

kde: Fkritx [N] je návrhová vzpěrná únosnost pro natočení k ose x;
Fkrity [N] - návrhová vzpěrná únosnost pro natočení k ose y;
γM [-] - součinitel spolehlivosti materiálu, dle [12] str. 25 pro materiál 

S355 γM = 1,15.

Zda-li  se jedná o pružnou či  nepružnou deformaci  zjistíme z porovnání návrhové 
tlaková síly a návrhové vzpěrné únosnosti, vypočítané výše. Návrhová tlaková síla je úměrná 
potřebné síle v laně – viz kap. 4.1.1.

F 5l≤F kritx ; (6.15)
31,88kN ≤2493 kN

F 8l≤F kritx ; (6.16)
28,94 kN≤2 493 kN
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F 5l≤F krity ; (6.17)
31,88kN ≤3 295 kN

F 8l≤F krity ; (6.18)
28,94 kN≤3 295 kN

Jak  je  vidět  z  výsledků,  návrhové  vzpěrné  únosnosti  jsou  mnohem  vyšší  než 
návrhové tlakové síly působící v ose nosného sloupu. Jedná o nepružný vzpěr a tento sloup je 
možno počítat jako prut (tato náhrada se často používá ve spojí se jménem Tetmajer).

 6.2 Postup při vytváření modelu pro MKP

 Pro řešení této konstrukce nosného sloupu zakladače bylo použito programu Catia 
V5 R19. V tomto programu bylo provedeno celkové řešení počínaje vymodelováním všech 
důležitých  součástí,  následné  vytvoření  sítě,  zadáním  okrajových  podmínek,  výpočtu 
a následného získání výsledků deformací a posunutí celé konstrukce. Vzhledem k celkové 
složitosti zakladače byla provedena určitá zjednodušení. 

 6.2.1 Zjednodušení, okrajové podmínky

Ve výpočtech pomocí MKP se zaměřilo pouze na nosný sloup a zanedbalo se spodní 
pojezdové ústrojí  zakladače.  Zakládací  zařízení  včetně  nákladu bylo  nahrazeno jednoduše 
vymodelovanou součástí, která byla odpovídajícím způsobem zatížena silou, jež nahrazovala 
hmotnost celého zakládacího zařízení s nákladem.

Vrchní  část  se  systémem kladek  vedená v  kolejnici,  která  je  umístěna  na  stropě 
skladu, byla taktéž nahrazena jednoduše vymodelovanou součástí. Byly k ní přidány okrajové 
podmínky,  které  zabraňují  vybočení  této části  do stran ve směru osy z (viz  systém os na 
obr.6.3).

Dolní  část  nosného sloupu je  ve skutečnosti  připevněna na spodním pojezdovém 
ústrojí. Jelikož je ale počítán pouze nosný sloup, není toto pojezdové ústrojí uvažováno a celý 
sloup je pro výpočet uložen vetknutě ve své dolní části.
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Dále jsou zanedbány i šroubové spoje, které jsou pro výpočet nepodstatné a nejsou 
obsahem této práce. Proto také došlo k nahrazení pevným spojením všech šroubových spojů.

Stejně tak byly zanedbány i svarové spoje (jež jsou taktéž pro výpočet nepodstatné). 
Byly také nahrazeny pevným spojením ve všech částech kde bude konstrukce svařena.  

Všechna  tato  zjednodušení  byla  provedena  z  důvodu  přebytečného  zatěžování 
výpočtového systému.

Jako okrajové podmínky jsou předem zvoleny maximální  dovolené posuvy,  resp. 
natočení, celé konstrukce ve směru osy x a z. Tyto hodnoty jsou převzaty ze zdrojů firmy SSI 
Schäfer. Maximální dovolený posun ve směru osy x je tedy sxmax = 100 mm, a do směru osy z 
je szmax = 40 mm.

Obr. 6.3 Naznačení směrů os systému

kde: sxmax [mm] je maximální dovolený posun konstrukce ve směru osy x;
szmax [mm] - maximální dovolený posun konstrukce ve směru osy z.
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 6.2.2 Řešení programem Catia

Počítačová síť je tvořena plochami z předem připraveného modelu jako tenkostěnná 
skořepina a to prvky (elementy) a uzly (nody). Je snaha použít čtvercových elementů, avšak 
ne vždy je to možné, proto je síť v některých místech ručně upravena na trojúhelníkové prvky. 
Celá síť je tvořena jako volná (viz obr. 6.4). Vlastní hmotnost konstrukce je přidána při tvorbě 
zatížení a okrajových podmínek. 

Součástem nosného sloupu je přiřazen materiál  S355 J2G3, jehož charakteristické 
vlastnosti  jsou  uvedeny  v tab.  6.1.  Dále  pak  J2G3  odpovídá  jakostnímu  stupni  podle 
ČSN EN 10025, vrubová houževnatost je minimálně 27 J při -20°C a měří se u tří vzorků. Tři 
hodnoty a průměrná hodnota se uvádějí v atestu.

Tab. 6.1 Charakteristické vlastnosti zvoleného materiálu [12]

kde: Rm [MPa] je mez pevnosti;
G [MPa] - modul pružnosti ve smyku;
ν [-] - součinitel příčné deformace;

αtd [(°C)-1]- součinitel délkové tepelné deformace;
ρ [kg/m3] - objemová hmotnost.
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S355 J2G3
355
510

E [MPa]
G [MPa]

0,3

Re [MPa]
Rm [MPa]

210 000
81 000

ν [-]
αtd [(°C)-1] 12 . 10-5

ρ [kg/m3] 7 850
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a) b)
Obr. 6.4 Část vytvořené počítačové sítě předního (a) a postranního (b) plechu nosného 

sloupu

Spodní  část  nosného sloupu je  uchycena  pevně odebráním všech stupňů volnosti 
všem  čtyřem  spojovacím  kostkám,  které  by  byly  šroubovým  spojením  připevněny  ke 
spodnímu pojezdovému ústrojí zakladače (viz obr. 6.5 a). Náhradní součást ve vrchní části 
nosného sloupu je uložena kluzně odebráním posunutí do osy z (viz obr. 6.5 b).

a) b)
Obr. 6.5 Zobrazení přiřazených vazeb, 

a) spodní části nosného sloupu, b) vrchní části nosného sloupu

 6.2.3 Zatěžovací stavy

Celý cyklus zakládání palety s nákladem se dá popsat takto: paleta,  která má být 
uskladněna  je  dopravena na  místo,  ke  kterému  se  regálový zakladač  dostane  a  zakládací 

Brno, 2010  65

DIPLOMOVÁ PRÁCE



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

zařízení pomocí teleskopických vidlí tuto paletu nabere. Poté se celý zakladač dá do pohybu, 
systém nalezne volné místo a paletu uskladní. Při pohybu celého zakladače působí na nosný 
sloup  jak  síla  vyvolaná  od  zvedaného  břemene,  tak  i  síla  způsobená  hmotností  nosné 
konstrukce, která není zanedbatelná.

Ve  stavu  kdy  je  břemeno  pouze  zvedáno  je  zřejmé,  že  se  nosný  sloup  může 
deformovat (vyosit)  z původní polohy pouze ve směru osy x (viz systém  os na obr. 6.3). 
Je také zřejmé, že toto vyosení bude maximální v nejvyšším možném místě založení palety. 
Proto  výpočty  pro  maximální  posunutí  v  ose  x  jsou  provedeny  tak,  že  část  nahrazující 
zakládací zařízení s břemenem je umístěna do své nejvyšší polohy (pro nejhorší případ to je 
36 m). Tímto způsobem získáme maximální vyosení nosného sloupu ve směru osy x.

Při zakládání palety s nákladem do regálu dochází k vyosení nosného sloupu nejen 
ve směru osy x, ale i ve směru osy z. Pomocí programu MaFoDeM a určitých zjednodušení 
spočívajících v nahrazení nosného sloupu prutem s příslušným momentem setrvačnosti bylo 
zjištěno, že k největšímu prohnutí prutu vlivem působícího momentu dojde, je-li moment co 
nejblíže k vrchní posuvné vazbě.  Proto pro výpočet tohoto maximálního prohnutí je taktéž 
nahrazující  model  zakládacího  zařízení  umístěn  do  co  nejvyšší  polohy  nosného  sloupu. 
Porovnání výsledků získaných z programu Catia a MaFoDeM je uvedeno dále. Jak se bude 
konstrukce nosného sloupu deformovat je schematicky naznačeno na obr. 6.6. 

Jelikož se dle zadaných parametrů jedná o zakladač sloužící  k zakládání palet  do 
dvou vzdálených poloh, bude vysunutí palety ve směru osy z 3000 mm. Ve směru osy x pak 
ve  vzdálenosti  1500  mm  od  přední  části  nosného  sloupu.  Do  těchto  vzdáleností  je  pak 
i umístěna daná síla.

Obr. 6.6 Schéma vyosení nosného sloupu při zakládání palety do regálu
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Výpočty jsou provedeny pro dvě různé síly (F5l a F8l) odpovídající silám v laně, které 
již byly vypočteny v kapitole 4.1.1.

 6.3 Výsledky výpočtů

Postupně  byly  namodelovány  jednotlivé  části  regálového  zakladače  včetně 
nahrazujících modelů,  a poté byla vytvořena sestava celé konstrukce. Následně byla podle 
výše  uvedeného  postupu  vytvořena  počítačová  síť  (mesh)  tohoto  modelu,  byl  přiřazen 
materiál  k  jednotlivým  částem,  definovány  vazby  a  konstrukce  byla  zatížena  jak  vlastní 
hmotností  tak  i  silou  vyvolanou  zakládacím  zařízením  s  nákladem.  Takto  bylo  získáno 
množství výsledků pro pět různých výšek nosného sloupu a dva případy zatížení silou.

Veškeré následující obrázky výsledných posunutí a rozložení výsledného napětí jsou 
z  důvodu podobnosti  výsledků vyobrazeny pouze pro nejnižší  vypočtenou výšku nosného 
sloupu tj. 16 m.

 6.3.1 Posunutí nosného sloupu v ose x a průběh napětí

Způsob zjištění maximálního vyosení, a tudíž i deformace nosného sloupu, již byl 
popsán výše. Nosný sloup byl zatížen nejprve silou F5l, a poté i silou F8l. Byly provedeny 
výpočty pro všech pět předem stanovených výšek.

Tab. 6.2 Hodnoty maximálních posunutí v ose x

kde: sxF5l [mm] je maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F5l;
sxF8l [mm] - maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F8l.
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L [m] 16 20 26 30 36
18,802 28,996 49,305 66,434 94,282
16,997 26,226 44,624 60,148 85,350

sxF5l [mm]
sxF8l [mm]
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Obr. 6.7 Závislost výšky zakladače na výsledném maximálním vyosení sloupu v ose x

Z provedených výpočtů byly získány hodnoty maximálního posunutí nosného sloupu 
pro jednotlivé výšky a pro dva případy zatížení. Následně byly pro přehlednost tyto hodnoty 
zaneseny do grafu na obr. 6.7.  Žádná z vypočtených hodnot posunutí nepřekročila předem 
stanovenou podmínku posunutí 100 mm. Není proto třeba zavádět jiná řešení, která by vedla 
k menšímu naklonění nosného sloupu. 

Obdobný výpočet byl pro kontrolu a zvýšení věrohodnosti výsledků proveden také 
pomocí programu MaFoDeM. Tento program slouží pro lineární statický výpočet obecných 
rovinných prutových konstrukcí. Výpočetní postup je založen na maticové variantě obecné 
deformační metody. Z toho důvodu byl nosný sloup nahrazen prutem s  daným momentem 
setrvačnosti Iy (viz kap. 6.1) a zatížen odpovídajícím momentem, jenž nahrazuje sílu v dané 
vzdálenosti od osy nosného sloupu.

Tab. 6.3 Hodnoty maximálních posunutí v ose x získané pomocí programu MaFoDeM

kde: sxMF5l [mm] je maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F5l, získané 
pomocí programu MaFoDeM;

sxMF8l [mm] - maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F8l, získané 
pomocí programu MaFoDeM.
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Jestliže se porovnají hodnoty posunutí z tab. 6.2 a tab. 6.3 je vidět, že i při nahrazení 
nosného sloupu prutem jsou zjištěné posuvy velmi podobné a odchylky jen velmi malé a na 
základě provedených zjednodušení přijatelné.

Během výpočtů  byla  sledována  i  napětí  nosného sloupu.  Jako nejvíce  namáhaná 
místa se jevila ta místa,  kde dochází ke styku zakládacího zařízení s přední částí  nosného 
sloupu a dále pak místa, resp. svary, ve spodní části, kde jsou spojovací kostky, které spojují  
nosný  sloup  s  pojezdovým  ústrojím,  přivařeny  k  jednotlivým  plechům  nosného  sloupu 
(viz obr. 6.9). 

Jelikož  zakládací  zařízení  bylo  vymodelováno  pouze  jako  zjednodušující  model, 
nelze tyto hodnoty napětí způsobené zakládacím zařízením brát za zcela korektní. Nicméně 
napětí v této oblasti byla ze všech naměřených hodnot na celém nosném sloupu maximální, 
s výjimkou výpočtů pro nejvyšší nosný sloup (36 m), kde bylo maximální napětí naměřeno 
ve střední části celého nosného sloupu. Z toho lze vypozorovat, že od určité výšky nosného 
sloupu  pomalu  dochází  ke  ztrátě  stability  celé  nosné  konstrukce.  Jak  je  vidět  z  hodnot 
maximálních  naměřených  napětí  v  tab.  6.4,  napětí  postupně  v  místě  styku  zakládacího 
zařízení  s  nosným  sloupem  stoupá,  a  poté  co  dojde  k  překročení  určité  výšky,  dojde 
i  k většímu vyosení  celého nosného sloupu a energie  se  více akumuluje  do střední  části, 
přičemž dojde ke snížení napětí na celé konstrukci.

Dále byla v průběhu výpočtů sledována ta místa, kde by byly následně vytvořeny 
svary.  Jak již bylo popsáno výše,  jsou to místa  ve spodní části  nosného sloupu, kde jsou 
spojovací  kostky  přivařeny  k  jednotlivým  plechům  nosného  sloupu.  Byly  sledovány  jak 
kostky na zadní, tak i na přední straně nosného sloupu. Maximální hodnoty napětí na těchto 
kostkách jsou zaneseny do tab. 6.5. Jak je vidět z těchto naměřených hodnot, napětí pomalu 
roste  a  poté,  při  překročení  dané  výšky náhle  klesne.  Je  to  zřejmě  z  důvodu,  kdy dojde 
k  takovému  vyosení  nosného  sloupu,  že  se  energie  pomalu  začne  akumulovat  do  středu 
nosného sloupu a postupně bude docházet ke ztrátě stability a borcení celé konstrukce.

Ovšem v důsledku robustnosti celého nosného sloupu a poměrně malé zatěžující síle, 
jsou naměřená napětí velmi malá a ani zdaleka se nepřibližují mezi kluzu daného materiálu 
z něhož je nosný sloup vyroben (355 MPa).
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Tab. 6.4 Hodnoty celkových maximálních naměřených napětí na celém nosném sloupu při  
výpočtu posunutí v ose x

kde: σcxF5l [MPa] je maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F5l při 
výpočtu posunutí v ose x ;

σcxF8l [MPa] - maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F8l při 
výpočtu posunutí v ose x.

Tab. 6.5 Hodnoty maximálních napětí naměřené na zadních a předních spodních 
spojovacích kostkách při výpočtu posunutí v ose x

kde: σoxF5l [MPa] je maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F5l 

při výpočtu posunutí v ose x ;
σoxF8l [MPa] - maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F8l 

při výpočtu posunutí v ose x ;
σixF5l [MPa] - maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F5l 

při výpočtu posunutí v ose x ;
σixF8l [MPa] - maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F8l 

při výpočtu posunutí v ose x .

Na následujícím obr. 6.8 je vyobrazena výsledná deformace (posunutí) a rozložení 
napětí (dle podmínky HMH) nosného sloupu v uvedeném měřítku. V důsledku podobnosti 
deformací i průběhů napětí pro různé výšky nosného sloupu je zobrazen pouze nejnižší nosný 
sloup, tj. 16 m. Pro lepší zobrazení výsledků je při zobrazení průběhu napětí zvolena horní 
hodnota (označená červeně), a proto také tato hodnota neodpovídá maximálnímu naměřenému 
napětí z tab. 6.4. Obdobně je to provedeno i na všech následujících obrázcích průběhu napětí.
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a) b)
Obr. 6.8 Zobrazení maximálního posunutí (a) a rozložení napětí (b) nosného sloupu výšky 

16 m zatíženého silou F8l v ose x, deformace v měřítku 40:1

Na následujícím obr. 6.9 je pak vyobrazeno rozložení napětí na spodních předních 
(a) a zadních (b) spojovacích kostkách.

a) b)
Obr. 6.9 Zobrazení rozložení napětí na předních (a) a zadních (b) kostkách sloupu výšky 16 m 

zatíženého silou F8l v ose x
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 6.3.2 Posunutí nosného sloupu v ose z a průběh napětí

Pro zjištění předchozího maximálního posunutí v ose x bylo předem jednoznačné, že 
k maximálnímu posuvu dojde, bude-li zakládací zařízení ve své maximální poloze. Při řešení 
maximálního  průhybu  do osy z  bylo  pro ujištění  stejného předpokladu využito  programu 
MaFoDeM. V něm byl vytvořen prut s daným momentem setrvačnosti a zatížen příslušnou 
složkou působícího momentu v dané ose z. Moment byl postupně posouván po prutu a bylo 
zjištěno, že při vzrůstající vzdálenosti momentu od vetknutého místa dochází k stále většímu 
průhybu tohoto prut (viz obr. 6.10). Proto také při výpočtech v programu Catia bylo celé 
zakládací  zařízení  posunuto do  co  nejvyšší  polohy,  stejně  jak  tomu bylo  i  při  výpočtech 
v předchozí kapitole.

Obr. 6.10 Vyobrazení průhybu v závislosti na poloze momentu
 určené pomocí programu MaFoDeM, hodnoty jsou uvedeny v metrech

I přestože dochází také k posunu nosného sloupu ve směru osy x. Tato posunutí jsou 
mnohem menší než předchozím případě, jelikož větší část vznikajícího ohybového momentu 
je  soustředěna  právě  do  osy  z.  Z  toho  důvodu  nejsou  tato  posunutí  měřena.  Následující 
výpočet byl proveden obdobně jako v předchozím případě.
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Tab. 6.6 Hodnoty maximálních posunutí v ose z

kde: szF5l [mm] je maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F5l;
szF8l [mm] - maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F8l.

Obr. 6.11 Závislost výšky zakladače na výsledném maximálním průhybu sloupu v ose z

Opět byly naměřené hodnoty posunutí (průhybu) zaneseny do grafu na obr. 6.11. Je 
vidět, že průhyb nosného sloupu se s rostoucí výškou zvětšuje, avšak do počítané výšky 36 m 
hodnoty nepřesáhnou předem stanovený průhyb.

Dále  také  bylo  využito  programu  MaFoDeM pro  kontrolu  předchozích  výsledků 
obdobně jako v předchozím případě. Prutu byl  ovšem přiřazen moment setrvačnosti  Ix dle 
kapitoly 6.1.
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Tab. 6.7 Hodnoty maximálních posunutí v ose x získané pomocí programu MaFoDeM

kde: szMF5l [mm] je maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F5l, získané 
pomocí programu MaFoDeM;

szMF8l [mm] - maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F8l, získané 
pomocí programu MaFoDeM.

Taktéž z porovnání výsledků z tab. 6.6 a tab. 6.7 je zřejmé že lze výsledky i přes 
určitou odchylku považovat za správné.

Stejně jako v předchozích výpočtech i zde bylo sledováno celkové napětí i napětí na 
spodních spojovacích kostkách, resp. svarech, těchto kostek s nosným sloupem.

Je zřejmé, že u tohoto případu zatížení bude poměrně více zatěžována jedna polovina 
nosného  sloupu  nežli  druhá.  Proto  také  vznikající  napětí  nabývají  vyšších  hodnot  než 
v předchozím případě. Opět byl pozorován obdobný vývoj růstu hodnot, postupný růst napětí, 
a poté mírná stagnace hodnot a následný pokles. Rozdíl byl v tom, že všechny tyto hodnoty 
byly naměřeny v místě styku zakládacího zařízení s přední částí nosného sloupu, resp. pouze 
na jedné straně (viz průběh napětí na obr. 6.12). Veškeré tyto hodnoty je třeba brát s ohledem 
na velké zjednodušení modelu zakládacího zařízení.

Dále také byla pozorována místa okolo spojovacích kostech, jenž se zdála být více 
namáhána než jiné části nosného sloupu. Jak je vidět na obr. 6.13, jedna oblast v okolí kostky 
je  vždy  namáhána  více  nežli  druhá,  což  je  opět  způsobeno  jiným  způsobem  zatížení. 
Naměřené  hodnoty  byly  následně  zaneseny  do  tab.  6.9.  Je  vidět  že  oproti  předchozímu 
případu jsou hodnoty naměřené na předních a zadních kostkách blíže u sebe, postupně klesají 
a následně se začínají ustalovat.

Naměřená napětí jsou již vyšší než v předchozím případě a s ohledem na bezpečnost 
se  již  začínají  přibližovat  k  hodnotám,  které  by  mohly  být  pro  celý  regálový  zakladač 
nebezpečné.
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Tab. 6.8 Hodnoty celkových maximálních naměřených napětí na nosném sloupu při  
výpočtu posuvu v ose z

kde: σczF5l [MPa] je maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F5l při 
výpočtu posunutí v ose z ;

σczF8l [MPa] - maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F8l při 
výpočtu posunutí v ose z.

Tab. 6.9 Hodnoty maximálních napětí naměřené na zadních a předních spodních 
spojovacích kostkách při výpočtu posuvu v ose z

kde: σozF5l [MPa] je maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F5l 

při výpočtu posunutí v ose z ;
σozF8l [MPa] - maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F8l 

při výpočtu posunutí v ose z ;
σizF5l [MPa] - maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F5l 

při výpočtu posunutí v ose z ;
σizF8l [MPa] - maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F8l 

při výpočtu posunutí v ose z .

Na následujícím obr. 6.12 je opět vyobrazena výsledná deformace a rozložení napětí 
na celém nosném sloupu o nejnižší výšce 16 m. Vybočení ve směru osy z je odečteno po 
přiblížení modelu a zobrazení jednotlivých vektorů posunutí. Dále je pak na obr. 6.13 vidět 
průběh napětí na spodních předních a zadních spojovacích kostkách.
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a) b)
Obr. 6.12 Zobrazení celkového posunutí (a) a rozložení napětí (b) nosného sloupu výšky 16 m 

zatíženého silou F8l při určování prohnutí v ose z, deformace v měřítku 40:1

a) b)
Obr. 6.13 Zobrazení rozložení napětí na předních (a) a zadních (b) kostkách sloupu výšky  

16m zatíženého silou F8l při určení průhybu v ose z
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 6.3.3 Zhodnocení výsledků

Ze získaných křivek na obr. 6.7 a obr. 6.11 lze následnou interpolací či  extrapolací 
(tj. určení hodnot, které jsou mimo oblast naměřených dat)  zjistit předpokládaný posun pro 
zvolenou  výšku  nosného  sloupu  v  dané  ose.  Pro  vyšší  regálové  zakladače  je  zřejmé,  že 
k překročení stanovené mezní hranice posunutí (100 mm resp. 40 mm) zcela určitě dojde. 
Jako  možné  konstrukční  opatření  proti  přílišnému  naklonění  by  mohlo  být  použito 
konstrukčního  řešení,  kdy  bude  nosný  sloup  odspodu  podepřen  ramenem  připevněným 
k nosnému sloupu, díky němuž by došlo ke snížení  polohy těžiště  nosného sloupu, a tak 
i  k větší  stabilitě  a  menšímu celkovému prohnutí  nosného sloupu.  Tento  možný návrh je 
schematicky naznačen na následujícím obr. 6.14.

Obr. 6.14 Schematicky naznačený konstrukční návrh pro větší stabilitu zakladače

Ve všech hodnotách vypočítaných pomocí programu Catia je zanesena i chyba s níž 
program  počítal.  Tato  chyba  je  ovlivněna  jak  kvalitou  vytvořené  počítačové  sítě, 
tak i vytvořenými zjednodušujícími okrajovými podmínkami. Lze říci, že s rostoucím počtem 
zjednodušení a nahrazování reálných těles zjednodušenými bude chyba výpočtu růst. Systém 
vyhodnotil kvalitu vytvořených prvků a díky tomu, že počítačová sít byla ručně poupravena 
tak, aby prvky korespondovali s požadavky programu, bylo procento přijatelných prvků vyšší 
než 99 %. Program taktéž po spuštěném výpočtu vyhodnotil  chybu s kterou daný výpočet 
proběhl. Na základě vytvořených okrajových podmínek systém vyhodnotil  chybu ve všech 
případech výpočtu do 10 % (nejčastěji v rozmezí 8 až 10 %).

Vytvořený  model,  který  byl  následně  použit  pro  výpočet,  odpovídá  ideálním 
podmínkám. Ve skladu dochází mnohdy i k nepředpovídatelným situacím a proto je třeba 
na tyto výsledky i takto pohlížet.
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 7 Bezpečnostní koncept

 7.1 Stabilita regálového zakladače

U zařízení, u kterých lze předpokládat možnost překlopení nebo převrácení se musí 
prokázat bezpečnost proti převržení ke všem klopným hranám. Klopný moment je součtem 
tíhy regálového zakladače a setrvačných sil ke klopné hraně.[1]

Překlopení ve směru osy z je zajištěno ve spodní části pomocí desek s profilovým 
výřezem umístěných kolem hlavy kolejnice a ve vrchní potom válečky vedené v kolejnici. 
Tyto opatření znemožňují náklon do této osy. Při pojezdu, zejména rozjezdu či brzdění, je ve 
spodní  části  taktéž  pomocí  desek  s  profilovým  výřezem  omezován  klopný  moment.  Pro 
omezení překlopení je třeba zajistit minimální rozvor kol tak, aby působící klopný moment 
zakladač nepřevrátil.

V důsledku toho,  že hmotnost  je  jak pro setrvačnou,  tak i  gravitační  sílu  stejná, 
je  možné  brát  v  úvahu  pouze  zrychlení,  která  úměrně  odpovídají  velikostem  těchto  sil. 
Schematicky je situace zakreslena na obr. 7.1.

Obr. 7.1 Zrychlení působící na regálový zakladač

tg=

X min36

2
L36

=a
g

; (7.1)
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=> X min36=
2⋅a⋅L36

g
; (7.2)

X min36=
2⋅0,6⋅36

9,81
;

X min36=4,40 m

Na základě těchto výsledků a doporučení firmy SSI Schäfer byly navrženy rozvory 
kol pro různé výšky zakladačů. Aby nemohlo dojít ke překlopení celého regálového zakladače 
vlivem setrvačné  síly  při  rozjezdu  či  brzdění,  musí  být  volený  rozvor  kol  XN   větší  než 
vypočtená hodnota XminN. Že tomu tak skutečně je ukazuje následující tab. 7.1.

Tab. 7.1 Srovnání hodnot minimálních a volených rozvorů  pojezdových kol

kde: XminN [m] je minimální hodnota rozvoru pojezdového kola;
XN [m] - rozvor pojezdového kola;
w [m/s2] - výslednice působícího zrychlení;
ζ [°] - úhel odklonu výslednice zrychlení od svislého směru.

 7.2 Přesnost založení palety do regálu

Při zakládání palety do regálu je nutné, aby paleta byla přesně, a to co s nejmenší  
odchylkou, založena na správné místo. Vzhledem k přípustným hodnotám vyosení nosného 
sloupu  (viz  kapitola  6),  a  tím  i  celého  regálového  zakladače,  je  třeba,  aby  při  nalezení 
přesného místa v regálu bylo využito více systému.

Regálový  zakladač  pomocí  teleskopických  vidlí  nabere  paletu.  Kolem  celého 
zakládacího zařízení je konstrukce na níž jsou připevněny senzory (obr. 7.2), které kontrolují 
maximální  dovolené rozměry celého nákladu a v případě překročení  některého z rozměrů 
ihned nahlásí chybu. Pokud je vše v pořádku, řídící systém najde volné místo a souřadnice,  
které má zaneseny v systému, a pošle je regálovému zakladači. Po dojetí na tyto souřadnice 
hledá senzor, taktéž umístěný na zakládacím zařízení a místo (nejčastěji malou díru v regálu, 
případně odrazku)  podle kterého doladí přesnější  polohu umístění  této palety.  Poté paletu 
založí.  Pomocí  tohoto  systému  dojde  k  vyloučení  nepřesnosti  založení  vlivem  vyosení 
nosného sloupu.
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Dle  konkrétního  projektu  a  požadavků  zákazníka  jsou  blíže  dané  senzory 
specifikovány.  Přijatelná  chyba  přesnosti  uložení  palety,  která  je  určována  zákazníkem, 
se většinou pohybuje kolem 1%.

Obr. 7.2 Rám zakládacího zařízení s množstvím senzorů

 7.3 Vedení zakládacího zařízení

Vedení zakládacího zařízení  je umožněno pomocí  vodítek umístěných na nosném 
sloupu a vodičů, které jsou umístěny na konstrukci zakládacího zařízení. Celé vedení určuje 
plynulý chod celého zařízení

 7.3.1 Vodítka

Pro vedení zakládacího zařízení  je použito jednoho vodítka umístěného ve středu 
nosného  sloupu,  které  taktéž  umožňuje  použití  zachycovače.  Další  vedení  je  umožněno 
pomocí  bočních  tvarovaných  profilů  nosného  sloupu  (viz obr.  7.2).  Vodítka  musí  být 
umístěna přesně a jejich povrch musí být hladký, aby se zamezilo nežádoucím vibracím a aby 
umožněno zajištění klidnému chodu. Jejich použití je především z důvodu omezení pohybu 
zakládacího  zařízení  ve  vodorovném směru.  Zabraňují  také  naklonění  celého  zakládacího 
zařízení při excentrickém umístění břemena.
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Obr. 7.2 Vodítka umístěná na nosném sloupu zakladače

 7.3.2 Vodiče

Vodiče jsou použity jak kluzné, tak i valivé. Jsou připevněny ke kostře zakládacího 
zařízení a kloužou, resp. se odvalují po vodítkách.

Kluzný vodič,  umístěný  na konstrukci  zakládacího  zařízení,  je  použit  pro  vedení 
pomocí středového vodítka na nosném sloupu. (viz obr. 7.3 a).

Valivé vodiče jsou umístěny po stranách nosného sloupu. Každý valivý vodič má 
4 ocelové kladky, vždy dvě a dvě proti sobě (viz obr. 7.3 b). Kladky jsou uloženy ve valivých 
ložiscích a díky jejich konstrukci jsou trvale ve styku s vodítky, resp. s nosným sloupem.

a) b)
Obr. 7.3 Vedení zakládacího zařízení

a) kluzné [16], b) valivé
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 7.4 Zabezpečovací zařízení

Jsou instalovány hlavně z důvodu bezpečnosti a spolehlivosti zakládacího zařízení, 
při přetržení nosných lan nebo při překročení stanovené rychlosti.

 7.4.1 Zachycovač

Při  přetržení  nosných  lan  nebo  překročení  dovolené  rychlosti  dojde  pomocí 
zachycovačů  ukotvených  k  zakládacímu zařízení  k  zachycení  pomocí  středového vodítka. 
Omezovač rychlosti (popsaný níže) kontroluje rychlost zvedacího zařízení a při překročení 
dovolené rychlosti dojde okamžitě k aktivaci zachycovače. Omezovač rychlosti a zachycovač 
jsou navzájem mechanicky propojeny.

Existují  tři  základní  typy  zachycovačů:  samosvorné,  samosvorné  s  tlumením 
a kluzné. V současné době jsou u všech strojů pro vertikální dopravu, jakožto i u regálových 
zakladačů, výhradně používané kluzné zachycovače.

Kluzné zachycovače dokáží zastavit zakládací zařízení na delší dráze vlivem tření 
o vodítko. Brzdná dráha a čas jsou závislé na hmotnosti zakládacího zařízení a na rychlosti při 
které  začíná  zachycovač  pracovat.  Zachycovač  se  systémem  pák  napojený  na  omezovač 
rychlosti je zobrazený na obr. 7.4. Jedná se o systém, který je použit u dosud vyráběných 
regálových  zakladačů.  Díky  nově  navrženému  nosnému  sloupu  je  možné,  že  bude  třeba 
systém propojení zachycovače s omezovačem rychlosti nutno konstrukčně pozměnit.

Obr. 7.4 Kluzný zachycovač uchycený na zakládacím zařízení
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 7.4.2 Omezovač rychlosti

Jedná  se  o  zařízení,  které  při  překročení  stanovené  rychlosti  vypne  motor 
a inicializuje činnost zachycovače. Rychlost otáčení kladky omezovače rychlosti je úměrná 
pracovní rychlosti zakládacího zařízení.

Ocelové uzavřené lanko, které je součástí omezovače rychlosti,  je vedeno po celé 
délce nosného sloupu. Toto lanko je rovněž připojeno k zakládacímu zařízení a mechanismem 
propojeno  se  zachycovačem.  Systém  celého  mechanismu  zobrazený  na  obr.  7.5  a)  je 
konstrukčně mírně odlišný od skutečně použitého, kdy omezovač rychlosti  je umístěný ve 
spodní části na pojezdovém ústrojí.

V  současné  době  se  nejčastěji  používaní  omezovače  kyvadlové  a  odstředivé. 
U regálového zakladače je použito omezovače kyvadlového. Rychlost zakládacího zařízení se 
kontroluje  kyvadlem  umístěným  pod  kladkou  omezovače  rychlosti.  Kladka  má  na  jedné 
straně klínové drážky a na druhé straně je oběžná dráha ve tvaru osmiúhelníku.  Na ni je 
tažnou pružinou trvale přitlačována gumová kladka spojená s kyvadlovou páčkou. Při zvýšení 
dopravní  rychlosti  se  úměrně  zvýší  i  otáčky  kladky  omezovače  a  gumová  kladka  začne 
odskakovat od osmihranné dráhy, čímž se poruší synchronizace pohybů a zub na kyvadle se 
zachytí na kladce, která se ihned zastaví. Tím se uvede do činnosti i zachycovač. Kladkový 
omezovač rychlosti je vyobrazen na obr. 7.5 b).

a) b)
Obr. 7.5 Schema celého mechanismu [15] (a), schematicky zakreslený kyvadlový 

omezovač rychlosti (b)
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 7.5 Dopravní výkon

Dopravní  výkon  (někdy  také  označovaný  jako  dopravní  kapacita)  je  důležitým 
údajem pro posouzení  řešení  dopravy ve skladu.  To platí  zejména pro vysoké a  rozlehlé 
sklady. Při projektování je nutno vycházet z požadavků na systém zakládání. Při správném 
návrhu bude dopravní výkon zakladačů dostatečný a čekající časy na založení další palety 
nebudou překračovat přijatelné hodnoty.

Dopravní  výkon  i  čekající  čas  je  ovlivněn  parametry  mezi  které  patří  zejména 
nosnost,  jmenovitá  rychlost  a  také  místo  založení  palety.  Dopravním cyklem se  většinou 
rozumí jedna oběžná jízda regálového zakladače od odjezdu z výchozí stanice, kde jsou palety 
připraveny  k  uskladnění,  do  místa  požadavku  a  zpět  do  výchozí  stanice.  Je  zřejmé, 
že  v  závislosti  na  vzdálenosti  místa  požadavku  bude  doba  této  oběžné  jízdy pro  každou 
založenou paletu odlišná. [21]

Pro potřebu výpočtu dopravního výkonu se pak uvažují i další parametry jako jsou: 
časová  ztráta  způsobená  rozjezdem  a  dojezdem,  časová  ztráta  způsobená  nakládáním 
a vykládáním palety s nákladem, čekací interval a také samotný výkon zakladače. 

Firma SSI  Schäfer zaručuje pro provoz regálových zakladačů pracovní vytíženost 
v závislosti na zakládané výšce od cca 40 cyklů za hodinu (pro nejvyšší zakladače) až po 
cca 60 cyklů za hodinu pro nejnižší regálové zakladače.

Výpočet  dopravního výkonu je  vždy závislý  na konkrétním řešení  celého  skladu 
a měl by se posuzovat vždy při stavbě nových skladů resp. regálových zakladačů pro daný 
sklad.

 7.6 Pravidelné kontroly

Hlavním kritériem pro posouzení, kdy se má lano vyměnit je především počet všech 
přetržených drátů na určité délce lana. Toto určuje ČSN ISO 12480-1. Rychlé opotřebení lana 
může zapříčinit chyba uložení lana a lámání drátů může být způsobeno taktéž výrobou při 
tažení  či  patentování  lana.  I  koroze urychluje  lámání  drátů.  Přetržením jednotlivých drátů 
klesá  nosnost  lana,  a  tím i  jeho původně určená  bezpečnost.  Při  pravidelných  odborných 
prohlídkách  se  lano  musí  pečlivě  kontrolovat,  zjišťuje  se  i  jeho  celkový  vzhled  (koroze, 
vydutí, lomy v pramenech) a kontroluje se počet prasklých drátů. [6]

Při pravidelné kontrole je také třeba důkladně zkontrolovat nejvíce namáhané svary 
a zda-li nedošlo k jejich poškození. Nejvhodnější metoda je zřejmě vizuální, jenž je popsána 
v  ČSN EN 970. Tato kontrola vychází z předpokladu, že i vnitřní vady svarů se nakonec 
projeví nějakým způsobem na jeho povrchu. [20]
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Dle ČSN EN 528 je třeba před uvedením regálového zakladače do provozu provést 
jeho zkoušku. Tato zkouška musí být provedena kvalifikovanou osobou, autorizovanou pro 
tuto činnost. Ověřuje se, zda jsou dodrženy technické podmínky pro stavbu a zařízení a také 
všeobecná pravidla současného stavu techniky. Zkoušení sestává z předzkoušení, prověření 
konstrukce a přejímacího zkoušení.

Předzkoušení  zahrnuje  ověření  konstrukční  a  výrobní  dokumentace.  Prověření 
konstrukce  zahrnuje  zjištění,  že  zařízení  bylo  vyrobeno  v  souladu  s  konstrukčními 
technickými podmínkami a s odpovídající odborností zpracování. Přejímací zkoušení se týká 
zkoušení  pod  zatížením,  zkoušky  účinnosti  bezpečnostních  zařízení,  kontroly  správnosti 
montáže  a  instalace  a  také  ověření  úplnosti  a  správnosti  zápisů  v  dokumentaci  výrobce. 
Zkouška musí být provedena takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení osob.

Všechny pohyby, pro které bylo zařízení navrženo, musí být provedeny s patřičnou 
péčí  a  se  zkušební  hmotností  v  takových  polohách,  které  jsou  nejnepříznivější  vzhledem 
k namáhání zařízení. Musí být také provedena zkouška se záměrným uvedením omezovače 
rychlosti v chod s užitnou nosností.

O výsledcích zkoušení musí být uchován písemný záznam, včetně identifikace stroje, 
rozsahu zkoušení, výsledků zkoušení a uvedením data a podpisu zkoušející osoby. [11]

Údržba  regálového  zakladače  musí  být  prováděna  v  pravidelných  intervalech 
v  souladu  s  pokyny  dodavatele.  Stroje  musí  být  kontrolovány  na  provozní  bezpečnost 
nejméně  jedenkrát  za  rok.  Periodická  kontrola  je  vizuální  a  funkční  zkouška  s  nosností 
a přídavnou hmotností. Zahrnuje zkoušku stavu konstrukčních dílů a zařízení stroje a ověření 
úplnosti  a  správné  funkce  všech  bezpečnostních  zařízení.  Funkce  omezovače  rychlosti 
spouštění musí být zkoušena uvedením do chodu. [11]

 7.7 Ostatní doporučení

Zvýšení spolehlivosti celého zařízení lze dosáhnout například umístění dvou pohonů 
na každém pojezdovém kole spojeném přes jeden hřídel. V provozu je pouze jeden pohon, 
v případě poruchy je automaticky přepojen druhý a zakladač může pokračovat v činnosti aniž 
by došlo k jeho zastavení. Stejně tak můžou být dva pohony umístěny i u lanového bubnu.

Pro  zvýšení  doby  životnosti  lana  a  pro  zachování  bezpečnosti  provozu 
je  nejdůležitější  jeho  správné  mazání.  Je  vhodné  použít  takové  mazivo  jenž  zajišťuje 
chemickou stálost.
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 8 Závěr

Problematika  týkající  se  regálových  zakladačů  v  automatických  skladech  je 
v  současné  době  velice  rozsáhlá.  Vzhledem  k  charakteru  této  práce  byl  vytvořen  pouze 
koncepční návrh některých částí regálového zakladače.

Výsledky jak již navržených průměrů hřídelů k pojezdovým kolům, lanovému bubnu 
tak i samotný návrh tohoto bubnu korespondují s rozměry, které firma SSI Schäfer pro dané 
typy těchto zakladačů používá.

Výkony navržených pohonů pro pojezd celého zakladače jsou v zásadě menší než 
firma dosud používá. Je to hlavně z důvodu jiné konstrukce nosného sloupu a z předpokladu 
použití pohonu na každém pojezdovém kole.

Při výpočtech nosného sloupu bylo sledováno hlavně vyosení celého sloupu, které 
v daných výškách dosahovalo přípustných (předem definovaných) hodnot. Průběh napětí na 
nosném sloupu se lišil zejména v závislosti na poloze palety. Jakmile dojde k zasouvání palety 
do regálu, jedna část nosného sloupu je namáhána mnohem více než druhá a v místě styku 
zakládacího zařízení s nosným sloupem vzniká rázem mnohem větší  napětí.  Na tento stav 
je  třeba  si  dát  pozor,  protože  při  výpočtu  toto  napětí  dosahovalo  hodnot  blížících  se 
k  200  MPa.  V  případě  požadavku  menšího  vyosení  celého  zakladače  je  možné  použít 
přídavného ramena určeného k větší stabilitě nosného sloupu.

Bezpečnostní koncept byl zpracován tak, aby zachytil základní popis bezpečnostních 
zařízení mezi kterými hraje bezesporu velice významnou roli zachycovač. Pravidelné kontroly 
stavu  celého  zakladače,  kontrola  všech  jeho  zařízení  a  pravidelná  údržba  jsou  nezbytné 
faktory určující jak životnost celého zařízení, tak i jeho stálou provozuschopnost. Je třeba je 
provádět proto, aby během provozu nedošlo k takové nehodě, která by mohla mít katastrofální 
následek.

Při návrhu regálového zakladače je třeba se vždy zaměřit  na konkrétní specifický 
projekt a charakteristiky skladu, pro který je zakladač určen. Pro každý nový projekt je také 
potřeba vytvořit patřičnou doprovodnou dokumentaci. Obecně lze říci, že pro každou zakázku 
je nutné vytvořit takový regálový zakladač, který bude odpovídat zadaným požadavkům od 
zákazníka.
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Označení Jednotka Název
a zrychlení zakládacího zařízení

A plocha zjednodušeného průřezu nosného sloupu

[mm] hloubka drážky pro lano v bubnu

[mm] celková šířka kladky

b [mm] šířka pojezdového kola
[mm] hloubka drážky kladky
[mm] šířka čela kladky

D [mm] průměr neobrobeného válce
[mm] poloměr bubnu měřený pod lanem
[mm] navržený průměr bubnu
[mm] průměr konce hřídele
[mm] průměr volené kladky
[mm] minimální vypočtený průměr kladky
[mm] průměr volené kladky pro protizávaží
[mm] průměr lana
[mm] minimální průměr bubnu
[mm] průměr výstupního hřídele
[mm] průměr konce hřídele pro pojezdové kolo
[mm] průměr pojezdového kola

e [cm] součinitel valivého tření
E [MPa] modul pružnosti v tahu, tlaku

[mm] zkosení stran kladky
modul pružnosti pro vícepramenná lana

[-] součinitel čepového tření
[kN] síla působící od zakladače na pojezdová kola
[N] návrhová vzpěrná únosnost pro natočení k ose x
[N] návrhová vzpěrná únosnost pro natočení k ose y
[-] faktor přetížitelnosti motoru
[-] součinitel počtu otáček

[kN] jmenovitá pevnost lana
[kN] potřebná síla při rozjezdu

[m/s2]

[mm2]
ab

akl

bkl

ckl

D1

Db

dhr

Dkl

Dklmin

Dklp

dl

Dmin

dout

dphrN

DradN

ekl

Evp [N/mm2]
fč

FgewN

Fkritx

Fkrity

fnN

fnradN

Fp

Fxd
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[N] síla v laně
[kN] dovolené zatížení lana

g tíhové zrychlení
G [MPa] modul pružnosti ve smyku

[m] výška zakladače
i [-] předběžně volený celkový převod

[-] lanový převod
[-] převodový poměr

[mm] poloměr kvadratického momentu k ose x
kvadratický moment setrvačnosti k ose x

[mm] poloměr kvadratického momentu k ose y
kvadratický moment setrvačnosti k ose y

k [MPa] materiálový součinitel
[-] součinitel bezpečnosti
[-] součinitel bezpečnosti pro daný materiál

[kN] maximální únosnost kol
[mm] absolutní prodloužení lana
[mm] délka části bubnu pro uchycení navíjeného lana
[mm] délka části bubnu pro vysoustružené drážky
[mm] délka závitové části bubnu
[mm] celková šířka bubnu
[mm] vzpěrná délka prutu
[mm] výpočtová délka hřídele
[mm] návrhová délka hřídele pojezdového kola
[m] navíjená délka lana

[kg] celková zvedaná hmotnost bez uvážení protizávaží
[t] uvažovaná hmotnost celého zakladače

[kg/m] hmotnost 1 m lana
[Nmm] maximální ohybový moment na pojezdovém hřídeli
[Nm] výstupní kroutící moment
[kg] celková hmotnost převodového motoru

[Nm] potřebný rozjezdový moment na hřídeli motoru
[Nm] moment pasivních odporů
[kg] celková zvedaná hmotnost s uvažováním protizávaží

[Nmm] kroutící moment
[mm] ohybový moment v předpokládaném nejnebezpečnějším místě

Fxl

FxPD

 [m/s2]

HN

ik
ip
ix
Ix [mm4]
iy
Iy [mm4]

kb

kh

KmaxN

l0
L02

L03

L0N

LcN

Lcr

LhrN

Lhrp

LN

mc
mgewN

ml

MopmaxN

Mout

mp

MrozjN

MTN

Mxc

Mxk

MxOmaxN
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[kg] hmotnost protizávaží
[Nm] moment zrychlujících sil přímočaře se pohybujících hmot
[Nm] moment zrychlujících sil zrychlujících hmot

otáčky lanového bubnu
otáčky motoru
výstupní otáčky
otáčky pojezdového kola

[kW] potřebný výkon pro pojezd zakladače při ustálené rychlosti
[kW] potřebný výkon motoru na každé pojezdové kolo
[kW] potřebný výkon motoru pro pojezd zakladače
[kW] potřebný výkon při rozjezdu
[kW] potřebný výkon při ustálené rychlosti
[kW] výkon motoru
[N] setrvačná síla

r [mm] poloměr zaoblení drážky pro buben
[mm] poloměr zaoblení výstupku
[mm] poloměr zaoblení spodní části kladky
[mm] zaoblení 2
[mm] zaoblení 3
[MPa] mez kluzu
[mm] poloměr zaoblení drážky kladky
[MPa] mez pevnosti
[MPa] jmenovitá pevnost drátu v tahu
[cm] poloměr čepu
[cm] poloměr pojezdového kola
[mm] nejmenší tloušťka obrobeného válce
[mm] minimální tloušťka stěny bubnu

nosný průřez lana
[mm]
[mm]
[mm] maximální dovolený posun ve směru osy x

[mm]

[mm]

mxpz
MzpN

MzrN

n2 [s-1]
nm [min-1]
nout [min-1]
nradN [s-1]
PpkN

PpkN

PpkrozjN

Pxpd

Pxps

Pzm

PzpN

r1

r1kl

r2kl

r3kl

Re

rkl

Rm

Rmd

rphrN

RradN

sb

sbmin

Sl [mm2]
sxF5l maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F5l

sxF8l maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F8l

sxmax

sxMF5l
maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F5l, získané 
pomocí programu MaFoDeM

sxMF8l
maximální posunutí ve směru osy x způsobené silou F8l, získané 
pomocí programu MaFoDeM
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[mm]
[mm]
[mm] maximální dovolený posun ve směru osy z

[mm]

[mm]

t [mm] rozteč
[s] doba rozjezdu zakladače
[t] maximální únosnost kol v hmotnostním vyjádření

[mm] tloušťka neobrobeného válce
[kN] tažná síla

[m/min] pojezdová rychlost
[m/s] rychlost zdvihu

w výslednice působícího zrychlení
průřezový modul pro krut
průřezový modul

[m] minimální hodnota rozvoru pojezdového kola
[m] rozvor pojezdového kola
[-] celkový počet závitů
[-] předběžný počet závitů

α [-] součinitel druhu provozu
[-] součinitel imperfekce
[-] součinitel druhu provozu pro kladky
[°] naváděcí úhel lana na první kladku

součinitel délkové tepelné deformace
β [-] brzdný součinitel

[-] součinitel průřezu nosného sloupu
[-] součinitel vzpěrné délky prutu v ohybu
[-] součinitel spolehlivosti materiálu

[mm] absolutní prodloužení lana
[-] poměrné prodloužení lana

ζ [°] úhel odklonu výslednice zrychlení od svislého směru
[-] účinnost převodovky

κ [-] součinitel odporu valení po kolejnici
[-] součinitel vzpěrnosti pro natočení k ose x

szF5l maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F5l

szF8l maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F8l

szmax

szMF5l

maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F5l, získané 
pomocí programu MaFoDeM

szMF8l
maximální průhyb ve směru osy z způsobené silou F8l, získané 
pomocí programu MaFoDeM

ta

TmaxN

tp

TpN

vx

vy

[m/s2]
Wk [mm3]

Womax [mm3]
XminN

XN

zN

zpN

α1

αkl

αn

αtd [(°C)-1]

βA

βvz

γM

Δlx
εx

ηp

κx
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[-] součinitel vzpěrnosti pro natočení k ose y
[-] štíhlost prutu pro vybočení od osy x
[-] poměrná štíhlost prutu pro vybočení od osy x
[-] štíhlost prutu pro vybočení od osy y
[-] poměrná štíhlost prutu pro vybočení od osy y

ν [-] součinitel příčné deformace
ρ objemová hmotnost

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa] dovolené napětí v ohybu s uvážením bezpečnosti

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa] dovolené napětí v ohybu pro daný materiál

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa]

[MPa] napětí v ohybu
[MPa] redukované napětí
[MPa] hodnota vnějšího přetlaku
[MPa] smykové napětí

[-] součinitel pro natočení k ose x

κy

λx

λx

λy

λy

[kg/m3]

σcxF5l
maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F5l při výpočtu 
posunutí v ose x

σcxF8l
maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F8l při výpočtu 
posunutí v ose x

σczF5l
maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F5l při výpočtu 
posunutí v ose z

σczF8l

maximální napětí na nosném sloupu způsobené silou F8l při výpočtu 
posunutí v ose z

σDO

σixF5l
maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F5l při 
výpočtu posunutí v ose x

σixF8l

maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F8l při 
výpočtu posunutí v ose x

σizF5l
maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F5l při 
výpočtu posunutí v ose z

σizF8l
maximální napětí na přední spojovací kostce způsobené silou F8l při 
výpočtu posunutí v ose z

σOh

σoxF5l

maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F5l při 
výpočtu posunutí v ose x

σoxF8l
maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F8l při 
výpočtu posunutí v ose x

σozF5l
maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F5l při 
výpočtu posunutí v ose z

σozF8l

maximální napětí na zadní spojovací kostce způsobené silou F8l při 
výpočtu posunutí v ose z

σxON

σxredN

σxtl

τxk

Φx



Ústav automobilního Bc. František Javůrek 
a dopravního inženýrství

 11 Seznam příloh

Výkres sestavy
2-016/00-00 Nosný sloup 16 m

Výkresy podsestav
2-016/01-00 Nosný sloup 11 700
3-016/02-00 Nosný sloup 4 300

Výkresy součástí
3-016/00-01 Výztuha vnitřní
3-016/00-02 Výztuha krajní
4-016/00-03 Spojovací kostka

4-016/01-01 Vedení 3,9 
4-016/01-02 Vodící lišta 3,9 
3-016/01-03 Postranní deska 1 3,9
3-016/01-04 Postranní deska 2 3,9
3-016/01-05 Postranní deska 3 3,9
3-016/01-06 Přední deska 1 3,9
3-016/01-07 Přední deska 2 3,9
3-016/01-08 Přední deska 3 3,9

4-016/02-01 Vedení 4,3 
4-016/02-02 Vodící lišta 4,3 
3-016/02-03 Postranní deska 4,3
3-016/02-04 Přední deska 4,3
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