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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem rotačního manipulátoru pro polohování svařenců, které 

mohou dosahovat až 5000 mm o hmotnosti 500 kg. Úvodní část práce je věnována rešerši 

svařovacích manipulátorů nacházejících se na trhu. V další části jsou navrženy tři varianty 

polohovadla. Výsledná varianta je optimalizována pomocí pevnostní analýzy v softwaru 

ANSYS. Dále jsou představeny dvě varianty pohonu, ručním pohonem nebo elektromotorem. 

Manipulátor je propojen v jeden celek pomocí navržené rámová konstrukce. Pevnostním 

výpočtem jsou zkontrolována kritická místa manipulátoru. Závěrečná část obsahuje analýzu 

rizik navrženého manipulátoru.  

ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the design of rotary manipulator for positioning weldments, 

which could be 5000 mm long and weight 500 kg. The beginning of the thesis presents the 

research of welding manipulators which could be founded on the market. Three variants of the 

positioner are proposed in the next section. The resulting variant is optimized using strength 

analysis in ANSYS software. Furthermore, two variants of drive, by hand drive or electric 

motor, are presented. The manipulator is interconnected in a single part using a designed frame 

constructure. Critical points of the manipulator are checked by strength calculation. The final 

part contains the risk analysis of the proposed manipulator. 
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce představuje návrh rotačního manipulátoru pro společnost SSI Schäfer. 

Úlohou představovaného manipulátoru je možnost natáčení kolem horizontální osy svařence 

dlouhé až 5000 mm s hmotnostní do 500 kg. Svařovací manipulátory nacházejí uplatnění nejen 

v plně automatizovaných linkách, ale rovněž při ručním svařování. Natáčením svařenců je 

zajištěn jednak snazší přístup do obtížně dostupných zákoutí svařenců, jednak zvýšení 

produktivity práce a také vhodnější pozice těla obsluhy při práci, která má vliv na kvalitu 

provedených svarů. 

Před samotným návrhem je nutné provést analýzu nabídky trhu s rotačními 

manipulátory a jejich srovnání. Na základě těchto znalostí je cílem diplomové práce navrhnout 

více konstrukčních řešení svařovacího manipulátoru, zhodnotit představené koncepty a 

následně navrhnout propracované konstrukční řešení vybrané varianty, které bude splňovat 

podmínky zadání. Ke konstrukčnímu návrhu neodmyslitelně patří pevnostní kontrola kritických 

míst konstrukce. K dalším cílům závěrečné práce se řadí analýza rizik nově vyvinutého 

manipulačního zařízení, se kterou souvisí zpracování grafů zatížení vzhledem k nosnosti.   
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2 SVAŘOVACÍ MANIPULÁTORY 

Jednoúčelový manipulátor je zařízení, které je navrženo za účelem manipulace s 

konkrétním objektem. [1] V našem případě se zaměřujeme na svařovací manipulátory, tudíž 

manipulovaným objektem je svařenec. Na trhu se lze setkat s celou řadou svařovacích 

manipulátorů, které se odlišují typem konstrukce, způsobem pohonu nebo použitím. 

Manipulátory se využívají především pro polohování složitějších, případně rozměrnějších 

svařenců při robotickém nebo ručním svařování. Účelem použití manipulátorů je zvýšení 

produktivity práce. Dalším kladným aspektem, který můžeme při ručním svařování pozorovat, 

je zlepšení ergonomie práce svářečů, která má pozitivní vliv jak na bezpečnost pracovníků, tak 

na kvalitu prováděných svarů. [2] 

2.1 Druhy svařovacích manipulátorů 

Kategorizaci manipulátorů lze provést na základě více kritérií, z nichž jmenujme například 

polohu osy rotace, způsob pohonu nebo účel použití. Zaměříme-li se na kritérium horizontální 

polohy osy rotace, pak nalezneme tři konstrukční řešení. Jedná se o stolové manipulátory, 

kladkové manipulátory a manipulátory typu vřeteník-koník. 

2.1.1 Stolové manipulátory 

Stolové manipulátory, jak je z názvu odvoditelné, využívají plně otočný stůl pro polohování 

objektu podél vertikální osy. Pokud se k tomuto otočnému pohybu připojí sklápění stolu kolem 

horizontální osy, získáme z jednoosého manipulátoru dvouosý (viz obr. 1). Možností je i 

doplnění výškového nastavení stolu, které nám spolu s předchozími dvěma pohyby vytváří 

stolový manipulátor tříosý. Využití manipulátoru je díky tomu velmi univerzální. Zároveň je 

umožněno polohovat jak rotační, tak nerotační svařence. Stolové manipulátory s naklápěcím 

stolem není ovšem vhodné použít pro polohování rozměrnějších a těžších svařenců, které mají 

těžiště dále od otočného stolu. U stolových manipulátorů se nejčastěji setkáme s 

elektrickým pohonem otočného stolu. Naklápění kolem horizontální osy a zdvih naklápěcího 

ramene bývají řešeny elektrickým nebo hydraulickým pohonem. Variantou je i pohon ruční, 

jenž nachází uplatnění zejména u menších polohovadel s nízkou nosností. [3] 

 Dvouosý stolový manipulátor společnosti Hadyna – International [9] 
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2.1.2 Kladkové manipulátory 

Kladková polohovadla nachází využití při natáčení válcových svařenců, které si můžeme 

představit například v podobě tlakových nádob či nádrží. Principem kladkových manipulátorů 

je odvalování svařence po kladkách nebo válcích, které rozlišujeme na hnací a podpěrné. 

Kladky lze k sobě a od sebe posouvat, což umožňuje manipulaci svařenců různých průměrů. 

Paralelním postavením více manipulátorů vedle sebe lze docílit polohování velmi dlouhých 

svařenců (viz obr. 2).  

2.1.3 Manipulátory typu vřeteník-koník 

Manipulátory typu vřeteník-koník, přeloženo z anglického headstock-tailstock manipulators, se 

skládají z těchto hlavních částí – vřeteníku, koníku a nosné konstrukce. Svařence se upevňují 

buď na upínací desku vřeteníku a koníku, anebo na polohovadlo. Následné otáčení probíhá 

kolem horizontální osy pomocí ručního nebo elektrického pohonu. V některých případech je 

manipulátor výškově nastavitelný. Tyto rotační manipulátory nachází největší využití 

v polohování rozměrných a těžkých svařenců. 

U manipulátorů typu vřeteník-koník, určených pro robotické svařování, se lze velice 

často setkat s variantou se dvěma stanovišti, a to pro obsluhu a pro robota (viz obr. 3). Důvodem 

je snaha snížit neproduktivní čas pro vyjmutí svařence a jeho upnutí, během kterého je 

svařovací robot nevyužitý. Po dokončení svařování dochází k pootočení manipulátoru o 180° 

podél centrální vertikální nebo horizontální osy, v závislosti na konstrukčním provedení 

manipulátoru. Poté je možno hotový svařenec odebrat a upnout do přípravku další, zatímco na 

druhém svařenci probíhá svařování. Kromě dvou upínacích míst bývá poznávacím znamením 

také zástěna oddělující jednotlivá pracoviště z důvodu bezpečnosti.  

 Kladkový manipulátor 06R-100A společnosti LJ Welding [10] 
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 Manipulátory typu vřeteník-koník patří také do portfolia firmy ABB, která se 

specializuje na robotizovaná pracoviště. Typ manipulátoru vřeteník-koník můžeme nalézt ve 

třech produktových řadách, přičemž dvě nabízejí řešení dvou pracovišť. Označení IRBP R značí 

manipulátory se dvěma stanovišti, které se střídají otočením celého dvojitého polohovadla o 

180° podél vertikální osy. Podobně tomu je u řady IRBP K, kde výměna stanovišť nastává 

rotací kolem horizontální osy. Na obrázku 4 lze vidět jednopolohové řešení IRBP L, které je 

nabízeno ve více variantách s nosností 300, 600, 1000, 2000 a 5000 kg. Zároveň je volitelná 

rozteč mezi vřeteníkem a koníkem od 1250 po 4000 mm. Jelikož je manipulátor určen primárně 

pro kooperaci se svařovacím robotem, je zde kladen důraz na přesnost polohování, která 

dosahuje uspokojivé hodnoty ±0,05 mm. Výška osy rotace je pevně nastavená na 950 mm od 

země. [4] 

 

 Manipulátor typu vřeteník-koník se dvěma stanovišti od 

firmy Hadyna - International [11] 

 Manipulátor IRBP L firmy ABB [4] 
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Další společností, která nabízí příslušenství pro automatizované svařovaní včetně 

manipulátorů typu vřeteník-koník, je ProArc. Firma vyrábí více konstrukčních řešení 

manipulátorů, přičemž v oblasti polohovadel typu vřeteník-koník představuje další eventuální 

řešení, u kterého je oddělený vřeteník a koník, jak lze vidět na obrázku 5. Výhodou na sobě 

nezávislé konstrukce zmiňovaných dvou rotačních jednotek je vytvoření vzdálenosti mezi 

vřeteníkem a koníkem přesně dle požadavků zákazníka. Nezávislé rotační jednotky je možné 

vůči sobě nastavit do libovolné vzdálenosti v rozsahu určeném výrobcem. Společnost ProArc 

nabízí celkem 7 variant řešení, které se vyznačují především odlišnou nosností, a to od 600 do 

20000 kg. Na nosnosti dále závisí rozměry vřeteníku a koníku, výkon pohonu nebo výška osy 

rotace. Například pro model HTS-1000 s nosností 1000 kg je výška osy od země pevně daná 

na 700 mm. [5] 

Společnost Sideros se svým modelem Syncrolift nabízí velice inovativní univerzální 

řešení konstrukce typu vřeteník-koník. Prvním z prvků rozšiřujících flexibilitu manipulátoru je 

výškově nastavitelná poloha osy rotace, které je docíleno pomocí elektromotorů pohánějících 

pohybové šrouby vřeteníku a koníku. Druhým prvkem zvyšujícím variabilitu použití je posuvný 

koník, který umožňuje jednoduché přenastavení manipulátoru v závislosti na délce svařence 

(viz obr. 6). Sklopnou rukojetí dochází k aktivaci hydraulického zvedáku, který vysune 

pojezdovou kladku a mírně naklopí celou konstrukci koníku. V tomto okamžiku celá váha 

spočívá na třech pojízdných kladkách a je tedy možné s koníkem posouvat. Rotace kolem 

horizontální osy je vyvozena přes jednoduché soukolí elektromotorem. V nabídce společnosti 

Sideros se lze setkat s manipulátory s nosností od 2000 do 30000 kg. Model SLC 20 s nejnižší 

nosností nabízí rozmezí výšky osy rotace od 350 do 1900 mm. Právě tento zdvih umožňují dva 

elektromotory o výkonu 1,85 kW. Rotaci svařence kolem horizontální osy zajišťuje 

elektromotor o výkonu 0,75 kW. Pro uchycení svařence nebo přípravku slouží upínací desky o 

průměru 400 mm. [6]  

 Manipulátor HTS společnosti ProArc [5] 
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Společnost Siegmund, zabývající se svařovacími a upínacími stolky, nabízí manipulátor typu 

vřeteník-koník jak s elektromotorem, tak s ručním pohonem (viz obr. 7), který tvoří levnější 

alternativu. Společnost dodává manipulátory s nosností 500 nebo 1500 kg pro délku svařenců 

až do 3000 mm. Rotace svařence kolem horizontální osy, umístěné ve výšce 850 mm nad zemí, 

je docíleno působením lidské síly na ruční kolo s rukojetí, od kterého je kroutící moment 

přenášen přes šnekovou převodovku s převodovým poměrem 1:73 na upínací desku. Takto 

vysoký převodový poměr nabídne samosvornost převodovky, která slouží k aretaci 

polohovadla v nastavené poloze. [7]  

 

Další společností nabízející jiné konstrukční provedení aretace manipulátoru s ručním 

pohonem a nosností 1000 kg, je společnost BuldPro. Šneková převodovka je doplněná 

 Manipulátor Syncrolift od společnosti Sideros s nastavitelnou výškou osy 

rotace [6] 

 Manipulátor s ručním pohonem MP 1500 od firmy 

Siegmund [7] 
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mechanickou upínkou, která svým čepem protne díru v desce konstrukce rámu a otočné upínací 

desce. Díry jsou v desce vyvrtané s rozteči 15° (viz obr. 8). [8] 

2.2 Srovnání konstrukčních variant manipulátorů  

V zadání diplomové práce je uvedeno, že musí být navržen rotační manipulátor pro otáčení 

svařenců o hmotnosti do 500 kg a délky až 5000 mm kolem horizontální osy ve výšce 1100 mm 

od země. Výše jmenované konstrukční varianty manipulátorů nabízené výrobci splňují možnost 

otáčení kolem horizontální osy. Zaměříme-li se však na uvedené požadavky zadání, přichází 

v úvahu pouze typ manipulátoru vřeteník-koník. 

Přestože stolové manipulátory nabízí možnost naklápění o 90°, není toto řešení vhodné 

pro rozměrné a hmotné svařence, neboť zde vzniká krouticí moment od vzdáleného těžiště 

svařence, který může způsobit převrhnutí zařízení. 

Kladkové manipulátory umožňují polohovat velmi dlouhé a hmotné svařence, avšak 

pouze v podobě válcového tvaru. Cílem diplomové práce je ovšem navrhnout manipulátor 

univerzální, nikoliv zaměřený pouze na specifický tvar svařenců. Z toho důvodu nejsou 

kladkové manipulátory pro požadované použití vhodné. 

Z provedené rešerše vyplývá, že jediným vhodným řešením je manipulátor typu 

vřeteník-koník. Tento typ má oproti stolovým manipulátorům větší předpoklady v polohování 

rozměrnějších a těžších svařenců. Vůči kladkovým manipulátorům lze nalézt výhodu 

především ve variabilitě tvaru svařenců, které nemusí být pouze válcového tvaru. Manipulátor 

typu vřeteník-koník byl vyhodnocen jako nejvhodnější manipulátor pro naše požadavky. 

Na trhu jsou nabízeny manipulátory typu vřeteník-koník, které se více či méně přibližují 

zadaným požadavkům. V tabulce 1 jsou srovnána nabízená konstrukční provedení polohovadel 

tohoto typu s požadavky zadání. Jak je z tabulky patrné, nepředstavuje problém nalézt na trhu 

manipulátory s dostatečnou nosností, protože nabízené nosnosti se objevují až v řádech desítek 

tun. U polohovadel od společností ABB a Siegmund, které se vyznačují spojením hnací a hnané 

 Ruční pohon pomocí šnekové převodovky a aretace 

mechanickou upínkou [8] 
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jednotky pomocí rámové konstrukce, nacházíme omezení v délce manipulovaných svařenců. 

Tento problém nenastává u manipulátorů od společností ProArc a Sideros, neboť nabízejí hnací 

a hnanou jednotku konstrukčně oddělenou, a proto lze nastavit vzdálenost mezi vřeteníkem a 

koníkem na libovolnou hodnotu. Specifickým požadavkem je výška osy rotace od země, který 

splňuje pouze manipulátor od společnosti Sideros. Nastavitelná výška osy rotace tohoto 

manipulátoru spolu s předimenzovanou nosností se ovšem negativně projeví na ceně 

manipulátoru. Další možností, jak splnit všechny parametry zadání, je zvolit manipulátor 

společnosti ProArc a upevnit jej na rám nebo vyvýšený základ 450 mm nad podlahu. Toto řešení 

je vyhodnoceno jako konstrukčně nevhodné.  

V současné době nenabízí trh sériově vyráběný manipulátor, který by splnil všechny 

požadavky zadání při zachování jednoosého konstrukčního řešení a tím i požadavek nízké ceny. 

Další variantou by bylo oslovení společností, zabývajících se zakázkovou výrobou 

manipulátorů. Patrně nejlevnější možností bude realizace vlastního konstrukčního řešení. 

Tab 1)  Srovnání manipulátorů typu vřeteník-koník 

 

 

výrobce typ 
nosnost 

(kg) 

maximální 

délka 

svařenců 

(mm) 

výška osy 

rotace 

(mm) 

pohon 

ABB 
IRBP L-

1000 
1000 4000 950 elektrický 

ProArc HTS-1000 1000 - 700 elektrický 

Sideros SLC 20 2000 - 350-1900 elektrický 

Siegmund MP 1500 1500 3000 850 
elektrický / 

ruční 
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3 NÁVRH POLOHOVADLA MANIPULÁTORU 

Polohovadlo je důležitá konstrukční část manipulátoru, které je potřeba věnovat zvýšenou 

pozornost. Rozměry a hmotnost budou ovlivňovat volbu pohonu a také rozměry rámu 

svařovacího manipulátoru. Pro návrh je důležité znát požadované vlastnosti zařízení. Jak lze v 

tabulce 2 vyčíst, na polohovadlo, které musí umožnit naklápění v rozmezí -90° až 90° 

s možností aretace v libovolné poloze, případně každých 15°, musí být možné upnout svařenec 

o délce až 5000 mm, přičemž jeho hmotnost nesmí přesáhnout hranici 500 kg. Maximální 

dovolený průhyb zatíženého polohovadla je stanoven na hodnotu 1 mm. Pro upnutí svařenců 

budou sloužit díry M16, jejichž rozmístění je zřejmé z obrázku 9. Právě předepsaná rozteč děr 

předurčuje šířku polohovadla. 

Tab 2)  Požadované technické parametry polohovadla 

 

Objekt manipulace   

Hmotnost do 500 kg 

Délka svařence do 5000 mm 

Zařízení   

Vzdálenost osy otáčení od země 1100 mm 

Rozsah otáčení 180° 

Zajištění V libovolné poloze/po 15° 

Maximální průhyb polohovadla 1 mm 

 Zadaná rozteč děr pro upínání svařenců  
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3.1 Konstrukční varianty polohovadla 

Varianty polohovadel jsou navrženy způsobem, aby splnily podmínky zadání viz tab. 2 a obr. 9. 

Cílem bylo splnit jak podmínku maximálního průhybu, tak dosáhnout vyhovujícího výsledku 

po pevnostní stránce při zachování nízké hmotnosti. Konstrukční varianty A až C představují 

evoluční proces návrhu polohovadla od méně příznivé varianty až po tu nejlepší.  

3.1.1 Konstrukční varianta A 

Konstrukční varianta A polohovadla je koncipovaná jako svařenec plechových dílů (viz 

obr. 10). Podrobněji se skládá z čelních desek polohovadla, ke kterým jsou pod úhlem 90° 

přivařeny spodní desky a podepřeny jsou ze spodní strany žebry. Na čelní a spodní desky se 

pomocí šroubů přichytávají dva nosníky, které jsou zhotovené jako svařence plechových dílů. 

Na vrchní plechy nosníků jsou přivařeny ploché tyče, které jsou následně obrobeny a v rozteči 

100 mm jsou vyvrtané díry se závitem M16, které slouží pro uchycení svařenců.  

 Pevnostní a deformační kritéria lze splnit vhodným dimenzováním tlouštěk plechů a 

velikosti průřezů. Díky dobrému přístupu se jako výhoda jeví možnost svařování ze spodní části 

polohovadla. Nevýhodou je ovšem náročnost zhotovení spočívající v nutnosti četného 

svařování. Zároveň se řešení jeví jako příliš těžké, jelikož hmotnost polohovadla bez 

provedených svarů dosahuje hodnoty 980 kg. 

3.1.2 Konstrukční varianta B 

Konstrukční varianta B vychází z předešlé koncepce. Náhradou svařovaných nosníků za 

nosníky z dutých profilů je dosaženo úspory ve svařování, která může činit až 40 m svarů. Duté 

profily jsou přivařeny vůči čelním deskám a podepírány spodními deskami (viz obr. 11). 

Výsledkem je mnohem jednodušší konstrukce, která zároveň výrazně snižuje váhu přípravku. 

Dalším aspektem snižujícím hmotnost, ovšem v menším rozsahu, je přepracování čelní a dolní 

desky polohovadla.  

Pokud ovšem bereme na zřetel nosnost s dovoleným průhybem, nemůžeme použít dutý 

profil malého průřezu. Zjednodušeným analytickým výpočtem bylo zjištěno, že rozměr průřezu 

jeklového profilu by se pohyboval přibližně na hodnotě 250x150x5 mm. Za této konfigurace 

by váha polohovadla byla 630 kg. Výhodou, stejně jako v případě varianty A, je dobrý přístup 

ze spodní strany polohovadla, který by z tohoto směru umožňoval provádění svarů. 

 

 Konstrukce polohovadla (varianta A)  
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3.1.3 Konstrukční varianta C 

Pokud bychom chtěli zachovat řešení příčníků pomocí dutých profilů, je možno se inspirovat 

v příhradové konstrukci (viz obr. 12). Vhodným uspořádáním menších profilů a jejich 

propojením lze dosáhnout tuhé konstrukce, která lépe odolá zatížení než větší samotné profily. 

Přestože je použit větší počet dutých profilů menšího průřezu, řešení přináší vůči variantě B 

lehkou úsporu hmotnosti. Konkrétně se varianta C pohybuje na hmotnosti 620 kg. Tuhost 

konstrukce lze dle potřeby v různých směrech zvýšit pomocí zavětrování. Na druhou stranu 

s množstvím použitých profilů stoupá náročnost zhotovení konstrukce. Část jeklů bude nutné 

také uřezat pod určitým úhlem, což zvyšuje náročnost zhotovení. Nevýhodou je zamezení 

svařování ze spodu polohovadla zapříčiněnou špatným přístupem. 

 

3.1.4 Výběr nejvhodnější konstrukční varianty polohovadla 

Představeny byly celkem tři koncepty polohovadla, které mají mnoho společných rysů. Vždy 

nalezneme čelní desky, které slouží pro spojení s rámem manipulátoru. Vůči čelním deskám 

jsou přivařené spodní desky podepírající nosníky, které mají mezi sebou podobnou vzdálenost 

z důvodu předepsané rozteče děr pro uchycení svařenců.  

Rozdíly napříč variantami jsou patrné v konstrukci nosníků. Jejich délka se vždy 

pohybuje na hodnotě 5400 mm a pro uchycení svařenců disponují na horní stěně přivařenou 

plochou tyčí o tloušťce 25 mm, šířce 60 mm a délce 5050 mm, kterou je následně potřeba 

 Konstrukce polohovadla (varianta B)  

 Konstrukce polohovadla (varianta C)  
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obrobit. Nosník by měl být lehký, ovšem dostatečně tuhý s nízkým průhybem při zatížení. 

Pokud se zaměříme na jmenovaná kritéria, vychází zvolené varianty následovně. 

Koncept svařovacího přípravku A využívá výhradně svařených plechů. Při natáčení 

přípravku se bude měnit směr zatěžování, proto je nutné využít pro konstrukci velké množství 

zpevňujících žeber tlumících náchylnost k torzi. Tímto narůstá nejen složitost zhotovení, ale 

také hmotnost. Hmotnost by bylo možné redukovat dimenzováním tloušťky plechů pro 

přiměřený průhyb. Pro zhotovení je potřeba největší délky svarů. 

Varianta B nahrazuje posvařované plechy dutým profilem, který výrazně snižuje 

náročnost zhotovení. Jednoduchostí profilů také dosahujeme výrazně nižší hmotnosti. 

Nevýhodou je nutnost využití velkého průřezu profilu pro dosažení požadované hodnoty 

průhybu. 

Koncept C navrhuje použít duté profily menšího průřezu uspořádané do příhradové 

konstrukce, která bude lépe odolávat zatížení než profily samotné. S provázaností konstrukce, 

kterou je potřeba volit podle způsobu zatěžování, roste složitost zhotovení a délka potřebných 

svarů. Tento koncept nabízí nejnižší hmotnost při zachování dobré tuhosti.  

Nejjednodušší variantou je koncept B. Velikost průřezu profilu dosahuje ovšem vyšší 

hodnoty, než kterou je zadavatel schopný řezat na trubkovém laseru. Varianta C poráží v nízké 

hmotnosti zbylé řešení a nabízí velice dobrou tuhost sestavy, a to především i při natočení 

polohovadla o 90°. Právě na základě poměru hmotnosti a tuhosti je jako nejvýhodnější varianta 

vybrán koncept polohovadla C, i když náročnost zhotovení je nejvyšší.  

3.2 Konstrukce zvolené varianty polohovadla 

K pevnostnímu posouzení konstrukce polohovadla a jeho optimalizaci byl použit software 

ANSYS Workbench. Zároveň se podařilo pomocí vhodné volby velikosti profilů a také úpravou 

čel polohovadla hmotnost zredukovat z 630 kg na hodnotu 600 kg.  

Polohovadlo se skládá z více podsestav, které jsou k sobě svařeny. Hlavním prvkem 

první podsestavy je čelní deska o tloušťce 20 mm, ve které jsou vyvrtány otvory pro šrouby za 

účelem připojení k otočné desce pohonu a otvor pro hřídel pohonu o průměru 40 mm. Na desku 

čelní je po celé délce přivařena spodní deska, která podepírá příčník a zároveň spolu se dvěma 

horními deskami zpevňuje čelní desku vůči kroucení při natočení polohovadla. Horní desky o 

tloušťce 15 mm jsou přivařeny až po upevnění nosníků k čelní a spodní desce. Nosník, jako 

druhá podsestava, se skládá z dutých profilů čtvercového průřezu (norma ČSN EN 10219-2), 

které jsou použity ve velikostech 100x100x5, 80x80x4 a 60x60x4 v různých délkách (viz obr. 

13). Po přivaření horních desek jsou na vrchní plochy nosníku navařené ploché tyče tloušťky 

25 mm, šířky 60 a délky 5050 mm. Během svařování dochází ke kroucení konstrukce a z toho 

důvodu je potřeba vrchní plochy plochých tyčí, které slouží pro připevnění svařenců, obrobit. 

Tím dosáhneme uspokojivější rovinnosti těchto ploch a jako finální krok je potřeba zhotovit 

závitové díry M16. 
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3.2.1 Pevnostní analýza polohovadla 

Konstrukce polohovadla vycházející z varianty C byla pevnostně ověřena v softwaru ANSYS 

Workbench 19.2 a na základě těchto výsledků byly provedeny konstrukční úpravy. Pevnostní 

analýza byla zpracována pro 2 úhly natočení polohovadla, konkrétně pro úhel 0° a 90°. 

V numerickém modelu bylo zadáno zatížení 4905 N, což odpovídá svařenci o maximální 

dovolené hmotnosti 500 kg. Pro výpočet napětí byla stanovena hodnota zatížení na jeden a půl 

násobek váhy, tedy 750 kg. Zatěžována byla plošná oblast v prostřední části polohovadla o 

délce 1600 mm (viz obr 14). Na velikosti průhybu polohovadla hraje roli také vlastní tíha 

polohovadla. Uchycení numerického modelu je provedeno pomocí dvou „remote 

displacement“, kde prvek C odebírá stupně volnosti pro posuv ve všech třech osách a natočení 

kolem osy X a Z. Prvek D odebírá stejné stupně volnosti jako C s výjimkou posuvu v ose X.  

 Konstrukce polohovadla 

 Silové zatížení polohovadla a vazby (úhel natočení 0°) 
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Při natočení polohovadla o 90° je při pevnostní analýze uvažována situace, kdy celá tíha 

zátěže spočívá pouze na jedné upínací tyči (viz obr. 15). Je nutno poznamenat, že s natočením 

polohovadla se otočil i souřadný systém. Tudíž vazba „remote displacement“ je nastavena 

způsobem, aby v prvku C odebírala všechny stupně volnosti kromě natočení kolem osy Z. Prvek 

D opět navíc umožňuje posuv v ose X. 

 

Deformace ve směru osy Z pro natočení polohovadla o 0° jsou znázorněny na obrázku 

16. Maximální průhyb vychází 1 mm. Je nutné brát na zřetel, že zatížení polohovadla je nejhorší 

možné. To znamená, že zátěž má maximální přípustnou hmotnost a je umístěna přímo uprostřed 

polohovadla. Další faktor zvyšující průhyb vůči realitě je způsobem vazbami, jelikož celá 

konstrukce, díky vazbě „remote displacement“, je podepřená kloubovými vazbami, které 

umožňují volné natočení čelních desek kolem osy Y. Průhyb by bylo možné dále redukovat 

zavětrováním konstrukce v rovině XZ, pokud by to bylo nutné. 

. 

 Silové zatížení polohovadla a vazby (úhel natočení 90°) 

 Deformace polohovadla ve směru osy z (úhel natočení 0°) 
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Při natočení polohovadla o 90° je výsledek deformační analýzy vidět na obrázku 17. 

Velkou roli hraje zavětrování konstrukce, díky kterému dosahuje hodnota průhybu pouze 0,72 

mm. Zkroucení čelních desek bylo také důležitým aspektem. Z toho důvodu byly čelní desky 

vyztuženy deskou spodní a dvěma horními v co největší délce.   

Na obrázku 18 je vykresleno napětí v konstrukci polohovadla při zatížení. Nejvyšší 

hodnota napětí dosahuje 127 MPa, která nepřekračuje mez kluzu Rel = 235 MPa. Jedná se o 

špičkovou hodnotu způsobenou ostrou geometrií v oblasti spoje dvou profilů. V tomto místě je 

proveden svar, který není ve výpočtovém modelu realizován.  

 

 

 

 Deformace polohovadla ve směru osy y (úhel natočení 90°) 

 Ekvivalentní napětí (von-Mises) v konstrukci polohovadla 
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4 NÁVRH POHONU MANIPULÁTORU 

Pohon svařovacího manipulátoru obstarává natáčení polohovadla vůči rámové konstrukci 

v rozmezí od -90° do 90°. Pro výpočet potřebného momentu k natočení se musíme zaměřit na 

hmotnosti a vzdálenosti těžišť polohovadla a svařence od osy otáčení. Maximální hmotnost 

svařence je dle zadání 500 kg. Pro určení polohy těžiště břemene byly zadavatelem předloženy 

potencionální svařence pro polohování a na základě těchto informací bylo těžiště svařence 

umístěno ve vzdálenosti 250 mm od spodní plochy. Celková vzdálenost těžiště svařence k ose 

otáčení činí 296 mm. Hmotnost polohovadla je lehce navýšena na 620 kg z důvodu započítání 

hmotnosti svarů a upínek na přichycení. Vzdálenost těžiště polohovadla k ose otáčení je 

konkrétně 120 mm. Z obrázku 19 vidíme, že potřebný kroutící moment pro natočení lze vyjádřit 

pomocí rovnice: 

𝑀 = 𝐹𝐺𝑠 ∙ 𝑙𝑠 · cos𝛼 − 𝐹𝐺𝑝 · 𝑙𝑝 · cos𝛼 = 𝑚𝑠 · g · 𝑙𝑠 · cos𝛼 − 𝑚𝑝 · g · 𝑙𝑝 · cos𝛼     

𝑀 = 500 · 9,81 · 0,296 · cos𝛼 − 620 · 9,81 · 0,12 · cos𝛼 [𝑁𝑚]    

 

kde: 

𝛼 úhel natočení [°] 

𝐹𝐺𝑠 tíhová síla svařence o hmotnosti 500 kg [N] 

 𝐹𝐺𝑝 tíhová síla polohovadla [N] 

𝑚𝑠 hmotnost svařence [kg] 

𝑚𝑝 hmotnost polohovadla [kg] 

𝑙𝑠 vzdálenost osy rotace polohovadla od těžiště svařence [m] 

𝑙𝑝 vzdálenost osy rotace polohovadla od těžiště polohovadla [m] 

g tíhové zrychlení [m·s-2] 

𝑀 potřebný kroutící moment [Nm] 

V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty potřebného kroutícího momentu, v závislosti na natočení 

polohovadla, který je největší při natočení 90° a dosahuje hodnoty 722 Nm.  

Tab 3)  Výsledky potřebného kroutícího 

momentu v závislosti na natočení 

   
uhel 

[°] 

výsledný kroutící 

moment [Nm] 

0 0 

15 187 

30 361 

45 511 

60 625 

75 697 

90 722  Momentová rovnováha 
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4.1 Varianty pohonu manipulátoru 

Z provedené rešerše vyplývá, že pro pohon svařovacích manipulátorů bývá častěji použit 

elektromotor, a to zejména v automatizovaných procesech nebo pro manipulaci hmotnějších 

svařenců. Naopak pro jednodušší operace s méně hmotnými svařenci se lze setkat s pohonem 

ručním. Pro naše zadání jsou obě varianty použitelné, je tedy nutné se zaměřit nejen na jejich 

výhody a nevýhody, ale také předpokládané využití manipulátoru.  

4.1.1 Ruční pohon 

Nejjednodušší a zároveň nejlevnější variantou je ruční pohon. Protože otáčená soustava 

dosahuje hmotnosti kolem 1200 kg, nemůže být použit pohon přímý, avšak je třeba použít 

k přenosu točivého momentu od otočné kliky na hřídel vřeteníku převodovku s vyšším 

převodovým poměrem. K tomuto účelu je vhodné využít šnekovou převodovku, neboť nabízí 

pro vyšší převodové poměry také samosvornost, která může sloužit jako aretace.  

Působením lidské síly na ruční kolo s rukojetí je vyvozen krouticí moment na šnekové 

hřídeli. Šneková převodovka s převodovým poměrem i=82 snižuje rychlost otáčení výstupní 

hřídele, ale zvětšuje krouticí moment Výstupní hřídel otáčí polohovadlem, s kterým je spojen 

pomocí otočné desky.  

Pro dosažení potřebného krouticího momentu pro otáčení polohovadla se svařencem je 

vybráno šnekové soukolí od firmy Mädler GmbH, které se skládá z válcového šneku ze 

zušlechtěné oceli ČSN 12 050 a globoidního kola s nábojem ze šedé litiny ČSN 42 24 20 a zuby 

ze speciálního bronzu CuSn12Ni-C. Převodový poměr dosahuje hodnoty 82 s účinností 66 %. 

Ruční kolo od společnosti ELESA+GANTER, sloužící pro přeměnu lidské síly na krouticí 

moment, má poloměr od rukojeti k ose otáčení 171 mm.  

4.1.2 Elektropohon 

Elektromotor je nejčastěji používanou variantou pohonu. To je dáno zejména častým použitím 

manipulátorů v automatizovaných procesech. Příkladem může být robotické svařování 

doplněné o polohovadlo natáčející svařenec vůči technologické hlavici robotu. Tyto pohyby 

jsou řízeny řídicím systémem. Elektrický pohon nachází své uplatnění i v případě polohovadel 

pro ruční svařovaní. Jedná se zejména o manipulaci těžších svařenců, kde lidská síla už není 

pro otáčení dostačující nebo musí být složitě multiplikována převodovkou. Elektromotor bývá 

obvykle také doplněný převodovkou, což umožňuje použití motorů menších výkonů. 

Pro pohon manipulátoru uvažujme asynchronní motor, který zaujme především nízkou 

cenou a vysokou spolehlivostí. Pro dosažení potřebného točivého momentu by bylo opět 

využito šnekové převodovky od firmy Mädler GmbH, ovšem tentokrát s převodovým poměrem 

62 a účinností 68 %. Pro bezpečný provoz je nutná přiměřená rychlost otáčení polohovadla, 

tudíž je nutné snížit otáčky šnekové hřídele. V případě pohánění asynchronním motorem toho 

lze dosáhnout dvěma způsoby. Prvním je omezení otáček motoru pomocí frekvenčního měniče. 

Jako jednodušší a vhodnější varianta se jeví napojení redukční převodovky na elektromotor. 

Konkrétněji pro osmipólový asynchronní motor o výkonu 0,37 kW, který točí 680 otáček za 

minutu, bychom využili čelní redukční převodovku o převodovém poměru 4,63. Výsledná 

rychlost otáčení přípravku by se nyní pohybovala na přijatelné rychlosti 2,4 otáčky za minutu.  

4.1.3 Volba pohonu manipulátoru 

Pohon manipulátoru lze uskutečnit vyvozením lidské síly na ruční kolo nebo krouticím 

momentem elektromotoru. Právě tento aspekt vyvození síly odlišuje oba zmíněné koncepty. Od 
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tohoto bodu jsou již velice podobné, jelikož obě varianty využívají šnekového soukolí z důvodu 

vysokého převodového poměru, který může nabídnout samosvornost využitelnou pro aretaci.  

Ruční pohon je svou koncepcí jednoduchý a díky tomu také levnější. Nevýhodou je 

oproti elektrickému pohonu ergonomie obsluhy, která musí vynaložit úsilí pro pootočení 

polohovadla. Díky vysokému převodovému poměru nemusí být vynaložena velká lidská síla, 

konkrétně není nutno překročit předepsanou hranici 100 N, ovšem nevýhodou je potřebné velké 

množství otáček ručního kola. V našem případě pro otočení přípravku o 180° je nutné vykonat 

41 otáček ručního kola, jejichž dobu trvání odhadujeme na 30 sekund za předpokladu, že 

otáčíme frekvencí 82 otáček za minutu.  

Elektrický pohon, konkrétně asynchronní motor o výkonu 0,37 kW doplněný o redukční 

převodovku, nabízí pro obsluhu mnohem pohodlnější obsluhování manipulátoru. Zároveň 

dochází k rychlejšímu otáčení polohovadla, které se otáčí rychlostí 2,4 otáčky za minutu. 

Pootočení polohovadla o maximální rozsah 180° proběhne vůči ručnímu pohonu dvakrát 

rychleji. Tento interval by mohl být kratší, ovšem z důvodu bezpečné rychlosti otáčení 

s hmotným svařencem je k motoru zaintegrována redukční čelní převodovka, která rychlost 

otáčení snižuje. Pohon elektromotorem je vůči ručnímu pohonu dražší. Je nutno zakoupit nejen 

elektromotor, čelní redukční převodovku, ale také rozvaděč a ovládací panel. S elektropohonem 

jsou spojeny další náklady jako například pravidelné revize.   

Důležitým faktorem pro výběr vhodné varianty pohonu je funkce manipulátoru. Návrh 

je zamýšlen jako lehké, pokud možno mobilní, zařízení, které bude umístěno ve svařovací hale 

a bude sloužit pro natáčení složitějších svařenců při ručním svařování. Obsluha jej tedy bude 

využívat jen pro určité typy svařenců, které si bude natáčet, přičemž vysoká četnost natáčení 

není předpokládaná. Zároveň pokud se zaměříme na čas natáčení, tak vůči operacím jako jsou 

upevnění svařence na polohovadlo nebo průběh samotného svařovaní, je tento interval 

zanedbatelný.  

Dalším podstatným faktorem je cena svařovacího manipulátoru. Jelikož se jedná o 

kusovou výrobu pro vlastní využití v zadavatelské firmě, kde probíhají svářečské práce, měla 

by být cena co nejnižší.  

Jako výsledná varianta je zvolen koncept s ručním pohonem. Kromě nižší ceny je dalším 

důvodem přihlédnutí k funkci zařízení. Jelikož není četnost natáčení polohovadla vysoká a čas 

polohování v celkovém měřítku všech úkonů je zanedbatelný, je pro vytvoření jednoduchého, 

lehce přemístitelného manipulátoru vhodnější ruční pohon.  

4.2 Konstrukce zvoleného pohonu 

Konstrukce zvolené varianty ručního pohonu využívá ručního kola o průměru 171 mm od 

společnosti ELESA+GANTER, které převádí lidskou sílu o maximální velikosti 100 N na 

krouticí moment. Pomocí perového spoje je ruční kolo spojené s hřídelí, která je uložena ve 

dvou jednořadých kuličkových ložiskách. Axiálně vodící jednořadé kuličkové ložisko G (viz 

obr. 20) zachytává silové působení ve směru osy hřídele, přičemž ložisko F je na vnějším 

kroužku axiálně volné. Hřídel je pomocí valivých ložisek umístěna ve svařované přírubě, která 

je na jedné straně přišroubovaná ke skříni šnekového soukolí, zatímco na druhé straně je příruba 

utěsněna pomocí gufera a uzavřena víkem s otvorem.  
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Hřídel poháněná ručním kolem je spojená se šnekovou hřídelí pomocí těsných per a 

pružné spojky GRMP 19/24 od společnosti TRASCO, která přenáší krouticí moment. Šneková 

hřídel je uložená ve dvou souměrně uspořádaných ložiscích s kosoúhlým stykem (ložisko D a 

E na obr. 20). Axiální sílu od šnekového soukolí zachytává vždy jen jedno ložisko v závislosti 

na směru působení. Ložiska šnekové hřídele jsou od maziva šnekové převodovky izolovány 

pomocí gufer a jsou uložena v odlitku skříně převodovky. 

 Šneková hřídel svým silovým působením na šnekové kolo vyvozuje krouticí moment, 

který je pomocí dvou těsných per přenášen na hřídel šnekového kola, která je uložená pomocí 

dvou jednořadých kuličkových ložisek, přičemž ložisko B je na vnějším kroužku axiálně volné 

a ložisko A axiálně pevné (viz obr. 21). Ložiska jsou umístěna v přírubách v zahloubených 

otvorech. Jejich souosost je zajištěna uložením přírub přes osazení ke skříni převodovky. 

Příruby jsou osazeny gufery, které zabraňují průniku maziva převodovky mimo skříň. Hřídel je 

zakončená na jedné straně závitem pro KM matici, která dotlačuje na vnitřním kroužku ložisko 

B vůči osazení hřídele, a na druhé straně pomocí dvou perových spojů, přes které je přenášen 

krouticí moment na polohovadlo. 

 Řez sestavou pohonu 

 Řez sestavou pohonu  
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Důležitou součástí pohonu není pouze hnací, ale také hnaná sestava. V našem případě 

má sestava koníku důležitou funkci, kterou je vyrovnávaní tepelné roztažnosti polohovadla. 

Během procesu svařování se polohovadlo může zahřát, proto je nutné umožnit polohovadlu se 

prodlužovat a zkracovat. Pro výpočet tepelné roztažnosti si první stanovíme následující 

hodnoty: 

𝑙0 = 5440 základní délka polohovadla [mm] 

𝛼 = 13 koeficient lineární teplené roztažnosti oceli [10-6 m/mK] 

𝑡1 = 100 konečná teplota [°C] 

𝑡0 = 20 počáteční teplota [°C] 

 

Výpočet je následující: 

∆𝑙 = 𝑙0 · 𝛼 · (𝑡1 − 𝑡0)   

∆𝑙 = 5440 · 13 · (100 − 20) = 5,7 [𝑚𝑚]  

 

kde: 

∆𝑙 prodloužení polohovadla [mm] 

 

Jak lze z rovnice (2) vidět, při zahřátí na 100 °C by se polohovadlo protáhlo o 5,7 mm. 

Z toho důvodu bylo jednořadé kuličkové ložisko koníku umístěno do navrženého speciálního 

ložiskového domku, který právě umožňuje dostatečné posouvání ložiska. Jak lze vidět na 

obrázku 22, tak ložisko je na vnitřní straně z jedné strany zajištěno osazením hřídele a z druhé 

strany MB podložkou a KM maticí. Vnější kroužek ložiska je uložen volně a případné dorazy 

tvoří z jedné strany osazení ložiskového domku a z druhé pojistný kroužek pro hřídele. 

Ložiskový domek je z vnější strany uzavřen víkem, z druhé strany je utěsněn přírubou 

s guferem.  

 

 Řez sestavou koníku 
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5 NÁVRH NOSNÉ KONSTRUKCE MANIPULÁTORU 

Rámové konstrukce svařovacích manipulátorů typu vřeteník-koník s nosností do 1000 kg jsou 

ve většině případů zhotovené jako svařence, které hojně využívají dostupné konstrukční profily. 

Často se rozměrově odlišují stojany vřeteníku a koníku, které mohou být propojené či nikoliv. 

Oddělené stojany jsou uchyceny pevně k zemi, výjimku tvoří například posuvný stojan koníku 

od firmy Sideros, v potřebné rozteči dle potřeby zákazníka. Toto řešení díky univerzálnosti 

nastavitelné vzdálenosti mezi hnací a hnanou jednotkou je vhodné zejména pro sériovou 

výrobu. Propojená konstrukce naopak pevně danou roztečí mezi vřeteníkem a koníkem 

předurčuje maximální délku polohovaných svařenců. Z tohoto důvodu bývá propojená 

konstrukce nabízená ve více rozměrových provedeních.  

Rozteč mezi hnací a hnanou jednotkou o hodnotě 5500 mm je stanovena rozměry 

polohovadla. Nabízí se dvě varianty řešení. První využívá oddělenou rámovou konstrukci, tedy 

samostatný stojan vřeteníku a koníku, která se připevňuje k zemi pomocí kotev. Druhou je 

propojená rámová konstrukce tvořící jeden celek, který je možno také upevnit k zemi, případně 

lze pro lepší a jednodušší mobilitu zařízení opatřit nosnou konstrukci stavěcími nohami nebo 

pojízdnými kladkami. Jelikož se snažíme o návrh jednoduchého a lehkého rotačního 

manipulátoru, možnost snadného přemístění považujeme za výhodu. Pro náš návrh tedy 

využijeme koncept propojeného celku, který umístíme na pojezdové kladky. Musíme ovšem 

dbát na stabilitu manipulátoru z důvodu možného převrácení, proto musí být šířka rámové 

konstrukce větší než v případě pevného uchycení manipulátorů k zemi.  

5.1 Konstrukční návrh 

Rám svařovacího manipulátoru se skládá z dutých profilů čtvercového průřezu (norma ČSN 

EN 10219-2) ve velikostech průřezu 80x80x4 a 60x60x4 mm a můžeme ho rozdělit na 3 části. 

První je stojan vřeteníku, který je 794 mm vysoký, 1500 mm široký a 550 mm dlouhý. Vrchní 

část tvoří přivařená deska o tloušťce 15 mm, která slouží pro přichycení pohonu manipulátoru. 

Stojan je ze všech čtyř bočních stran zakrytován plechy, které se upevňují pomocí šroubů a 

nýtovacích matic.  

Druhá část rámové konstrukce se skládá ze stojanu koníku, který je tvořen pouze jednou 

řadou dutých profilů průřezu 80x80x4 mm, přičemž na horní část je opět přivařena deska 

tloušťky 15 mm, která slouží k uchycení ložiskového domku koníku. Šířka je stejná jako u 

stojanu vřeteníku, tedy 1500 mm, zatímco výška se změnila na 934 mm. I zde nalezneme 

plechový kryt, který je umístěn pouze na vnější straně stojanu.  

 Čelní části konstrukce stojanů jsou propojeny profily rozměru 80x80x4 mm a délce 

5510 mm. Z důvodu zvýšení tuhosti celé sestavy jsou přidány šikmo umístěné profily, druhá 

řada propojujících profilů a následné vyztužení pomocí profilů s menším průřezem (viz obr. 

23). 
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Celkové vnější rozměry rámu svařovacího manipulátoru, který je umístěn na čtyři 

pojezdové kladky, činí 1515 mm na šířku, 6173 mm na délku a 1056 mm na výšku. Na vnějších 

stranách vřeteníku a koníku jsou nachystané přivařené plechy s vyvrtanými závitovými otvory 

pro přichycení tažného zařízení od společnosti Walterscheid.  

5.1.1 Pojezdové kladky 

Volba umístit manipulátor na pojezdové kladky s sebou přináší nutnost brždění kladek a tím 

zamezení nechtěnému pohybu zařízení během provozu. V našem případě jsou vybrány zvedací 

kladky s integrovanou stavěcí nohou od společnosti Blickle, které se dají výškově nastavovat 

(viz obr. 24). Kladky jsou přišroubovaný k tomuto účelu navařeným deskám rámové 

konstrukce.  

 

Tab 4)  Parametry pojezdové kladky s integrovanou stavěcí nohou HRP-POA 72G [9]  

průměr kola (D) 72 mm 

šířka kola (T2) 32 mm 

celková maximální výška (h) 134 mm 

celková výška (H) 122 mm 

výška zdvihu (T4) 12 mm 

nosnost (mmax) 750 kg 

hmotnost 1,8 kg 

 Nosná konstrukce manipulátoru 

 Pojezdové kladka s integrovanou stavěcí nohou HRP-POA 72G [9] 
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KONTROLA ÚNOSNOSTI NAVRŽENÝCH POJEZDOVÝCH KLADEK 

Kontrola únosnosti pojezdových kladek je provedena pro nepříznivý stav, kdy například vlivem 

nerovného podkladu stojí manipulátor pouze na třech kladkách.  

𝑘𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 =
3 · 𝑚𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑀 𝑚𝑎𝑥
   

𝑘𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 =
3 · 750

1700
= 1,3 

 

 kde: 

𝑚𝑀 𝑚𝑎𝑥 hmotnost manipulátoru včetně maximální zátěže [kg] 

𝑘𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 součinitel bezpečnosti vůči dovolené nosnosti třech pojezdových kladek [-] 

Součinitel bezpečnosti vůči dovolené nosnosti třech zvedacích kladek je vyšší než 1, 

tedy únosnost kladek je dostačující. 

5.2 Pevnostní analýza nosné konstrukce 

Rámová konstrukce svařovacího manipulátoru je zatěžována především tíhou polohovadla a 

svařence. Hmotnost pohonu s převodovkou je zanedbatelná. Z toho důvodu jsou pro kontrolu 

napětí a deformace nosného rámu uvažovány pouze tyto dvě jmenované tíhové síly, jejíchž 

hodnoty byly převzaty z pevnostní analýzy polohovadla pomocí funkce „Force Reaction“. Toto 

silové působení dosahovalo hodnoty 5334 N, kterou pro náš výpočet zaokrouhlíme na 6000 N.  

Okrajové podmínky pro pevnostní analýzu rámové konstrukce provedené v softwaru 

ANSYS Workbench jsou vidět na obrázku 25. Síla A působí v místě reálného spojení rámové 

konstrukce a podpěrné nohy příruby, ve které je uložené zatížené ložisko. Stejná silová reakce 

působí v místě ložiskového domku koníku a je označená písmenem C. Na celou konstrukci 

zároveň působí tíhové zrychlení. B. Ve spodní části rámu je na plochy přivařených desek pro 

přišroubování pojezdových kladek (vazby D, E, F a G) umístěna vazba „Remote 

Displacement“. Důvodem je podepření manipulátoru pojezdovými kladkami, které pokud 

nemají vysunutou stavěcí nohu, tak se chovají jako kloubová vazba umožňující natáčení. Ve 

všech vazbách D až G je zakázán posuv v ose Z, ve vazbě D jsou zakázané i posuvy v os X a 

Y. 

 Silové působení a vazby nosné konstrukce 
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Výslednou deformaci rámové konstrukce lze vidět na obrázku 26. Maximální průhyb 

0,69 mm se vyskytuje v prostřední části rámu u spojovacích dutých profilů mezi stojany 

vřeteníku a koníku. Celková deformace v oblasti desky stojanu vřeteníku, na které je umístěn 

pohon, dosahuje hodnoty 0,25 mm. Takto nízká hodnota nemá vliv na správnou funkci 

manipulátoru.   

 

Ekvivalentní napětí (von-Mises) vzniklé v nosné konstrukci je znázorněno na obrázku 

27 a dosahuje maximální hodnotuy 46 MPa, která nepřesahuje mez kluzu materiálu konstrukce 

(S235). Rámovou konstrukci lze na základě pevnostní analýzy zhodnotit jako vyhovující.  

 

 

 

 Výsledná deformace nosné konstrukce 

 Ekvivalentní napětí (von-Mises) nosné konstrukce 
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6 KONTROLNÍ VÝPOČTY 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky výpočtů základních parametrů ručního pohonu 

přes šnekovou převodovku, silové poměry působící ve šnekovém soukolí a na hřídeli 

šnekového kola, pro kterou jsou řešené výsledné vnitřní účinky spolu s bezpečností kritických 

míst. Posuzovány jsou také ložiska manipulátoru.  

6.1 Výpočet pohonu 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.2, polohovadlo je poháněno lidskou sílou nepřekračující 

hodnotu 100 N, která působí na otočné kolo s poloměrem 171 mm od firmy ELESA+GANTER. 

Tímto působením vzniká krouticí moment působící na hřídel ručního kola, přes kterou se 

přenáší dále pomocí pružné spojky na šnekovou hřídel.  

Kroutící moment působící na šnekovou hřídel: 

𝑀𝑣𝑠 = 𝐹č · 𝑟𝑘   

𝑀𝑣𝑠 = 100 · 0,171 = 17,1 𝑁𝑚  

 

kde: 

𝑀𝑣𝑠 vstupní krouticí moment [Nm] 

𝐹č člověkem vyvozená síla na otočné kolo [N] 

𝑟𝑘 poloměr otočného kola [m] 

Šnekové soukolí od firmy Mädler přenáší krouticí moment na hřídel šnekového kola, 

která je spojená pomocí perových spojů s otočnou deskou, ke které je pomocí šroubu uchyceno 

polohovadlo. Převodový poměr šnekového soukolí činí 82 a má mechanickou účinnost 66 % 

[10]. Výstupní krouticí moment můžeme stanovit ze vztahu: 

𝑀𝑣𝑦𝑠 = 𝑀𝑣𝑠 · 𝑖 · 𝜂   

𝑀𝑣𝑦𝑠 = 17,1 · 82 · 0,66 = 925 𝑁𝑚  

 

 kde: 

𝑀𝑣𝑦𝑠 výstupní krouticí moment na hřídeli šnekového kola [Nm] 

𝑖 převodový poměr šnekového soukolí [-] 

𝜂 mechanická účinnost šnekového soukolí [-] 

Z rovnice (1) jsme zjistili, že největší krouticí moment je potřeba vykonat pro natočení 

polohovadla na hodnotu 90° (viz tab. 3). Porovnáním výsledného a potřebného krouticího 

momentu vidíme, že má pohon převodový poměr s rezervou 28 %, která dostatečně pokryje 

třecí ztráty vzniklé například v ložiscích. 

𝑘𝑀 =
𝑀𝑣𝑦𝑠

𝑀
   

𝑘𝑀 =
925

722
= 1,28 
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kde: 

𝑘𝑀 poměr výstupního a potřebného momentu [-] 

6.1.1 Silové poměry ve šnekovém soukolí 

Silové poměry ve šnekovém soukolí je potřeba znát pro určení silových účinků na hřídel 

šnekového kola, ale také pro pevnostní kontrolu ložisek. 

Na zuby šneku a šnekového kola působí tři složky síly. Jedná se o obvodovou, radiální 

a axiální sílu [11]. Průměr roztečné kružnice šneku činí 42,5 mm, zatímco roztečná kružnice ve 

střední rovině šnekového kola má průměr 207,5 mm. Označíme-li šnek indexem 1 a šnekové 

kolo indexem 2, můžeme napsat rovnici pro výpočet obvodové síly na šneku následovně:  

𝐹𝑡1 = 2000 ·
𝑀𝑣𝑠

𝑑1
 

  

𝐹𝑡1 = 2000 ·
17,1

42,5
= 805 𝑁 

 

 

kde: 

𝐹𝑡1 obvodová síla na šneku [N] 

𝑑1 průměr roztečné kružnice šneku [mm] 

 

Zároveň pro velikost obvodové síly na šnekovém kole platí: 

𝐹𝑡2 = 𝐹𝑡1 · 𝑖 · 𝜂 ·
𝑑1

𝑑2
   

𝐹𝑡2 = 805 · 82 · 0,66 ·
42,5

207,5
= 8920 𝑁 

 

 

kde: 

𝐹𝑡2 obvodová síla na šnekovém kole [N] 

 

Pro silové poměry ve šnekovém soukolí platí následující rovnice: 

𝐹𝑎1 = −𝐹𝑡2 = −8920 𝑁   

𝐹𝑎2 = −𝐹𝑡1 = −805 𝑁   

 

kde: 

𝐹𝑎1 axiální síla na šneku [N] 

𝐹𝑎2 axiální síla na šnekovém kole [N] 

 

Chybí nám tedy pouze radiální síla, kterou získáme podrobnějším výpočtem, pro který 

potřebujeme ve specifikaci šnekového soukolí dohledat parametry jakou jsou úhel profilu, 

modul a počet závitu šneku. Dále je předpokládáno, že jsou otáčky šnekové hřídele, potažmo 

ručního kola, 82 ot·min-1.  
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𝑛1 = 82 ot · 𝑚𝑖𝑛−1  

𝑛2 =
𝑛1

𝑖
= 1 ot · 𝑚𝑖𝑛−1   

𝑣1 = 𝜋 · 𝑑1 · 𝑛1   

𝑣1 = 𝜋 ·
42,5

1000
·

82

60
= 0,18 𝑚 · 𝑠−1 

 

𝑣2 = 𝜋 · 𝑑2 · 𝑛2   

𝑣2 = 𝜋 ·
207,5

1000
·

1

60
= 0,01 𝑚 · 𝑠−1 

 

𝑣𝑘 = √(𝑣1)2 + (𝑣2)2   

𝑣𝑘 = √(0,18)2 + (0,01)2 = 0,18 𝑚 · 𝑠−1  

 

kde: 

𝑛1 otáčky šneku [ot · 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑛2 otáčky šnekového kola [ot · 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑣1 obvodová rychlost šneku [𝑚 · 𝑠−1] 

𝑣2 obvodová rychlost šnekového kola [𝑚 · 𝑠−1] 

𝑣𝑘 skluzová rychlost [𝑚 · 𝑠−1] 

 

𝑧 = 1  

𝑚 = 2,5 mm  

𝑎𝑥 = 20°  

𝛾 = arctan (
𝑧 · 𝑚 · 𝜋

𝑑1 · 𝜋
)   

𝛾 = arctan (
1 · 2,5 · 𝜋

42,5 · 𝜋
) = 3,37 ° 

 

𝛼𝑛 = arctan (tan(𝛼𝑥) · cos(𝛾))   

𝛼𝑛 = arctan(tan(20) · cos(3,37)) = 19,968 ° 

 

 

kde: 

𝑧 počet závitů šneku [-] 

𝑚 modul [mm] 

𝑎𝑥 úhel profilu v osovém řezu [°] 

𝛾 roztečný úhel stoupání [°] 

𝛼𝑛 normálový úhel profilu [°] 

 

𝐹𝑟1 =
𝐹𝑡1

cos(𝛼𝑛) · sin(𝛾) + 𝑓 · cos (𝛾)
· sin (𝛼𝑛) 
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𝐹𝑟1 =
805

cos(19,968)·sin(3,37)+0,06·cos (3,37)
· sin(19,968) = 2387 N 

 

𝐹𝑟2 = −𝐹𝑟1 = −2387 𝑁   

 

kde: 

𝐹𝑟1 radiální síla na šneku [N] 

𝑓 součinitel tření [-] 

𝐹𝑟2 radiální síla na šnekovém kole [N] 

6.1.2 Vnější silové účinky na hřídele šneku a šnekového kola 

V předešlé podkapitole byly určený silové poměry ve šnekovém soukolí, jejichž výsledky jsou 

shrnuté v tabulce 5. 

Tab 5)  Přehled silových poměrů ve šnekovém soukolí 

𝐹𝑡1 = −𝐹𝑎2 𝐹𝑡1 = 805 𝑁 

𝐹𝑎1 = −𝐹𝑡2 𝐹𝑎1 = 8920 𝑁 

𝐹𝑟1 = −𝐹𝑟2 𝐹𝑟1 = 2387 𝑁 

6.2 Hřídel šnekového kola 

Hřídel šnekového kola je uložena ve dvou ložiscích, přičemž ložisko B je na vnějším 

kroužku axiálně volné, zatímco ložisko A je axiálně vodící a zachytává axiální sílu vyvozenou 

šnekovým soukolím. Z obrázku 28 lze vidět, že na ložiska působí silovým účinkem nejen 

převodového ústrojí, ale také tíhová síla od polohovadla se svařencem. Pro výpočet této síly 

budeme uvažovat nesymetrické upnutí svařence na stranu blíže k vřeteníku: 

𝐹 = (𝑚𝑠 +
𝑚𝑝

2
) · 𝑔 

  

𝐹 = (500 +
620

2
) · 9,81 = 7946 𝑁 

 

 

kde: 

𝐹 maximální tíhová síla vyvozená hmotností svařence a polohovadla [N] 

 Silové působení na hřídel šnekového kola 



 

47 

 

6.2.1 Stanovení reakcí v ložiscích 

Silová rovnováha: 

∑𝐹𝑥 = 0 𝐹𝑎2 − 𝑅𝐴𝑥 = 0   

∑𝐹𝑦 = 0 −𝑅𝐵𝑦 + 𝐹𝑟2 + 𝑅𝐴𝑦 − 𝐹 = 0   

∑𝐹𝑧 = 0 −𝑅𝐵𝑧 + 𝐹𝑡2 − 𝑅𝐴𝑧 = 0   

 

Momentová rovnováha: 

∑𝑀𝐵𝑥 = 0 𝑀𝑣𝑦𝑠 − 𝐹𝑡2 ·
𝑑2

2
= 0 

  

∑𝑀𝐵𝑦 = 0 −𝐹𝑡2 · 𝑙1 + 𝑅𝐴𝑧 · (𝑙1 + 𝑙2) = 0   

∑𝑀𝐵𝑧 = 0 
𝐹𝑟2 · 𝑙1 + 𝑅𝐴𝑦 · (𝑙1 + 𝑙2) + 𝐹𝑎2 ·

𝑑2

2
− 𝐹 · (𝑙1 + 𝑙2+𝑙3) = 0 

  

kde: 

𝑅𝐴𝑥 reakce v ložisku A ve směru osy x [N] 

𝑅𝐴𝑦 reakce v ložisku A ve směru osy y [N] 

𝑅𝐴𝑧 reakce v ložisku A ve směru osy z [N] 

𝑅𝐵𝑦 reakce v ložisku B ve směru osy y [N] 

𝑅𝐵𝑧 reakce v ložisku B ve směru osy y [N] 

𝑙1 vzdálenost mezi ložiskem B a středovou rovinou šnekového kola [m] 

𝑙2 vzdálenost mezi ložiskem B a ložiskem A [m] 

𝑙3 vzdálenost mezi ložiskem A a působištěm síly F [m] 

 

Z rovnic (20) až (25) můžeme vyjádřit reakce v ložiscích A a B: 

𝑅𝐴𝑥 = 𝐹𝑎2   

𝑅𝐴𝑥 = 805 𝑁  

𝑅𝐴𝑦 =
−𝐹𝑟2 · 𝑙1 − 𝐹𝑎2 ·

𝑑2
2

+ 𝐹 · (𝑙1 + 𝑙2+𝑙3)

𝑙1 + 𝑙2
 

  

𝑅𝐴𝑦 =
−2387 · 0,065 − 805 ·

0,2075
2

+ 7946 · (0,065 + 0,295 + 0,095)

0,065 + 0,295
= 9385 𝑁 

 

𝑅𝐴𝑧 =
𝐹𝑡2 · 𝑙1

(𝑙1 + 𝑙2)
 

  

𝑅𝐴𝑧 =
8920 · 0,065

(0,065 + 0,295)
= 1610 𝑁 

 

𝑅𝐵𝑦 = 𝐹𝑟2 + 𝑅𝐴𝑦 − 𝐹   

𝑅𝐵𝑦 = 2387 + 6281 − 7946 = 3821 𝑁  

𝑅𝐵𝑧 = 𝐹𝑡2 − 𝑅𝐴𝑧   
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𝑅𝐵𝑧 = 8920 − 1610 = 7309 𝑁  

 

Celková radiální síla působící na ložiska A a B se rovná: 

𝐹𝐴𝑅 = √𝑅𝐴𝑦
2 + 𝑅𝐴𝑧

2 
  

𝐹𝐴𝑅 = √93852 + 16102 = 9522 𝑁  

𝐹𝐵𝑅 = √𝑅𝐵𝑦
2 + 𝑅𝐵𝑧

2 
  

𝐹𝐵𝑅 = √38212 + 73092 = 8248 𝑁  

 

kde: 

𝐹𝐴𝑅 Celková radiální síla působící na ložisko A [N] 

𝐹𝐵𝑅 Celková radiální síla působící na ložisko B [N] 

 

6.2.2 Výsledné vnitřní účinky hřídele šnekového kola 

Průběh výsledných vnitřních účinků na hřídeli je znázorněn na obrázku 29.  

 Výsledné vnitřní účinky na hřídeli šnekového kola 
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Maximální ohybové momenty kolem osy z a y jsou rovny: 

𝑀𝑜𝑧_𝑚𝑎𝑥 = −755 𝑁𝑚  

𝑀𝑜𝑦_𝑚𝑎𝑥 = 475 𝑁𝑚  

Krouticí moment se v úseku od šnekového kola ke konci hřídele pohybuje na stále hodnotě 

rovnající se: 

𝑀𝑘 = 𝑀𝑣𝑦𝑠 = 925 𝑁𝑚  

6.2.3 Kontrola hřídele šnekového kola v kritických místech 

Kontrolu hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti je provedena celkem ve čtyřech 

řezech, které jsou znázorněny na obrázku 30. Zvolené průřezy jsou rizikové, jelikož obsahují 

koncentrátory napětí. Hřídel je zhotovena z oceli ČSN 12 050.41 s mezí kluzu Re=340 MPa. 

 

Průřez I  

Průřez I se vyznačuje dvěma drážkami pro pero dle ČSN 02 2507 na hřídeli průměru di = 40 

mm. Pro výpočet nominálního ohybového napětí a také napětí v krutu je potřeba zavést 

zmenšený průměr hřídele dIj dle obrázku 31.  

Ohybový moment v místě I: 

𝑀𝑜𝑧𝐼 = −𝑅𝐵𝑦 · (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑥𝐼) + 𝐹𝑟2 ∗ (𝑙2 + 𝑥𝐼) + 𝑅𝐴𝑦 · 𝑥𝐼 − 𝐹𝑎2 ·
𝑑2

2
 

  

𝑀𝑜𝑧𝐼 = −3821 · (0,065 + 0,295 + 0,025) + 2387 · (0,295 + 0,025) + 9385

· 0,025 − 805 ·
0,2075

2
= −556 𝑁𝑚 

 

 Nebezpečné průřezy hřídele šnekového kola 

 Zmenšený průměr hřídele pro výpočet 
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𝑀𝑜𝑦𝐼 = 0 𝑁𝑚   

kde: 

𝑀𝑜𝑧𝐼 ohybový moment v místě I kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼 ohybový moment v místě I kolem osy y [Nm] 

𝑥𝐼 vzdálenost řezné roviny od středové roviny ložiska A [m] 

 

Ohybové napětí v místě I: 

𝜎𝑜𝐼 =
𝑀𝑜𝑧𝐼

𝑊𝑜𝐼
=

32 · 𝑀𝑜𝑧𝐼

𝜋 · 𝑑𝐼𝑗
3  

  

𝜎𝑜𝐼 =
32 · 556000

𝜋 · 333
= 158 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜎𝑜𝐼 ohybové napětí v místě I [MPa] 

𝑊𝑜𝐼 modul průřezu v ohybu v místě I [mm3] 

𝑑𝐼𝑗 průměr jádra hřídele v průřezu I [mm] 

 

Napětí v krutu v průřezu I: 

𝜏𝑘𝐼 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘𝐼
=

16 · 𝑀𝑘

𝜋 · 𝑑𝐼𝑗
3  

  

𝜏𝑘𝐼 =
16 · 925000

𝜋 · 333
= 131 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜏𝑘𝐼 napětí v krutu v místě I [MPa] 

𝑊𝑘𝐼 modul průřezu v krutu v místě I [mm3] 

 

Redukované napětí a bezpečnost k meznímu stavu pružnosti: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼 = √𝜎𝑜𝐼
2 + 3 · 𝜏𝑘𝐼

2  
  

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼 = √1582 + 3 · 1312 = 276 𝑀𝑃𝑎  

𝑘𝑅𝑒𝐼 =
𝑅𝑒1

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼
 

  

𝑘𝑅𝑒𝐼 =
340

276
= 1,23 [-]  

 

kde: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼 redukované napětí hřídele šnekového kola v místě I dle podmínky HMH [MPa] 
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𝑘𝑅𝑒𝐼 bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1 mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

 

Průřez II 

Průřez II se nachází v oblastí osazení, kde dochází ke změně průměru hřídele z 40 na 45 mm. 

Je nutné počítat se součinitelem vrubu, kterým je zmiňované osazení. V kombinaci s vysokým 

ohybovým a krouticím momentem zde může dojít k porušení.  

Součinitelé vrubu: 

𝛽𝑜𝐼𝐼 = 1 + 𝑞𝑜𝐼𝐼 · (𝛼𝑜𝐼𝐼 − 1)   

𝛽𝑜𝐼𝐼 = 1 + 0,75 · (1,9 − 1) = 1,67  

𝛽𝜏𝐼𝐼 = 1 + 𝑞𝜏𝐼𝐼 · (𝛼𝜏𝐼𝐼 − 1)   

𝛽𝜏𝐼𝐼 = 1 + 0,92 · (1,35 − 1) = 1,32  

 

kde: 

𝛽𝑜𝐼𝐼 součinitel vrubu pro namáhání ohybem v místě II [-] 

𝑞𝑜𝐼𝐼 vrubová citlivost v místě II [-], hodnota určena dle grafu [11], Obr. 7-20 

𝛼𝑜𝐼𝐼 součinitel tvaru pro osazení namáhané ohybem, hodnota určena dle grafu [11], Obr. A-

15-9 

𝛽𝜏𝐼𝐼 součinitel vrubu pro namáhání krutem v místě II [-] 

𝑞𝜏𝐼𝐼 vrubová citlivost v místě II [-], hodnota určena dle grafu [11], Obr. 7-21 

𝛼𝜏𝐼𝐼 součinitel tvaru pro osazení namáhané krutem, hodnota určena dle grafu [11], Obr. A-

15-8 

 

Ohybový moment v místě II: 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼 = −𝑅𝐵𝑦 · (𝑙1 + 𝑙2 + 𝑥𝐼𝐼) + 𝐹𝑟2 · (𝑙2 + 𝑥𝐼𝐼) + 𝑅𝐴𝑦 · 𝑥𝐼𝐼 − 𝐹𝑎2 ·
𝑑2

2
 

  

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼 = −3821 · (0,065 + 0,295 + 0,0095) + 2387 · (0,295 + 0,0095)

+ 9385 · 0,0095 − 805 ·
0,2075

2
= −680 𝑁𝑚 

 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 = 0 𝑁𝑚   

 

kde: 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼 ohybový moment v místě II kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 ohybový moment v místě II kolem osy y [Nm] 

𝑥𝐼𝐼 vzdálenost řezné roviny od středové roviny ložiska A [m] 
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Ohybové napětí v místě II: 

𝜎𝑜𝐼𝐼 =
𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼

𝑊𝑜𝐼𝐼
· 𝛽𝑜𝐼𝐼 =

32 · 𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼

𝜋 · 𝑑𝐼𝐼
3 · 𝛽𝑜𝐼𝐼 

  

𝜎𝑜𝐼𝐼 =
32 · 680000

𝜋 · 403
· 1,67 = 181 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜎𝑜𝐼𝐼 ohybové napětí v místě II [MPa] 

𝑊𝑜𝐼𝐼 modul průřezu v ohybu v místě II [mm3] 

𝑑𝐼𝐼 průměr hřídele v průřezu II [mm] 

 

Napětí v krutu v průřezu II: 

𝜏𝑘𝐼𝐼 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘𝐼𝐼
· 𝛽𝜏𝐼𝐼 =

16 · 𝑀𝑘

𝜋 · 𝑑𝐼𝐼
3 · 𝛽𝜏𝐼𝐼 

  

𝜏𝑘𝐼𝐼 =
16 · 925000

𝜋 · 403
· 1,32 = 97 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜏𝑘𝐼𝐼 napětí v krutu v místě II [MPa] 

𝑊𝑘𝐼𝐼 modul průřezu v krutu v místě II [mm3] 

 

Redukované napětí a bezpečnost k meznímu stavu pružnosti: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼 = √𝜎𝑜𝐼𝐼
2 + 3 · 𝜏𝑘𝐼𝐼

2  
  

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼 = √1812 + 3 · 972 = 247 𝑀𝑃𝑎  

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼 =
𝑅𝑒1

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼
 

  

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼 =
340

247
= 1,37 [-]  

 

kde: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼 redukované napětí hřídele šnekového kola v místě II dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼 bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1 mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

 

Průřez III 

Průřez III je rizikový z důvodu zápichu tvaru D, který odděluje válcové plochy stejného průměr, 

avšak rozdílné drsnosti povrchu. Vzniká zde tedy opět součinitel vrubu, který zvyšuje napětí 

v průřezu. V místě III působí oba ohybové momenty, tedy 𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼𝐼 a 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼. 
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Součinitelé vrubu: 

𝛽𝑜𝐼𝐼𝐼 = 1 + 𝑞𝑜𝐼𝐼𝐼 · (𝛼𝑜𝐼𝐼𝐼 − 1)   

𝛽𝑜𝐼𝐼𝐼 = 1 + 0,8 · (1,75 − 1) = 1,6  

𝛽𝜏𝐼𝐼𝐼 = 1 + 𝑞𝜏𝐼𝐼𝐼 · (𝛼𝜏𝐼𝐼𝐼 − 1)   

𝛽𝜏𝐼𝐼𝐼 = 1 + 0,95 · (1,4 − 1) = 1,38  

 

kde: 

𝛽𝑜𝐼𝐼𝐼 součinitel vrubu pro namáhání ohybem v místě III [-] 

𝑞𝑜𝐼𝐼𝐼 vrubová citlivost v místě III [-], hodnota určena dle grafu [11], Obr. 7-20 

𝛼𝑜𝐼𝐼𝐼 součinitel tvaru pro osazení namáhané ohybem, hodnota určena dle grafu [11],Obr. A-

15-14 

𝛽𝜏𝐼𝐼𝐼 součinitel vrubu pro namáhání krutem v místě III [-] 

𝑞𝜏𝐼𝐼𝐼 vrubová citlivost v místě III [-], hodnota určena dle grafu [11], Obr. 7-21 

𝛼𝜏𝐼𝐼𝐼 součinitel tvaru pro osazení namáhané krutem, hodnota určena dle grafu [11], Obr. A-

15-15 

 

Ohybový moment v místě III: 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼𝐼 = −𝑅𝐵𝑦 · (𝑙1 + 𝑥𝐼𝐼𝐼) + 𝐹𝑟2 · 𝑥𝐼𝐼𝐼 − 𝐹𝑎2 ·
𝑑2

2
 

  

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼𝐼 = −3821 · (0,065 + 0,285) + 2387 · 0,285 − 805 ·
0,2075

2
= −741 𝑁𝑚 

 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼 = −𝑅𝐵𝑧 · (𝑙1 + 𝑥𝐼𝐼𝐼) + 𝐹𝑡2 · 𝑥𝐼𝐼𝐼   

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼 = −7309 · (0,065 + 0,285) + 8920 · 0,285 = 16 𝑁𝑚  

𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑎𝑥 = √𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼𝐼
2 + 𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼

2  
  

𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑎𝑥 = √−7402 + 162 = 740,2 𝑁𝑚  

 

kde: 

𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑎𝑥 celkový ohybový moment v místě III [Nm] 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼𝐼  ohybový moment v místě III kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼  ohybový moment v místě III kolem osy y [Nm] 

𝑥𝐼𝐼𝐼  vzdálenost řezné roviny od středové roviny šnekového kola [m] 

 

Ohybové napětí v místě III: 

𝜎𝑜𝐼𝐼𝐼 =
𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜𝐼𝐼𝐼
· 𝛽𝑜𝐼𝐼𝐼 =

32 ∗ 𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∗ 𝑑𝐼𝐼𝐼
3 · 𝛽𝑜𝐼𝐼𝐼 

  

𝜎𝑜𝐼𝐼𝐼 =
32 ∗ 740200

𝜋 ∗ 453
· 1,6 = 133 𝑀𝑃𝑎 
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kde: 

𝜎𝑜𝐼𝐼𝐼 ohybové napětí v místě III [MPa] 

𝑊𝑜𝐼𝐼𝐼 modul průřezu v ohybu v místě III [mm3] 

𝑑𝐼𝐼𝐼 průměr hřídele v průřezu III [mm] 

 

Napětí v krutu v průřezu III: 

𝜏𝑘𝐼𝐼𝐼 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘𝐼𝐼𝐼
· 𝛽𝜏𝐼𝐼𝐼 =

16 · 𝑀𝑘

𝜋 · 𝑑𝐼𝐼𝐼
3 · 𝛽𝜏𝐼𝐼𝐼 

  

𝜏𝑘𝐼𝐼𝐼 =
16 · 925000

𝜋 · 453
· 1,38 = 71 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜏𝑘𝐼𝐼𝐼 napětí v krutu v místě III [MPa] 

𝑊𝑘𝐼𝐼𝐼 modul průřezu v krutu v místě III [mm3] 

 

Redukované napětí a bezpečnost k meznímu stavu pružnosti: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼𝐼 = √𝜎𝑜𝐼𝐼𝐼
2 + 3 · 𝜏𝑘𝐼𝐼𝐼

2  
  

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼𝐼 = √1332 + 3 · 712 = 181 𝑀𝑃𝑎  

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼𝐼 =
𝑅𝑒1

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼𝐼
 

  

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼𝐼 =
340

181
= 1,88 [-]  

 

kde: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼𝐼  redukované napětí hřídele šnekového kola v místě III dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼𝐼  bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1  mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

 

Průřez IV 

V průřezu IV dochází ke změně průměru hřídele z 45 na 50 mm pomocí osazení, které je 

klasifikováno jako součinitel vrubu, a zároveň v tomto místě působí velký ohybový moment 

kolem osy z a také y.  

Součinitelé vrubu: 

𝛽𝑜𝐼𝑉 = 1 + 𝑞𝑜𝐼𝑉 · (𝛼𝑜𝐼𝑉 − 1)   

𝛽𝑜𝐼𝑉 = 1 + 0,75 · (1,7 − 1) = 1,53  

𝛽𝜏𝐼𝑉 = 1 + 𝑞𝜏𝐼𝑉 · (𝛼𝜏𝐼𝑉 − 1)   

𝛽𝜏𝐼𝑉 = 1 + 0,92 · (1,3 − 1) = 1,28  
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kde: 

𝛽𝑜𝐼𝑉 součinitel vrubu pro namáhání ohybem v místě IV [-] 

𝑞𝑜𝐼𝑉 vrubová citlivost v místě IV [-], hodnota určena dle grafu [11],Obr. 7-20 

𝛼𝑜𝐼𝑉 součinitel tvaru pro osazení namáhané ohybem, hodnota určena dle grafu [11], Obr. A-

15-9 

𝛽𝜏𝐼𝑉 součinitel vrubu pro namáhání krutem v místě IV [-] 

𝑞𝜏𝐼𝑉 vrubová citlivost v místě IV [-], hodnota určena dle grafu [11], Obr. 7-21 

𝛼𝜏𝐼𝑉 součinitel tvaru pro osazení namáhané krutem, hodnota určena dle grafu [11], Obr. A-

15-8 

 

Ohybový moment v místě IV: 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝑉 = −𝑅𝐵𝑦 · (𝑙1 + 𝑥𝐼𝑉) + 𝐹𝑟2 · 𝑥𝐼𝑉 − 𝐹𝑎2 ·
𝑑2

2
 

  

𝑀𝑜𝑧𝐼𝑉 = −3821 · (0,065 + 0,035) + 2387 · 0,035 − 805 ·
0,2075

2
= −382 𝑁𝑚 

 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝑉 = −𝑅𝐵𝑧 · (𝑙1 + 𝑥𝐼𝑉) + 𝐹𝑡2 · 𝑥𝐼𝑉   

𝑀𝑜𝑦𝐼𝑉 = −7309 · (0,065 + 0,035) + 8920 · 0,035 = 419 𝑁𝑚  

𝑀𝑜𝐼𝑉_𝑚𝑎𝑥 = √𝑀𝑜𝑧𝐼𝑉
2 + 𝑀𝑜𝑦𝐼𝑉

2  
  

𝑀𝑜𝐼𝑉_𝑚𝑎𝑥 = √−3822 + 4192 = 567 𝑁𝑚  

 

kde: 

𝑀𝑜𝐼𝑉_𝑚𝑎𝑥 celkový ohybový moment v místě IV [Nm] 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝑉  ohybový moment v místě IV kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝑉  ohybový moment v místě IV kolem osy y [Nm] 

𝑥𝐼𝑉  vzdálenost řezné roviny od středové roviny šnekového kola [m] 

 

Ohybové napětí v místě IV: 

𝜎𝑜𝐼𝑉 =
𝑀𝑜𝐼𝑉_𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜𝐼𝑉
· 𝛽𝑜𝐼𝑉 =

32 · 𝑀𝑜𝐼𝑉_𝑚𝑎𝑥

𝜋 · 𝑑𝐼𝑉
3 · 𝛽𝑜𝐼𝑉 

  

𝜎𝑜𝐼𝑉 =
32 · 567000

𝜋 · 453
· 1,53 = 97 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜎𝑜𝐼𝑉 ohybové napětí v místě IV [MPa] 

𝑊𝑜𝐼𝑉 modul průřezu v ohybu v místě IV [mm3] 

𝑑𝐼𝑉 průměr hřídele v průřezu IV [mm] 

 



 

56 

 

Napětí v krutu v průřezu IV: 

𝜏𝑘𝐼𝑉 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘𝐼𝑉
· 𝛽𝜏𝐼𝑉 =

16 · 𝑀𝑘

𝜋 · 𝑑𝐼𝑉
3 · 𝛽𝜏𝐼𝑉 

  

𝜏𝑘𝑉 =
16 · 925000

𝜋 · 453
· 1,28 = 66 𝑀𝑃𝑎 

 

 

kde: 

𝜏𝑘𝐼𝑉 napětí v krutu v místě IV [MPa] 

𝑊𝑘𝐼𝑉 modul průřezu v krutu v místě IV [mm3] 

 

Redukované napětí a bezpečnost k meznímu stavu pružnosti: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝑉 = √𝜎𝑜𝐼𝑉
2 + 3 · 𝜏𝑘𝐼𝑉

2  
  

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝑉 = √972 + 3 · 662 = 150 𝑀𝑃𝑎  

𝑘𝑅𝑒𝐼𝑉 =
𝑅𝑒1

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝑉
 

  

𝑘𝑅𝑒𝐼𝑉 =
340

150
= 2,27 [-]  

 

kde: 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝑉 redukované napětí hřídele šnekového kola v místě II dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼𝑉 bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1 mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

 

6.2.4 Kontrola těsných per na otlačení 

Přenos krouticího momentu z šnekového kola na hřídel a následně z hřídele na otočnou desku 

polohovadla je realizován pomocí těsných per. Jejich délka je určena pomocí následujícího 

výpočtu: 

 

Spojení šnekového kola a jeho hřídele 

𝑝𝑑1 = 0,8 · 𝑝01   

𝑝𝑑1 = 0,8 · 150 = 120 𝑀𝑃𝑎  

𝐹𝑜1 =
2 · 𝑀𝑘

𝑑𝑝1
 

  

𝐹𝑜1 =
2·925

0,05
=37000 N  

𝑝𝑑1 ≥
𝐹𝑜1

𝑡11·(𝑙1−𝑏1)
 

  

𝑙1 =
𝐹𝑜1

𝑡11·𝑝𝑑1

+ 𝑏1 
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𝑙1 =
37000

3,5 · 120
+ 14 = 102 𝑚𝑚 

 

 

kde:  

𝑝𝑑1 dovolený tlak na bocích drážek v náboji [MPa] 

𝑝01 hodnota dovoleného tlaku na ocelový náboj [MPa], zjištěno z [11] ,Tab. 18-8 

𝐹𝑜1 obvodová síla na povrchu hřídele pro průměr 𝑑𝑝1 [N] 

𝑑𝑝1 průměr hřídele v místě drážky pro pero [m] 

𝑡11 hloubka drážky v náboji [mm], zjištěno z [12],  

𝑙1 minimální délka pera [mm] 

𝑏1 šířka pera [mm], zjištěno z [12] 

 

Pro spojení šnekového kola s hřídelí jsou zvolena dvě těsná pera ČSN 02 2562 14h9 x 9 x 63, 

která jsou vůči sobě natočena o 120°.  

 

Spojení hřídele šnekového kola a otočné desky 

𝑝𝑑1 = 0,8 · 𝑝01   

𝑝𝑑1 = 0,8 · 150 = 120 𝑀𝑃𝑎  

𝐹𝑜2 =
2 · 𝑀𝑘

𝑑𝑝2
 

  

𝐹𝑜2 =
2·925

0,04
=46250 N  

𝑝𝑑1 ≥
𝐹𝑜2

𝑡12·(𝑙2−𝑏2)
 

  

𝑙2 =
𝐹𝑜2

𝑡12·𝑝𝑑1

+ 𝑏2 
  

𝑙2 =
46250

3,1 · 120
+ 12 = 136 𝑚𝑚 

 

 

kde:  

𝑝𝑑1 dovolený tlak na bocích drážek v náboji [MPa] 

𝑝01 hodnota dovoleného tlaku na ocelový náboj [MPa], zjištěno z [11], Tab. 18-8 

𝐹𝑜2 obvodová síla na povrchu hřídele pro průměr 𝑑𝑝2 [N] 

𝑑𝑝2 průměr hřídele v místě drážky pro pero [m] 

𝑡12 hloubka drážky v náboji [mm], zjištěno z [12] 

𝑙2 minimální délka pera [mm] 

𝑏2 šířka pera [mm], zjištěno z [12] 
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Krouticí moment, zahrnutý do výpočtu, dosahuje hodnoty, která ve skutečnosti bude nižší. 

Důvodem je zanedbání ztrát v ložiscích, ale také to, že potřebný krouticí moment pro natočení 

nedosahuje maximální hodnoty. Obsluha tedy nemusí využít maximální dovolené síly. Na 

základě vypočítané minimální délky pera jsou pro spojení šnekového kola s hřídelí zvolena dvě 

těsná pera ČSN 02 2562 12h9 x 8 x 70, která jsou vůči sobě natočena o 120°.  

 

6.3 Šneková hřídel 

Hřídel šnekového kola je uložena ve skříni šnekového soukolí pomocí dvou jednořadých 

kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem řady 7207, která jsou vůči sobě orientovaná čely 

k sobě, tedy do „X“. Hřídel je zatížená vstupním krouticím momentem a silovým působením 

od šnekového soukolí (viz obr. 32).  

 

6.3.1 Stanovení reakcí v ložiscích 

 

Silová rovnováha: 

∑𝐹𝑥 = 0 𝐹𝑎1 − 𝑅𝐷𝑥 = 0   

∑𝐹𝑦 = 0 𝑅𝐸𝑦 − 𝐹𝑟1 + 𝑅𝐷𝑦 = 0   

∑𝐹𝑧 = 0 𝑅𝐸𝑧 − 𝐹𝑡1 + 𝑅𝐷𝑧 = 0   

Momentová rovnováha: 

∑𝑀𝐷𝑥 = 0 
𝑀𝑣𝑠 − 𝐹𝑡1 ·

𝑑1

2
= 0 

  

∑𝑀𝐷𝑦 = 0 −𝐹𝑡1 · 𝑙2 + 𝑅𝐸𝑧 · (𝑙1 + 𝑙2) = 0   

∑𝑀𝐷𝑧 = 0 𝐹𝑟1 · 𝑙2 − 𝑅𝐸𝑦 · (𝑙1 + 𝑙2) = 0   

 

kde: 

𝑅𝐷𝑥 reakce v ložisku D ve směru osy x [N] 

𝑅𝐷𝑦 reakce v ložisku D ve směru osy y [N] 

𝑅𝐷𝑧 reakce v ložisku D ve směru osy z [N] 

 Silové působení na šnekovou hřídel 
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𝑅𝐸𝑦 reakce v ložisku E ve směru osy y [N] 

𝑅𝐸𝑧 reakce v ložisku E ve směru osy z [N] 

𝑙1 vzdálenost mezi ložiskem E a středovou rovinou šneku [m] 

𝑙2 vzdálenost mezi ložiskem D a středovou rovinou šneku [m] 

 

Z rovnic (73) až (78) můžeme vyjádřit reakce v ložiscích D a E: 

𝑅𝐷𝑥 = 𝐹𝑎1   

𝑅𝐷𝑥 = 8920 𝑁  

𝑅𝐸𝑦 =
𝐹𝑟1 · 𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
 

  

𝑅𝐸𝑦 =
2387 · 0,1165

0,1165 + 0,1165
= 1193,5 𝑁 

 

𝑅𝐸𝑧 =
𝐹𝑡1 · 𝑙2

(𝑙1 + 𝑙2)
 

  

𝑅𝐸𝑧 =
805 · 0,1165

0,1165 + 0,1165
= 402,5 𝑁 

 

𝑅𝐷𝑦 = 𝐹𝑟1 − 𝑅𝐸𝑦   

𝑅𝐷𝑦 = 2387 − 1193,5 = 1193,5 𝑁  

𝑅𝐷𝑧 = 𝐹𝑡1 − 𝑅𝐸𝑧   

𝑅𝐷𝑧 = 805 − 402,5 = 402,5 𝑁  

 

Jelikož je radiální zatížení ložisek D a E díky symetrii uložení stejné, lze celkovou radiální sílu 

pro obě ložiska lze vyjádřit: 

𝐹𝐷𝑅 = 𝐹𝐸𝑅 = √𝑅𝐷𝑦
2 + 𝑅𝐷𝑧

2 
  

𝐹𝐷𝑅 = √1193,52 + 402,52 = 1260 𝑁  

 

kde: 

𝐹𝐷𝑅 Celková radiální síla působící na ložisko D [N] 

𝐹𝐸𝑅 Celková radiální síla působící na ložisko E [N] 

 

6.3.2 Kontrola těsného pera na otlačení: 

Těsným perem je realizován přenos kroutícího momentu z pružné spojky na hřídel šneku. 

Výpočet slouží pro návrh délky perového spoje, kterého bude využito i pro spojení hřídele 

ručního kola s pružnou spojkou, jelikož průměr hřídele v místě spojení je stejný. 
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𝑝𝑑2 = 0,8 · 𝑝02   

𝑝𝑑2 = 0,8 · 90 = 72 𝑀𝑃𝑎  

𝐹𝑜3 =
2 · 𝑀𝑣𝑠

𝑑𝑝3
 

  

𝐹𝑜3 =
2·17,1

0,024
=1425 N  

𝑝𝑑2 ≥
𝐹𝑜1

𝑡13·(𝑙3−𝑏3)
 

  

𝑙3 =
𝐹𝑜3

𝑡13·𝑝𝑑2

+ 𝑏3 
  

𝑙3 =
1425

2,9 · 72
+ 8 = 15 𝑚𝑚 

 

 

kde:  

𝑝𝑑2 dovolený tlak na bocích drážek v náboji [MPa] 

𝑝02 hodnota dovoleného tlaku na náboj z šedé litiny [MPa], zjištěno z [11],Tab. 18-8 

𝐹𝑜3 obvodová síla na povrchu hřídele pro průměr 𝑑𝑝3 [N] 

𝑑𝑝3 průměr hřídele v místě drážky pro pero [m] 

𝑡13 hloubka drážky v náboji [mm], zjištěno z [12] 

𝑙3 minimální délka pera [mm] 

𝑏3 šířka pera [mm], zjištěno z [12] 

 

Pro spojení hřídelí s pružnou spojkou jsou zvolena těsná pera ČSN 02 2562 8h9 x 7 x 20. Dále 

je zmíněné pero využito také pro přenos kroutícího momentu z ručního kola na jeho hřídel. 

6.4 Kontrola ložisek 

Kontrola ložisek je zaměřena na statickou a dynamickou únosnost. Výpočet trvanlivosti ložisek 

není opodstatněný z důvodu nízkých otáček na vstupu i výstupu převodového ústrojí. 

6.4.1 Ložiska hřídele šnekového kola 

Hřídel šnekového kola je uložena ve dvou jednořadých kuličkových ložiscích, přičemž ložisko 

A je axiálně vodící a ložisko B axiálně volné. Otáčky hřídele jsou velmi nízké a pohybují se 

přibližně na hodnotě 1 ot·m-1. Z toho důvodu jsou ložiska A a B zkontrolována pouze na 

statickou únosnost. 

Ložisko A  

Jednořadé kuličkové ložisko řady 6209 od společnosti SKF zatížené radiální i axiální silou. 

Parametry ložiska ze stránky výrobce [13]: 

𝐶0𝐴 = 21600   statická únosnost [N] 

𝑓0𝐴 = 14,2   výpočtový součinitel [-] 
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𝑓0𝐴 ∗ 𝑅𝐴𝑥

𝐶0𝐴
=

14,2 · 805

21600
= 0,529   

 

Pomocí metody interpolace z hodnot tabulky [11], Tab. 11-1 dostaneme hodnotu 𝑒𝐴 : 

0,26 − 0,22

0,689 − 0,345
=

𝑒𝐴 − 0,22

0,529 − 0,345
   

𝑒𝐴 =
(0,26 − 0,22) · (0,529 − 0,345)

0,689 − 0,345
+ 0,22 = 0,24 

 

𝑅𝐴𝑥

𝐹𝐴𝑅
=

805

9522
= 0,08 ≤ 𝑒𝐴 

  

 

Axiální složka síly je zanedbatelná, tedy hodnoty součinitelů X0A a Y0A jsou následující: 

𝑋0A = 1 ; 𝑌0A = 0  

𝑃0A = 𝑋0A · 𝐹𝐴𝑅 + 𝑌0A · 𝑅𝐴𝑥   

𝑃0A = 1 · 9522 + 0 · 805=9522 N  

𝑆0A =
𝐶0𝐴

𝑃0A
 

  

𝑆0A =
21600

9522
= 2,27 [−] 

 

 

kde: 

𝑒𝐴 mezní hodnota poměru axiálního a radiálního zatížení [-] 

𝑃0A ekvivalentní statické zatížení ložiska A [N] 

𝑆0A statický součinitel bezpečnosti ložiska A [-] 

Statická únosnost ložiska A vyhovuje. 

Ložisko B 

Ložisko 6209 od společnosti SKF stejné jako ložisko A, ovšem zatížené pouze radiální silou. 

𝑃0B = 𝐹𝐵𝑅   

𝑃0B =  8248 N  

𝑆0B =
𝐶0𝐴

𝑃0B
 

  

𝑆0A =
21600

8248
= 2,62 [−] 

 

 

kde: 

𝑃0B ekvivalentní statické zatížení ložiska B [N] 

𝑆0B statický součinitel bezpečnosti ložiska B [-] 

 

Statická únosnost ložiska B vyhovuje. 
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6.4.2 Ložisko koníku 

Hřídel koníku se otáčí stejnou úhlovou rychlostí jako hřídel šnekového kola, tudíž i ložisko C 

je kontrolováno pouze na statickou únosnost. 

Ložisko C 

Jednořadé kuličkové ložisko 6008 od společnosti SKF zatížené pouze radiální silou vyvozenou 

hmotností polohovadla a upnutého svařence. Velikost této síly je získána z rovnice (19).  

Parametry ložiska ze stránky výrobce [14]: 

𝐶0𝐶 = 11000 𝑁 statická únosnost 

 

𝑃0C = 𝐹   

𝑃0C =  7946 N  

𝑆0C =
𝐶0𝐶

𝑃0C
 

  

𝑆0C =
11000

7946
= 1,38 [−] 

 

 

kde: 

𝑃0C ekvivalentní statické zatížení ložiska C [N] 

𝑆0C statický součinitel bezpečnosti ložiska C [-] 

 

Statická únosnost ložiska B vyhovuje. 

 

6.4.3 Ložiska šnekové hřídele 

Šneková hřídel je uložena pomocí dvou jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým 

stykem, které jsou vůči sobě orientované do „X“. Ložiska jsou zatížena pouze působením síly 

od šnekového soukolí, přičemž axiální síla se mění se smyslem otáčení šnekové hřídele a je 

vždy zachytávaná pouze jedním ložiskem s kosoúhlým stykem. Díky symetrii uložení hřídele 

jsou radiální síly působící na obě ložiska totožné. Z toho důvodu bude zkontrolované pouze 

jedno ložisko, které je zatížené kombinací axiální a radiální síly. Jelikož jsou otáčky šnekové 

hřídele nad hodnotou 10 ot·min-1 a také k zatížení dochází převážně při chodu šnekového 

soukolí, je ložisko kontrolované na dynamickou únosnost. 

 

Ložisko D (případně E) 

Jednořadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem řady 7207 od společnosti SKF.  

Parametry ložiska ze stránky výrobce [15]: 

𝐶𝐷 = 29100 𝑁 dynamická únosnost 

𝑒𝐷 = 1,14 [−]  výpočtový součinitel 
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𝑅𝐷𝑥

𝐹𝐷𝑅
=

8920

1260
= 7 > 𝑒𝐷 

  

Rovnice dynamického ekvivalentního zatížení vypadá: 

𝑃𝐷 = 0,35 · 𝐹𝐷𝑅 + 0,57 · 𝑅𝐷𝑥   

𝑃𝐷 = 0,35 · 1260 + 0,57 · 8920 = 5525 𝑁  

𝑆𝐷 =
𝐶𝐷

𝑃𝐷
 

  

𝑆𝐷 =
29100

5525
= 5,3 [−] 

 

 

kde: 

𝑃D ekvivalentní dynamické zatížení ložiska D [N] 

𝑆D dynamický součinitel bezpečnosti ložiska D [-] 

 

Dynamická únosnost ložiska D (E) vyhovuje. 
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7 ANALÝZA RIZIK MANIPULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Analýza rizik rotačního manipulátoru byla vypracována pro ověření, zda je konstrukce zařízení 

při jeho předpokládaném používání bezpečná. Celou analýzu rizik lze nalézt v příloze č. 1., 

ovšem v této kapitole se zaměříme pouze na tři vybraná nebezpečí a opatření pro snížení těchto 

rizik. 

Prvním vybraným rizikem je zvýšená námaha, která by mohla nastat při přetížení 

manipulátoru. Použití zařízení je omezeno maximální nosností a rozměry polohovaných 

svařenců. Aby nedocházelo k překročení únosné meze zatížení manipulátoru, což by mohlo 

vést k jeho poškození a také zvýšené námaze obsluhy, jsou vypracovány grafy únosnosti 

zařízení (viz kapitola 7.1), které jsou přiloženy i v návodu k použití.  

Druhým rizikem je nebezpečí střihu mezi rámem manipulátoru a polohovadlem. 

Manipulátor využívá pro aretaci polohovadla samosvorné šnekové převodovky, ale otřesy a 

vibrace mohou samosvornost narušit [10]. Z tohoto důvodu neposkytuje výrobce šnekového 

soukolí žádnou záruku týkající se samosvornosti. Mohlo by tedy dojít k nečekanému uvolnění 

polohovadla, které by mohlo zranit obsluhu střihem končetiny. Pro pojištění polohovadla byl 

navržen aretační pákový mechanismus, který je blíže popsán v kapitole 7.2. Zároveň je nutné 

v návodu k použití zdůraznit, že natáčení polohovadla se smí provádět pouze za situace, kdy se 

v blízkosti manipulátoru nepohybuje další osoba, kterou by mohlo pohybující se polohovadlo 

se svařencem zranit.  

Dalším rizikem vznikajícím procesem svařování, je nebezpečí úrazu elektrickým 

proudem při obloukovém svařování. Je vždy bezpodmínečně nutné, aby před zapnutím 

svařovacího agregátu byl ke konstrukci polohovadla připevněný zemnící kabel. Při nedodržení 

tohoto pravidla a zanedbání použití ochranných pomůcek může být svařovacím proudem 

zasažena obsluha, ale také poškozen manipulátor. Strojní součástí náchylnou na elektrický 

proud jsou ložiska, která se mohou poškodit. Je tedy nutné, aby proud byl odveden pomocí 

zemnící svorky. Pro větší ochranu ložisek lze také použít izolovaná ložiska INSOCOAT od 

společnosti SKF [16].  

7.1 Grafy únosnosti zařízení 

Vypracované grafy zatížení tvoří předlohu pro informační štítky, které by měly být umístěné 

na viditelném místě manipulátoru. Přehledně informují obsluhu zařízení, jak hmotné a 

rozměrné svařence lze na manipulátor upnout a natočit o určitý úhel. Tyto grafy jsou 

vypracovány pro natočení o úhel 45°a maximální možný úhel 90° (viz obr 34 a 35).  

 Obsluha manipulátoru si musí před umístěním svařence na polohovadlo a jeho 

manipulací ověřit, zda průsečík vynesených čar hmotnosti svařence a jeho excentricity leží pod 

křivkou grafu. Pokud by se průsečík nacházel nad křivkou, Může dojít ke zvýšené námaze 

obsluhy, nýbrž také k poškození manipulátoru. Excentricitou se rozumí vzdálenost těžiště 

upínaného objektu vzhledem k upínací rovině polohovadla (viz obr 33).  
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7.2 Aretace polohy 

Pro zajištění polohovadla v natočené poloze byl navržen aretační mechanismus. Jelikož je 

zařízení ovládáno pouze ručním pohonem, byla aretace provedena jako ručně ovládaný 

mechanismus. Aretace je zajištěna čepem, který prochází kostkou pevně přišroubovanou 

k rámu manipulátoru a otvorem otočné desky polohovadla. Tím vzniká mechanická překážka 

bránící pootočení polohovadla. Díry jsou v otočné desce polohovadla vyvrtány s úhlovou 

roztečí 15° a umožňují aretovat polohovadlo v rozsahu natočení -90° až 90°. Většímu natočení 

polohovadla brání navařené zarážky, které při maximálním natočení narazí do bloku 

s pryžovými dorazy. 

 Aretační čep vedený v otvoru aretačního bloku je našroubovaný na hřídel, která je 

pomocí hřídelového kloubu od společnosti ELESA+GANTER spojena s druhou hřídelí páky. 

Otočný bod páky s rukojetí od společnosti ELESA+GANTER je v bloku v místě lícovaného 

šroubu. (viz obr 36). Mechanický doraz vysunutí aretačního čepu se nastavuje pomocí 

stavěcího šroubu v bloku s lícovaným šroubem.  

 

 

 Aretační mechanismus 
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8 ZHODNOCENÍ A DISKUZE 

Celková sestava rotačního manipulátoru (viz obr. 37) se skládá ze tří hlavních podsestav. 

Polohovadlo, sloužící pro upínání svařenců, je koncipováno jako svařenec příhradové 

konstrukce, která je tuhá a dobře odolává zatížení. Pohon polohovadla je realizován ručním 

kolem s rukojetí a je doplněn o šnekovou převodovku s převodovým poměrem i = 82. Vše v 

jeden celek spojuje kompaktní rámová konstrukce, která je umístěna na pojezdové kladky s 

integrovanými stavěcími nohami. K manipulátoru nejsou přivedené žádné energie, lze tedy celé 

zařízení jednoduše přemístit. Pro tento účel jsou na stranách navařené desky pro upevnění 

tažného zařízení. 

Návrh rotačního manipulátoru pro polohování svařenců byl proveden pro společnost, 

která se výrobou a prodejem těchto zařízení nezabývá. Záměrem tedy není následná sériová 

výroba a prodej, ale naopak zhotovení navrženého manipulátoru v řádu jednotek kusů pro 

vlastní použití ve svářečské dílně. Právě tato skutečnost hrála velkou roli při návrhu zařízení, 

jelikož se dbalo na jednoduchost, snadné zhotovení a také nízkou cenu.  

Pokud by byl záměr nabízet na trhu sériově vyráběný manipulátor pro svařence do délky 

5000 mm a nosnosti 500 kg, bylo by vhodné zaměřit se na následující prvky. 

Prvním konstrukčním uzlem by bylo polohovadlo, které bylo navrženo přesně dle 

požadavků zadavatele a cíleno bylo především na poměr tuhosti a nízké váhy při zachování 

snadného zhotovení. Hmotnost svařeného polohovadla je pro funkci manipulátoru velmi 

důležitá, a proto by v případě sériové výroby bylo vhodné provézt podrobnější pevnostní 

výpočty za účelem další redukce váhy. 

Dále by bylo vhodné uvážit, jestli také nenabízet variantu s elektromotorem. Jedná se o 

dražší variantu, jelikož je nutné kromě elektromotoru dokoupit taktéž redukční čelní 

převodovku a rozvaděč s ovládacím panelem. Zároveň další náklady vzniknou pravidelnými 

elektro revizemi a pravděpodobnou nutností zapracovat další bezpečnostní prvky. V případě 

četnějšího natáčení polohovadla se svařencem bychom doporučovali již zvolit pohon 

elektromotorem. 

 Celková sestava rotačního manipulátoru 
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9 ZÁVĚR 

Úvodní část práce se zabývá přehledem nabídky na trhu v oblasti rotačních svařovacích 

manipulátorů, které lze nalézt ve třech provedeních. Jedná se manipulátory stolové, kladkové a 

manipulátory typu vřeteník-koník. Právě poslední zmiňovaný typ vyhovuje zadání diplomové 

práce nejvíce a z tohoto důvodu jsou představena různá konstrukční řešení společností 

pohybujících se na trhu s manipulátory typu vřeteník-koník. Jelikož provedenou rešerší a 

průzkumem trhu nebyl nalezen vhodný manipulátor typu vřeteník-koník splňující všechny 

požadavky zadání, bylo potřeba navrhnout vlastní konstrukční řešení. 

Prvním konstrukčním uzlem bylo polohovadlo, na které se upínají svařence. Byly 

navrženy tři varianty řešení polohovadla, přičemž sledovanými kritérii byla složitost zhotovení, 

tuhost konstrukce a především hmotnost. Zvolen byl koncept polohovadla v podobě příhradové 

konstrukce tvořené dutými profily čtvercového průřezu, která nabídne velice dobrou tuhost při 

zachování nízké hmotnosti. Náročnost zhotovení polohovadla zvyšují vyztužovací duté profily, 

jejichž umístění bylo zvoleno na základě pevnostních výpočtů v softwaru ANSYS. 

Opakovanými pevnostními výpočty a optimalizací bylo dosaženo vhodnou volbou dutých 

profilů snížení hmotnosti polohovadla při zachování průhybu do 1 mm při maximálním 

zatížení. 

Druhým konstrukčním uzlem byl samotný pohon manipulátoru. Navrženy byly dva 

koncepty pohonu, přičemž oba využívaly samosvornou šnekovou převodovku sloužící nejen 

pro dosažení potřebného krouticího momentu, ale také k aretaci polohovadla. První variantou 

byl ruční pohon pomocí otočného kola s rukojetí. V druhé variantě je lidská síla nahrazena 

asynchronním elektromotorem, ke kterému je z důvodu potřeby snížení otáček napojena navíc 

čelní redukční převodovka. S přihlédnutím k předpokládané četnosti natáčení, polohovadla byl 

vyhodnocen ruční pohon, který zaujme nízkou cenou a jednoduchostí, jako dostatečný.  

Následně byl navržen rám manipulátoru, který propojuje stojan vřeteníku a koníku. 

Tímto vzniká ucelená nosná konstrukce, která je umístěna na pojezdové kladky s integrovanými 

stavěcími nohami. Z celého manipulátoru tak vzniká kompaktní zařízení, které lze jednoduše 

přemístit a ustavit. Rám byl zkoumán i z hlediska pevnostní analýzy v softwaru ANSYS, 

přičemž z hlediska napětí i deformace konstrukce obstála.  

Ve výpočtové části diplomové práce bylo ověřeno navržení pohonu, zjištěny silové 

účinky působící ve šnekovém soukolí a na hřídeli šnekového kola, pro kterou byly vypočteny 

výsledné vnitřní účinky a zkontrolována kritická místa. Dále byla provedena kontrola ložisek.  

Na závěr byla provedena analýza rizik, na jejímž základě byl přidán pojišťovací 

mechanismus pro aretaci polohovadla při narušení samosvornosti převodovky. Dále 

s provedenou analýzou souvisí také grafy únosnosti zařízení, které budou informovat obsluhu, 

jaká hmotnost svařence a maximální excentricita těžiště břemene jsou pro určitý úhel natočení 

přípustné. 

Na základě shora provedeného shrnutí závěrů k jednotlivým cílům práce vytýčených 

v jejím úvodu konstatujeme, že tyto cíle byly v plném rozsahu splněny. 
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11.3 Seznam zkratek 

𝛼  úhel natočení [°] 

𝐹𝐺𝑠  tíhová síla svařence o hmotnosti 500 kg [N] 

𝐹𝐺𝑝  tíhová síla polohovadla [N] 

𝑚𝑠  hmotnost svařence [kg] 

𝑚𝑝  hmotnost polohovadla [kg] 

𝑙𝑠  vzdálenost osy rotace polohovadla od těžiště svařence [m] 

𝑙𝑝  vzdálenost osy rotace polohovadla od těžiště polohovadla [m] 

g  tíhové zrychlení [m·s-2] 

𝑀  potřebný kroutící moment [Nm] 

𝑙0  základní délka polohovadla [mm] 

𝛼  koeficient lineární teplené roztažnosti oceli [10-6 m/mK] 

𝑡1  konečná teplota [°C] 

𝑡0  počáteční teplota [°C] 

∆𝑙  prodloužení polohovadla [mm] 

𝑚𝑀 𝑚𝑎𝑥 hmotnost manipulátoru včetně maximální zátěže [kg] 

𝑘𝑘𝑙𝑎𝑑𝑘𝑦 součinitel bezpečnost vůči dovolené nosnosti třech pojezdových kladek [-] 

𝑀𝑣𝑠  vstupní krouticí moment [Nm] 

𝐹č  člověkem vyvozená síla na otočné kolo [N] 

𝑟𝑘  poloměr otočného kola [m] 

𝑀𝑣𝑦𝑠  výstupní krouticí moment na hřídeli šnekového kola [Nm] 

𝑖  převodový poměr šnekového soukolí [-] 

𝜂  mechanická účinnost šnekového soukolí [-] 

𝑘𝑀  poměr výstupního a potřebného momentu [-] 

𝐹𝑡1  obvodová síla na šneku [N] 

𝑑1  průměr roztečné kružnice šneku [mm] 

𝐹𝑡2  obvodová síla na šnekovém kole [N] 

𝐹𝑎1  axiální síla na šneku [N] 

𝐹𝑎2  axiální síla na šnekovém kole [N] 

𝑛1  otáčky šneku [ot · 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑛2  otáčky šnekového kola [ot · 𝑚𝑖𝑛−1] 

𝑣1  obvodová rychlost šneku [𝑚 · 𝑠−1] 

𝑣2  obvodová rychlost šnekového kola [𝑚 · 𝑠−1] 

𝑣𝑘  skluzová rychlost [𝑚 · 𝑠−1] 

𝑧  počet závitů šneku [-] 
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𝑚  modul [mm] 

𝑎𝑥  úhel profilu v osovém řezu [°] 

𝛾  roztečný úhel stoupání [°] 

𝛼𝑛  normálový úhel profilu [°] 

𝐹𝑟1  radiální síla na šneku [N] 

𝑓  součinitel tření [-] 

𝐹𝑟2  radiální síla na šnekovém kole [N] 

𝑅𝐴𝑥  reakce v ložisku A ve směru osy x [N] 

𝑅𝐴𝑦  reakce v ložisku A ve směru osy y [N] 

𝑅𝐴𝑧  reakce v ložisku A ve směru osy z [N] 

𝑅𝐵𝑦  reakce v ložisku B ve směru osy y [N] 

𝑅𝐵𝑧  reakce v ložisku B ve směru osy y [N] 

𝑙1  vzdálenost mezi ložiskem B a středovou rovinou šnekového kola [m] 

𝑙2  vzdálenost mezi ložiskem B a ložiskem A [m] 

𝑙3  vzdálenost mezi ložiskem A a působištěm síly F [m] 

𝐹𝐴𝑅  Celková radiální síla působící na ložisko A [N] 

𝐹𝐵𝑅  Celková radiální síla působící na ložisko B [N] 

𝑀𝑜𝑧𝐼  ohybový moment v místě I kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼  ohybový moment v místě I kolem osy y [Nm] 

𝑥𝐼  vzdálenost řezné roviny od středové roviny ložiska A [m] 

𝜎𝑜𝐼  ohybové napětí v místě I [MPa] 

𝑊𝑜𝐼  modul průřezu v ohybu v místě I [mm3] 

𝑑𝐼𝑗  průměr jádra hřídele v průřezu I [mm] 

𝜏𝑘𝐼  napětí v krutu v místě I [MPa] 

𝑊𝑘𝐼  modul průřezu v krutu v místě I [mm3] 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼  redukované napětí hřídele šnekového kola v místě I dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼  bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1  mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

𝛽𝑜𝐼𝐼  součinitel vrubu pro namáhání ohybem v místě II [-] 

𝑞𝑜𝐼𝐼  vrubová citlivost v místě II [-] 

𝛼𝑜𝐼𝐼  součinitel tvaru pro osazení namáhané ohybem 

𝛽𝜏𝐼𝐼  součinitel vrubu pro namáhání krutem v místě II [-] 

𝑞𝜏𝐼𝐼  vrubová citlivost v místě II [-] 

𝛼𝜏𝐼𝐼  součinitel tvaru pro osazení namáhané krutem 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼  ohybový moment v místě II kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼 ohybový moment v místě II kolem osy y [Nm] 
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𝑥𝐼𝐼  vzdálenost řezné roviny od středové roviny ložiska A [m] 

𝜎𝑜𝐼𝐼  ohybové napětí v místě II [MPa] 

𝑊𝑜𝐼𝐼  modul průřezu v ohybu v místě II [mm3] 

𝑑𝐼𝐼  průměr hřídele v průřezu II [mm] 

𝜏𝑘𝐼𝐼  napětí v krutu v místě II [MPa] 

𝑊𝑘𝐼𝐼  modul průřezu v krutu v místě II [mm3] 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼  redukované napětí hřídele šnekového kola v místě II dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼  bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1  mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

𝛽𝑜𝐼𝐼𝐼  součinitel vrubu pro namáhání ohybem v místě III [-] 

𝑞𝑜𝐼𝐼𝐼  vrubová citlivost v místě III [-] 

𝛼𝑜𝐼𝐼𝐼  součinitel tvaru pro osazení namáhané ohybem 

𝛽𝜏𝐼𝐼𝐼  součinitel vrubu pro namáhání krutem v místě III [-] 

𝑞𝜏𝐼𝐼𝐼  vrubová citlivost v místě III [-] 

𝛼𝜏𝐼𝐼𝐼  součinitel tvaru pro osazení namáhané krutem 

𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼_𝑚𝑎𝑥 celkový ohybový moment v místě III [Nm] 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝐼𝐼  ohybový moment v místě III kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝐼𝐼  ohybový moment v místě III kolem osy y [Nm] 

𝑥𝐼𝐼𝐼  vzdálenost řezné roviny od středové roviny šnekového kola [m] 

𝜎𝑜𝐼𝐼𝐼  ohybové napětí v místě III [MPa] 

𝑊𝑜𝐼𝐼𝐼  modul průřezu v ohybu v místě III [mm3] 

𝑑𝐼𝐼𝐼  průměr hřídele v průřezu III [mm] 

𝜏𝑘𝐼𝐼𝐼  napětí v krutu v místě III [MPa] 

𝑊𝑘𝐼𝐼𝐼  modul průřezu v krutu v místě III [mm3] 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝐼𝐼  redukované napětí hřídele šnekového kola v místě III dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼𝐼𝐼  bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1  mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

𝛽𝑜𝐼𝑉  součinitel vrubu pro namáhání ohybem v místě IV [-] 

𝑞𝑜𝐼𝑉  vrubová citlivost v místě IV [-] 

𝛼𝑜𝐼𝑉  součinitel tvaru pro osazení namáhané ohybem 

𝛽𝜏𝐼𝑉  součinitel vrubu pro namáhání krutem v místě IV [-] 

𝑞𝜏𝐼𝑉  vrubová citlivost v místě IV [-] 

𝛼𝜏𝐼𝑉  součinitel tvaru pro osazení namáhané krutem 

𝑀𝑜𝐼𝑉_𝑚𝑎𝑥 celkový ohybový moment v místě IV [Nm] 

𝑀𝑜𝑧𝐼𝑉  ohybový moment v místě IV kolem osy z [Nm] 

𝑀𝑜𝑦𝐼𝑉  ohybový moment v místě IV kolem osy y [Nm] 
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𝑥𝐼𝑉  vzdálenost řezné roviny od středové roviny šnekového kola [m] 

𝜎𝑜𝐼𝑉  ohybové napětí v místě IV [MPa] 

𝑊𝑜𝐼𝑉  modul průřezu v ohybu v místě IV [mm3] 

𝑑𝐼𝑉  průměr hřídele v průřezu IV [mm] 

𝜏𝑘𝐼𝑉  napětí v krutu v místě IV [MPa] 

𝑊𝑘𝐼𝑉  modul průřezu v krutu v místě IV [mm3] 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐼𝑉 redukované napětí hřídele šnekového kola v místě II dle podmínky HMH [MPa] 

𝑘𝑅𝑒𝐼𝑉  bezpečnost hřídele šnekového kola k meznímu stavu pružnosti [-] 

𝑅𝑒1  mez kluzu oceli hřídele šnekového kola [MPa] 

𝑝𝑑1  dovolený tlak na bocích drážek v náboji [MPa] 

𝑝01  hodnota dovoleného tlaku na ocelový náboj [MPa] 

𝐹𝑜1  obvodová síla na povrchu hřídele pro průměr 𝑑𝑝1 [N] 

𝑑𝑝1  průměr hřídele v místě drážky pro pero [m] 

𝑡11  hloubka drážky v náboji [mm] 

𝑙1  minimální délka pera [mm] 

𝑏1  šířka pera [mm] 

𝐹𝑜2  obvodová síla na povrchu hřídele pro průměr 𝑑𝑝2 [N] 

𝑑𝑝2  průměr hřídele v místě drážky pro pero [m] 

𝑡12  hloubka drážky v náboji [mm] 

𝑙2  minimální délka pera [mm] 

𝑏2  šířka pera [mm] 

𝑅𝐷𝑥  reakce v ložisku D ve směru osy x [N] 

𝑅𝐷𝑦  reakce v ložisku D ve směru osy y [N] 

𝑅𝐷𝑧  reakce v ložisku D ve směru osy z [N] 

𝑅𝐸𝑦  reakce v ložisku E ve směru osy y [N] 

𝑅𝐸𝑧  reakce v ložisku E ve směru osy z [N] 

𝐹𝐷𝑅  Celková radiální síla působící na ložisko D [N] 

𝐹𝐸𝑅  Celková radiální síla působící na ložisko E [N] 

𝑝𝑑2  dovolený tlak na bocích drážek v náboji [MPa] 

𝑝02  hodnota dovoleného tlaku na náboj z šedé litiny [MPa] 

𝐹𝑜3  obvodová síla na povrchu hřídele pro průměr 𝑑𝑝3 [N] 

𝑑𝑝3  průměr hřídele v místě drážky pro pero [m] 

𝑡13  hloubka drážky v náboji [mm] 

𝑙3  minimální délka pera [mm] 

𝑏3  šířka pera [mm] 

𝐶0𝐴   statická únosnost [N] 
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𝑓0𝐴   výpočtový součinitel [-] 

𝑒𝐴  mezní hodnota poměru axiálního a radiálního zatížení [-] 

𝑃0A  ekvivalentní statické zatížení ložiska A [N] 

𝑆0A  statický součinitel bezpečnosti ložiska A [-] 

𝑃0B  ekvivalentní statické zatížení ložiska B [N] 

𝑆0B  statický součinitel bezpečnosti ložiska B [-] 

𝐶0𝐶  statická únosnost [N] 

𝑃0C  ekvivalentní statické zatížení ložiska C [N] 

𝑆0C  statický součinitel bezpečnosti ložiska C [-] 

𝐶𝐷  dynamická únosnost [N] 

𝑒𝐷  výpočtový součinitel [-] 

𝑃D  ekvivalentní dynamické zatížení ložiska D [N] 

𝑆D  dynamický součinitel bezpečnosti ložiska D [-] 
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12 SEZNAM PŘÍLOH 
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3) Výkresová dokumentace 
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1 POPIS ZAŘÍZENÍ 

Rotační manipulátor slouží k natáčení upnutého svařence kolem horizontální osy. Je poháněn 

lidskou sílou, která je pomocí ručního kola s rukojetí převáděna na krouticí moment. Pro 

zvětšení krouticího momentu je využita šneková převodovka s převodový poměrem i = 82.  

1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ 

 

Objekt manipulace   

Hmotnost do 500 kg 

Délka svařence do 5000 mm 

Zařízení   

Pohon ruční 

Maximální lidská síla k otáčení 100 N 

Vzdálenost osy otáčení od země 1100 mm 

Rozsah otáčení 180° 

Zajištění nastavených poloh po 15° 

Maximální průhyb polohovadla 1 mm 

Předpokládaná rychlost otáčení 
polohovadla 

1 ot/min 
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2 SYSTÉMOVÁ ANALÝZA STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

2.1 BLOKOVÝ DIAGRAM 

 

Legenda: 

O – Obsluha 

Mk – Krouticí moment 

F – Silové působení 

Ps – Pasivní polohová vazba 

P – Polohová vazba  
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2.2 RELEVANTNÍ NEBEZPEČÍ 

 

Název komponenty 
Poloha komponenty v 

systému 
Typ nebezpečí podle ČSN EN ISO 12100 

rámová konstrukce 
pracovní prostor stroje, 
pracovní prostor pro obsluhu 

mechanické (1.1-2; 1.2-1; 1.4-1; 1.5-3), 
ergonomické nebezpečí (4.1-1) 

příruba hřídele 
ručního kola 

pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.5-2) 

hřídel ručního kola pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.3-2; 1.5-2) 

ruční kolo 
pracovní prostor stroje, 
pracovní prostor pro obsluhu 

mechanické (1.3-2; 1.5-2), ergonomické nebezpečí 
(4.1-1; 4.2-1; 4.3-1) 

šneková hřídel pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.5-2) 

skříň šnekové 
převodovky 

pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3) 

šnekové kolo pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3) 

příruba hřídele 
šnekového kola 

pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.5-2) 

hřídel šnekového 
kola 

pracovní prostor stroje mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.3-2; 1.5-2) 

otočná deska pracovní prostor stroje 
mechanické (1.1-1; 1.1-2; 1.1-3; 1.3-2; 1.5-2, 
tepelné nebezpečí (3.1-1) 

aretační páka 
pracovní prostor stroje, 
pracovní prostor pro obsluhu 

mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3), ergonomické 
nebezpečí (4.1-1) 

polohovadlo pracovní prostor pro obsluhu 
mechanické (1.1-1; 1.1-2; 1.1-3; 1.2-1; 1.3-1; 1.5-
1; 1.5-2), elektrické (2.1-1), tepelné (3.1-1) 
ergonomické nebezpečí (4.1-1) 

svařenec pracovní prostor pro obsluhu 
mechanické (1.1-1; 1.3-1; 1.5-2), elektrické (2.1-1), 
tepelné (3.1-1) ergonomické nebezpečí (4.1-1) 

otočná deska 
koníku 

pracovní prostor 
mechanické (1.1-1; 1.1-2; 1.1-3; 1.3-2; 1.5-2, 
tepelné nebezpečí (3.1-1) 

hřídel koníku pracovní prostor mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.3-2; 1.5-2) 

ložiskový domek 
koníku 

pracovní prostor mechanické nebezpečí (1.1-2; 1.1-3; 1.5-2) 
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2.3 ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ 

ANALÝZA VÝZNAMNÝCH NEBEZPEČÍ                               
V rámci životních cyklů strojního zařízení Typ stroje:                       

Rotační manipulátor 

Poř. 
Číslo 

Fáze životního 
cyklu zařízení 

Typ nebezpečí                            
podle ČSN EN ISO 12100 

Popis nebezpečné události: 

Stručný popis Id. Číslo 

1 Doprava 

1.1 
Zdvihání, nakládaní, 
přeprava a 
vykládání stroje 

Odření nebo 
stlačení 

1.1-2;    
1.5-3 

Může dojít k nečekanému 
pohybu zařízení a následnému 
stlačení osoby. Hrozí také 
odření. 

1.2 Rozbalování 
Odření nebo 
stlačení 

1.1-2;     
1.5-2 

Při rozbalování hrozí odření 
končetin nebo stlačení pádem 
strojní komponenty. 

2 Montáž a instalace, uvedení do provozu 

2.1 Montáž pohonu 
Odření nebo 
stlačení 

1.1-2;     
1.5-2 

Při montáži pohonu hrozí 
odření končetin nebo stlačení 
pádem strojní komponenty. 

2.2 
Upevnění 
polohovadla 

Odření, stlačení 
nebo střihu 

1.1-2;    
1.2-1;    
1.5-1;    
1.5-2 

Při upevňování polohovadla 
hrozí odření končetin, stlačení 
pohybujícím se polohovadlem 
nebo dokonce střih mezi 
rámovou konstrukci a 
polohovadlo. 

3 Provoz 

3.1 Práce se zařízením 

Střihu, zachycení 
nebo vtažení, 
zakopnutí, 
uklouznutí a pádu, 
stlačení, zasažením 
elektrickým 
proudem, popálení, 
nepohodlí, námahy 
nebo svalově 
kosterního 
poškození 

1.2-1;    
1.3-1;    
1.3-2;    
1.4-1;    
1.5-1;    
2.1-1;    
3.1-1;    
4.1-1;    
4.2-1;    
4.3-1 

Může dojít: ke střihu mezi 
rámovou konstrukci a 
polohovadlem, zachycení 
oděvů nebo vlasů 
polohovadlem nebo 
pohybující se rotační součástí, 
stlačení pohybujícím se 
polohovadlem, zasažení 
svařovacím elektrickým 
proudem při špatném 
zapojení zemnícího kabelu, 
popálení, nepohodlí, zvýšené 
námahy při časté intenzitě 
natáčení manipulátoru nebo 
dokonce svalově kosterního 
poškození. 
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3.2 Upínání svařence 
Odření, zakopnutí, 
uklouznutí, pád a 
stlačení 

1.1-1;     
1.4-1;   
1.5-2 

Neopatrnou manipulací při 
upínání svařence může dojít k 
odření o ostré hrany, 
zakopnutí, uklouznutí nebo 
dokonce pádu, stlačení nebo 
naražení pohybujícím se 
svařencem. 

4 Čištění, údržba a opravy 

4.1 
Čištění, údržba a 
opravy 

Odření, zakopnutí, 
uklouznutí, pád a 
stlačení 

1.1-1;     
1.4-1;   
1.5-2 

Neopatrností při údržbě či 
opravách může dojít k odření 
o ostré hrany, zakopnutí, 
uklouznutí nebo dokonce 
pádu nebo stlačení padající 
strojní komponentou. 

5 Vyřazení z provozu, demontáž 

5.1 
Vyřazení z provozu, 

demontáž 
Odření, stlačení 

nebo střihu 

1.1-2;    
1.2-1;    
1.5-1;    
1.5-2 

Při vyřazení z provozu a 
demontáži hrozí odření 

končetin, stlačení pohybujícím 
se polohovadlem nebo 

uvolněnou padající 
komponentou, případně 

dokonce střih mezi rámovou 
konstrukci a polohovadlo. 
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2.4 PŘEHLED IDENTIFIKOVANÝCH NEBEZPEČÍ 

 

1 Mechanická nebezpečí: 

1.1 Nebezpečí odření 

1.1-1 Nebezpečí odření o ostré hrany při upínání/uvolňování svařence 

1.1-2 Nebezpečí odření o ostré hrany při montáži/demontáži 

1.1-3 Nebezpečí odření o ostré hrany při opravě 

1.2 Nebezpečí střihu 

1.2-1 Nebezpečí střihu mezi rámovou konstrukci a pohybující se polohovadlem 

1.3 Nebezpečí zachycení nebo vtažení 

1.3-1 Nebezpečí zachycení oděvů, dlouhých vlasů pohybujícím se polohovadlem 

1.3-2 Nebezpečí zachycení a vtažení oděvů, dlouhých vlasů pohybujícími rotačními součástmi 

1.4 Nebezpečí zakopnutí, uklouznutí, pádu 

1.4-1 Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí o rámovou konstrukci a následného pádu 

1.5 Nebezpečí stlačení, naražení 

1.5-1 Nebezpečí stlačení nebo naražení pohybujícím se polohovadlem 

1.5-2 Nebezpečí stlačení nebo naražení pádem strojní komponenty nebo svařence 

1.5-3 Nebezpečí stlačení nebo naražení pohybujícím se manipulátorem 

2 Elektrická nebezpečí: 

2.1 Nebezpečí zasažení elektrickým proudem 

2.1-1 Nebezpečí zasažení elektrickým proudem při svařování 

3 Tepelné nebezpečí: 

3.1 Nebezpečí popálení 

3.1-1 Nebezpečí popálení při dotyku se svařováním zahřátými částmi zařízení 

4 Ergonomické nebezpečí: 

4.1 Nebezpečí nepohodlí 

4.1-1 Nebezpečí nepohodlí při práci se zařízením 

4.1 Nebezpečí námahy 

4.1-1 Nebezpečí námahy při časté manipulaci se zatíženým polohovadlem 

4.3 Nebezpečí svalově kosterního poškození 

4.3-1 Nebezpečí svalově kosterního poškození při časté manipulaci se zatíženým polohovadlem 
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2.5 FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA VYBRANÝCH ZÁVAŽNÝCH NEBEZPEČÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-1

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná Bc. Kračmar Filip 18.05.2019

KROK 3: Informace pro používání (podle ČSN EN ISO 12100)

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až často

0Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W1 - malá

Popis opatrění:

Upozornění v návodu k použití: Natáčení polohovadla je možné, pouze pokud se v blízkosti zařízení 

nepohybuje další osoba. Po dokončení natáčení polohovadla je nutné vždy zaaretovat polohu 

pomocí aretační páky.

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňkové ochranné opatření (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření:         Neexistuje žádná účinná bezpečnostní ochrana.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zran+ní Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až často

5Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W1 - malá

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření:         Je zabudován aretační mechanismus, který brání nechtěnému natočení polohovadla.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až často

5Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W1 - malá

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

9Možnost vyvarování se nebezpečí: E2 - možné za určitých okolností

Pst. výskytu nebezpečné události: W1 - malá

1.2 Nebezpečí střihu mezi rámovou konstrukci a pohybující se polohovadlem

Životní etapa stroje: Práce se zařízením
Nebezpečný prostor: pracovní prostor stroje, 

pracovní prostor pro obsluhu

Ohrožené osoby: Obsluha zařízení Provozní stav stroje: za provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

Nebezpečí střihu rukou, případně nohou, mezi rámovou konstrukci a polohovadlem. Hrozí zlomení, 

případně rozdrcení kostí. Nečekaný pohyb polohovadla může nastat v případě narušení 

samosvornosti převodovky.

VUT v Brně, FSI 

ÚVSSR
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                       
Zpracoval: Bc. Filip Kračmar

Stroj: Rotační manipulátor

Datum: 18.5.2019

Číslo nebezpečí                       

(ČSN EN ISO 12100)

Identif. 

Číslo

Označení nebezpečí podle ČSN EN ISO 12100                                                                              

1. Mechanické nebezpečí
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VALIDACE: Opatření jsou dostatečná Bc. Kračmar Filip 18.05.2019

Popis opatření:
Před zapnutím svařovacího agregátu je nutné vždy připojit zemnící kabel. Předpis používání 

ochranných pracovních prostředků.

KROK 3: Informace pro používání (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatrění:

Upozornění v návodu k použití: Upozornění na riziko zásahu elektrickým proudem. Pracoviště musí 

být vždy suché. Je nutné před zapnutím svařovacího agregátu připojit ke konstrukci polohovadla 

zemnící kabel. Je nutné používát ochranné pracovní prostředky.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

4Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W2 - střední

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňkové ochranné opatření (podle ČSN EN ISO 12100)

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

5Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W3 - velká

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření:         Neexistuje žádné účinné konstrukční opatření.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

11Možnost vyvarování se nebezpečí: E2 - možné za určitých okolností

Pst. výskytu nebezpečné události: W3 - velká

Životní etapa stroje: Práce se zařízením
Nebezpečný prostor: pracovní prostor stroje, 

pracovní prostor pro obsluhu

Ohrozené osoby: Obsluha zařízení Provozní stav stroje: za provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

Při svařování elektickým obloukem prochází konstrukcí svařovací proud. Při špatném uzemnění, 

nedodržení pracovních postupu nebo nepoužití ochraných pomůcek může dojít k úrazu elektrickým 

proudem.

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

11Možnost vyvarování se nebezpečí: E2 - možné za určitých okolností

Pst. výskytu nebezpečné události: W3 - velká

VUT v Brně, FSI 

ÚVSSR
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                       
Zpracoval: Bc. Filip Kračmar

Stroj: Rotační manipulátor

Datum: 18.5.2019

Číslo nebezpečí                       

(ČSN EN ISO 12100)

Identif. 

Číslo

Označení nebezpečí podle ČSN EN ISO 12100                                                                              

2. Elektrická nebezpečí

2.1 Nebezpečí zasažení elektrickým proudem při svařování
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VUT v Brně, FSI 

ÚVSSR
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                       
Zpracoval: Bc. Filip Kračmar

Stroj: Rotační manipulátor

Datum: 18.5.2019

Číslo nebezpečí                       

(ČSN EN ISO 12100)

Identif. 

Číslo

Označení nebezpečí podle ČSN EN ISO 12100                                                                              

3. Tepelné nebezpečí

3.1 Nebezpečí popálení při dotyku se svařováním zahřátými částmi zařízení

Životní etapa stroje: Práce se zařízením
Nebezpečný prostor: pracovní prostor stroje, 

pracovní prostor pro obsluhu

Ohrozené osoby: Obsluha zařízení Provozní stav stroje: za provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

Během svařování vzníká velké množství tepla, které zahřívá konstrukci polohovadla. Při dotyku se 

zahřátou částí polohovadla by mohlo dojít k popálení.

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

11Možnost vyvarování se nebezpečí: E2 - možné za určitých okolností

Pst. výskytu nebezpečné události: W3 - velká

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření:         Neexistuje žádné účinné konstrukční opatření.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

11Možnost vyvarování se nebezpečí: E2 - možné za určitých okolností

Pst. výskytu nebezpečné události: W3 - velká

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

5Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W3 - velká

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná Bc. Kračmar Filip 18.05.2019

KROK 3: Informace pro používání (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatrění:

Upozornění v návodu k použití: Upozornění na možnost popálení během nebo po svařování o 

svařenec, upínací přípravek nebo samotné polohovadlo. Je nutné používát ochranné pracovní 

prostředky.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

4Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W2 - střední

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňkové ochranné opatření (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření:         Předpis používání ochranných pracovních prostředků (svářečské rukavice).
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Životní etapa stroje: Práce se zařízením
Nebezpečný prostor: pracovní prostor stroje, 

pracovní prostor pro obsluhu

Ohrožené osoby: Obsluha zařízení Provozní stav stroje: za provozu

Popis nebezpečné 

situace/události:

Nebezpečí zvýšené námahy při častém natáčení plně zatíženého polohovadla nebo při natáčení s 

těžšími a rozměrnějšími svařenci, než pro které je manipulátor navržen. 

Počáteční riziko

Závažnost možné škody na zdraví: S2 - těžké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

9Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W2 - střední

VUT v Brně, FSI 

ÚVSSR
FORMULÁŘ PRO ODHAD RIZIKA                                       
Zpracoval: Bc. Filip Kračmar

Stroj: Rotační manipulátor

Datum: 18.5.2019

Číslo nebezpečí                       

(ČSN EN ISO 12100)

Identif. 

Číslo

Označení nebezpečí podle ČSN EN ISO 12100                                                                              

4. Ergonomické nebezpečí

4.1 Nebezpečí námahy

KROK 1: Opatření zabudovaná v konstrukci (podle ČSN EN ISO 12100)

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

3Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W2 - střední

KROK 2: Bezpečnostní ochrana a doplňkové ochranné opatření (podle ČSN EN ISO 12100)

Popis opatření:         Neexistuje žádná účinná bezpečnostní ochrana.

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A2 - často až trvale

3Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W2 - střední

KROK 3: Informace pro používání (podle ČSN EN ISO 12100)

Snížené  riziko po 

opatrění

Závažnost možné škody na zdraví: S1 - lehké zranění Velikost rizika

Četnost a doba trvání ohrožení: A1 - zřídka až často

0Možnost vyvarování se nebezpečí: E1 - možné

Pst. výskytu nebezpečné události: W1 - malá

VALIDACE: Opatření jsou dostatečná Bc. Kračmar Filip 18.05.2019

U stroje jsou dodrženy ergonomické zásady vylučující nepřiměřené nároky na anatomii paže a zad.Popis opatření:

Upozornění v návodu k použití a použití informačních štítku s grafy únosnosti na viditelném místě 

manipulátoru. Zařízení je navrženo pro natáčení svařenců určitých rozměrů a hmotnosti do 

hmotnosti 500 kg. Mez maximální dovolené excentricity vůči hmotnosti pro určité úhly natočení 

jsou vyobrazeny na informačních štítcích. Táto mez nesmí být překročena.

Popis opatrění:
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