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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je rešerše mobilních akumulátorových manipulátorů se sudy  

pro potravinářský a farmaceutický průmysl, dále konstrukční návrh a početní vyhodnocení. 

V úvodní části jsou v rešerši srovnány průmyslové a farmaceutické manipulátory. Podle rešerše 

byl zpracován koncepční návrh, kterým se dále zabývá kapitola výpočtů se zaměřením  

na pohonné ústrojí. Poslední kapitola se věnuje výběru vhodného akumulátoru. 

ABSTRACT 

The aim of the bachelor's thesis is research for mobile battery manipulators with barrels for the 

food and pharmaceutical industries, as well as design and calculations. There is comparison of 

industrial and pharmaceutical manipulators in the introductory part of the research. According 

to the research, a conceptual design was prepared, which is further dealt with in the chapter of 

calculations focusing on the drive system. The last chapter deals with the selection of a suitable 

battery. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mobilní manipulátor, trapézový šroub, manipulace se sudy, elektrický pohon, výdrž 

akumulátoru 

KEYWORDS 

Mobile manipulator, trapezoidal screw, manipulation with barrel, electric drive, battery life 
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1 ÚVOD 

Pro potřebu farmaceutických a potravinářských provozů je často třeba manipulovat se sudy 

naplněnými nejčastěji kapalinami. V této práci se budeme zabývat manipulátorem primárně 

určeným pro manipulaci ze skladovacího prostoru přímo do výrobního procesu, kde dochází  

k jeho vyprázdnění. Může sloužit i pro vykládku/nakládku z přepravního vozidla  

do skladovacích prostor, ale kvůli omezenému zdvihu to není tolik vhodné. 

Samotnou manipulaci se sudem bude zajišťovat člověk (manipulant), pohonná soustava 

manipulátoru obstará pouze zdvih sudu a dále jeho natočení při vyprazdňování jeho obsahu.  

Téměř každý manipulátor je konstruován přesně podle požadavků zákazníka, proto si hned 

v úvodu definujeme základní parametry, pro které budeme manipulátor navrhovat (viz. tabulka 

1). Sud budeme uvažovat ne zcela naplněný ale s celkovou hmotností nepřesahující 150 kg. 

 

Tabulka 1 - zvolené parametry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parametr Hodnota 

Nosnost ms [kg] 150 

Zdvih L [m] 1,5 

Rychlost zdvihu vpožadovaná [m min⁄ ] 3.7 

Rychlost otáčení ω [° s⁄ ] 20 
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2 REŠERŠE 

Cílem této kapitoly bude posoudit koncepční návrhy soudobých sudových 

manipulátorů. Nejdříve obecně pro průmyslové použití a poté speciálně ve farmaceutickém  

a potravinářském průmyslu. Budeme posuzovat jednotlivé konstrukční uzly, a nakonec 

vyhodnotíme optimální řešení. 

2.1 Průmyslové manipulátory 

Vyznačují se zejména svojí robustností, protože nepracují v tak stísněných prostorech, 

ale zato musí často zvedat těžká břemena. Jsou uzpůsobeny pro zvedání/skládání sudů přímo 

z palet. Poháněné můžou být čistě lidskou silou, včetně zdvihu a natočení sudu anebo, jako 

v této práci, elektrickým motorem, případně hydraulickým pístem. Používají se i různé 

kombinace těchto pohonů.  

2.1.1 Způsoby uchopení 

V této kapitole se budeme soustředit na způsoby uchopení sudů, shrneme, pro jaké 

pracovní úkony se hodí a jejich výhody a nevýhody. 

 

Za lem 

Jednoho takového zástupce můžeme vidět na obrázku 1a, jde o manipulátor od výrobce Denios, 

model FL 8-M [1]. Je vybaven samosvorným mechanismem na uchopení sudů, který jde lépe 

vidět na obrázku 1b. Sud je držen za lem pomocí dvou čelistí, které sud sevřou, jakmile ho 

začneme zvedat. Aby sud držel ve svislé poloze, je držen ve spodní části dorazem. Tento 

mechanismus je jednoduchý, sud lze rychle upínat a umožňuje i upnutí různých průměrů sudů. 

Nevýhodou je, že lze upínat pouze kovové sudy a nelze s ním realizovat otáčení sudu. 

 

 

Obrázek 1a - Denios FL 8-M [1] 
Obrázek 1b - Denios FL 8-M detai [1]l 
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Pomocí objímky 

Další možností upnutí je pomocí objímky, která sud obejme těsně pod lemem.  

Pro nasazení je nutné sud lehce deformovat, protože objímací čelisti mají sice možnost aretace 

svého sevření pomocí závitové tyče s maticí, ale tato aretace není pružná. Tento způsob je 

vhodný zejména pro plastové sudy, výhodou je možnost upínání různých průměrů sudů, i když 

více omezená než u předchozího řešení. Upínání je velice rychlé, ale nelze s ním realizovat 

otáčení sudu. Na obrázcích 2a, 2b můžeme vidět sudovou zdvižku Servo FL 8 SK [2] opět  

od firmy Denios. 

 

  

 

 

Pomocí objímky s řetězem 

Jedná se o způsob podobný jako předchozí, tedy pomocí objímacích čelistí. Sud je navíc 

zajištěn řetězem a dopnut mechanismem se západkou, která brání jeho uvolnění. Konkrétně 

tento model Mobile Drum Handler 205L [3] od firmy Sealey, který můžeme vidět na obrázku 

3, je určen pouze pro kovové sudy a je celý poháněn ručně. Lze ho použít i pro kompletní 

převrácení a vyprázdnění sudu, nevýhodou je použití jen pro určitý průměr sudu.

Obrázek 2a - Servo FL 8 SK [2] Obrázek 2b - Servo FL 8 SK detail [2] 

Obrázek 3-Mobile Drum Handler 205L [3] 
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Pomocí svíracích čelistí 

Poslední často používaný způsob upnutí sudu je pomocí svíracích čelistí. Na obrázku 4 

můžeme vidět příklad od firmy Hovmand A/S a jejich model Impact 200 [4]. Tento model může 

být vybaven univerzálními čelistmi, díky kterým může zvedat různé průměry sudů, plechové, 

plastové i papírové, ale i různé kontejnery neválcových tvarů. Navíc je může i řízeně převracet 

a vyprazdňovat. Pohon se stará o zvedání, otáčení a sevření břemene, lidská síla je potřeba  

až k jeho přemístění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 4 - Impact 200 [4] 
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2.2 Farmaceutické/potravinářské manipulátory 

Na manipulátory všech druhů jsou v potravinářském a farmaceutickém průmyslu 

kladeny zvláštní požadavky, zejména na čistotu provozu, pokud možno minimální údržbu  

a většinou i co nejmenší zástavbové rozměry. Co se týče sudů, používají se téměř výhradně 

sudy plastové, protože ty se svým obsahem minimálně reagují. Navíc odpadá problém 

s případnou korozí u plechových sudů a dalším znečištění ať už provozních prostor nebo opět 

obsahu. 

Jednoho takového zástupce můžeme vidět na obrázku 6a. Jedná se o model Stainless 

Steel Barrel Lifter [6] od firmy Packline Materials Handling. Za zmínku, kromě konstrukce 

z nerezové oceli, stojí mechanismus upínání a otáčení sudu. Upínání probíhá pomocí velkých 

čelistí, kvůli co největší styčné ploše. Dále je sud zajištěn ještě plochým lanem, takže drží 

částečně pomocí třecích sil mezi čelistmi a sudem a částečně je držen lanem. Tato verze je 

vybavena otáčením s vlastním pohonem, obsluha zajistí pouze dotažení čelistí.  

Na obrázku 6b můžeme vidět verzi s ručním dotahováním čelistí ale i ručně poháněným 

otáčením sudu. Větší ruční kolo je určeno pro dotahování čelistí, menší (více v pozadí) je 

určeno pro otáčení. V mechanismu dotahování je zařazen i momentový omezovač, aby bylo 

dosaženo vždy optimálního dotažení a nedocházelo k poškození sudu, nebo naopak jeho 

nedotažení. Tato verze drží sud pouze pomocí třecích sil mezi čelistmi a sudem, není vybavena 

přídavným lanem na zajištění. Zároveň je omezena nosnost na 150 kg oproti 250 kg u předchozí 

verze. Díky snížení nosnosti je v přední části použita pouze jedna dvojice kol. 

. 

 

 

Obrázek 6a - Stainless Steel Barrel Lifter ve verzi 

poháněného otáčení [6] 
Obrázek 6b - Stainless Steel Barrel Lifter ve verzi ručního otáčení [6]. 
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Další zástupce je Robusto FL 120 GBK [7] od firmy SERVOLiFT. Na obrázku 7 je 

tento stroj v konfiguraci s manuálním zvedáním, svíráním i natáčením sudu. Koncepčně se  

od předešlého manipulátoru odlišuje zejména použitím hned dvou ozubených řemenů, pomocí 

kterých je zdviháno břemeno. Dále je sud natáčen a vyprazdňován přímo ve směru pohybu. 

Toto řešení jistě umožňuje udělat manipulátor užší, než je tomu u předchozího, který se naklápí 

kolmo na směr jízdy (tedy bokem). K uchopení je opět využito pouze sevření, žádné další jistící 

prvky nejsou zahrnuty. Tím je omezena jeho nosnost na 120 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Řešení pohonu 

Pohon je hlavní část celého manipulátoru, od které se odvíjí i celková konstrukce. 

Většina firem navrhne manipulátor tak, aby uzvednul požadovanou hmotnost a dále k němu 

vyrobí několik druhů čelistí pro nejrůznější výrobky, pohon je ale pro všechny stejný. 

Z používaných pohonů se kromě ručního používá hydraulický a elektrický. V této kapitole se 

budeme zabývat jen posledními dvěma. 

 

  

Obrázek 7 - Robusto FL 120 GBK [7] 
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Hydraulický 

Hydraulický pohon má řadu výhod, mezi ty nejzákladnější patří: „nízká hodnota poměru 

hmotnosti a výkonu, malá hmotnost pohybujících se částí a velká tuhost“. Mezi nevýhody patří: 

„potřeba samostatného, odděleného energetického bloku, hořlavost pracovních kapalin, 

poměrné obtížné dosažení vyšších pohybových rychlostí.“ [5] 

U sudových manipulátorů připadají v úvahu dvě varianty pomocí hydraulického 

pohonu. První je dvojčinným pístem, který je přímo napojen na zvedací čelisti. Další může být 

řetězem (popř. ozubeným řemenem) nataženým přes ozubené kolo na hlavě dvojčinného pístu. 

Potom je takový řetěz na jedné straně upevněn ke konstrukci manipulátoru a na druhé 

k čelistem. Výhodou druhého řešení je, že posuv čelistí je roven dvojnásobku posuvu pístu. 

Z toho vyplývá u řešení řetězem použití zejména u vysokozdvižných manipulátorům, u pístu 

přímo napojeného na čelisti jsou to většinou nízkozdvižné manipulátory. Oba typy se používají 

pro manipulátory schopné zvednout 200-400 kg, podle výrobce. Pro naše použití se příliš 

nehodí, protože jsou celkově rozměrnější a nepotřebujeme zvedat tak těžká břemena. 

 

Elektrický 

Mezi hlavní výhody elektrického pohonu patří: „hromadně vyráběné typizované prvky, 

snadný rozvod energie, čistota provozu a snadná údržba a jednoduché spojení s řídícími prvky, 

bez nutnosti mít převodníky energie.“ [5] 

Elektrické pohony se stále častěji objevují hlavně u menších manipulátorů, u kterých  

se hodí jejich menší zástavba i hmotnost. Elektrický pohon je obvykle řešen buď pomocí 

elektromotoru, který otáčí pohybovým šroubem, anebo pomocí řetězového kola, řetězu  

a řetězové kladky. Řešení pomocí pohybového šroubu můžeme vidět na obrázku 5. Používá se 

zejména kvůli malé zástavbě, ale nehodí se pro velké zdvihy kvůli nutnosti dlouhého 

pohybového šroubu, který je kromě na tlak namáhán i na vzpěr. Řetězem lze realizovat i delší 

zdvihy, nevýhodou může být komplikovanější konstrukce, případně řešení napínání řetězu. 

 

 

  

Obrázek 5 – Schéma pohonu pomocí pohybového šroubu, převzato z [5] 
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2.4 Zhodnocení aktuálního stavu poznání 

 

Závěrem 3. kapitoly je její shrnutí a výběr optimálního řešení. V kapitole 3.1 jsme se zabývali 

průmyslovými manipulátory a jejich hlavními částmi, a to uchopovacími čelistmi a pohony. 

V kapitole 3.2 jsme se zaměřili už přímo na manipulátory pro farmaceutický a potravinářský 

průmysl.   

Z průmyslových manipulátorů vyhovuje z uvedených našim požadavkům pouze stroj 

Impact 200, který umožňuje nejen zvedání sudu, ale i jeho otáčení a vyprazdňování.  Je mu to 

umožněno díky svíracím čelistem. Pohon je u něj řešen čistě elektricky. 

Z manipulátorů pro farmaceutický a potravinářský průmysl splňují oba naše požadavky. 

Na rozdíl od těch průmyslových jsou navíc vyrobeny z nerezové oceli. Koncepčně by bylo 

výhodnější sud otáčet ve směru jízdy, tak jak to dělá stroj Robusto FL 120 GBK, jelikož tak lze 

docílit úzkého podvozku, ale toto řešení se hodí zejména pro ručně poháněné otáčení. Navíc 

koncepce zdvihání pomocí ozubených řemenů je složitější, protože jsou třeba dva řemeny a tím 

pádem i dva nosné sloupy pro udržení břemene. Proto volím jako předběžný koncepční návrh 

manipulátor Stainless Steel Barrel Lifter, s některými změnami, kterým se budu věnovat v další 

kapitole. 
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3 KONCEPT 

Na obrázku 8 můžeme vidět návrh konceptu mobilního manipulátoru. Jak již bylo 

řečeno v předchozí kapitole, koncepčně vychází z návrhu stroje Stainless Steel Barrel Lifter. 

Aby bylo docíleno co nejmenších rozměrů, už v rámci konceptu musíme upravit některé 

vlastnosti. První velkou změnou je, co do rozměrů nejmenší, řešení pohonu pomocí 

pohybového šroubu. Je možné, že toto řešení pro zadané parametry nepůjde použít, protože 

bude vycházet příliš velký výkon motoru (nebo akumulátoru). V další kapitole se tedy budeme 

zabývat výpočtem elektrického pohonu. Nejdříve ale popíšeme hlavní součásti mobilního 

akumulátoru. 

Pozice 1 – jde o skříň, ve které bude uložen motor s převodovkou, pohybovým šroubem 

a maticí. Zároveň v ní bude posuvně uložen pojezd s pohybovou maticí. 

Pozice 2 – podvozek, jehož hlavní funkcí je unést celý manipulátor a zajistit co největší 

stabilitu. V přední a zadní části budou uložena kolečka, která manipulátoru umožní pohyb  

po podložce. Přední část podvozku musí být co nejnižší tak, aby se vlezla do mezery v paletě. 

Pozice 3 – uchopovací čelisti mají zajistit rychlé a snadné uchopení sudů (popř. jiných 

předmětů) i v případě, kdy se sud bude otáčet. Zároveň nesmí sud nijak poškodit 

Pozice 4 – Přepravovaný sud. Celý návrh směřujeme k přepravě a manipulaci 220-

litrového sudu vyrobené z materiálu HDPE, který splňuje přísné předpisy pro potravinářský  

a farmaceutický průmysl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 8 – Koncepční návrh sudového manipulátoru; 1 – skříň pohonu, 2 – podvozek, 3 – 

čelisti, 4 -přepravovaný sud, 5 – elektromotor, 6 – převodovka elektromotoru, 7 – pohybový šroub, 8 – 

pojezd s maticí, 9 – malé podvozkové kolo, 10 – velké podvozkové kolo, 11 – skříň elektroniky 
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Pozice 5 – elektrický motor, který bude zajišťovat zdvihání a klesání sudu.  U mobilních 

akumulátorů se nejčastěji používají DC motory pro svou robustnost a přetížitelnost. 

Pozice 6 – převodová skříň, popř. pouze jeden stálý převod realizovaný pomocí 

ozubených kol nebo ozubeného řemenu. 

Pozice 7 – Pohybový šroub s trapézovým závitem. Pro použití jak pro zvedání,  

tak i spouštění se hodí rovnoramenný profil závitu. V úvahu by připadal i dnes velmi 

progresivní kuličkový šroub, který vyniká vysokou účinností, ale není samosvorný. Právě 

samosvornost je při zastavení zvedání či spouštění důležitá, protože nemusíme řešit žádnou 

brzdu, která by břemenu zabránila volně spadnout. 

Pozice 8 – Matice pro trapézový pohybový šroub a pojezd umožňující plynulý a hladký 

zdvih a spouštění. 

Pozice 9 – Přední kola. Z důvodu omezené mezery v paletě musí být menší. I díky tomu 

nejsou otočná. 

Pozice 10 – Zadní kola. Ty jsou svými rozměry větší, nejsou už kvůli paletě omezená 

rozměrově jako ta přední a jsou otočná.   

Pozice 11 – Skříň elektro-boxu. V této skříni bude zahrnuta veškerá řídící elektronika  

a baterie. Na vrchní části bude umístěn panel s řídícími prvky pro obsluhu manipulátoru.   
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4 VÝPOČTY 

V této kapitole se budeme zabývat výpočtem zejména jednotlivých pohonů. Půjde o pohon 

zdvihu/spouštění, který je realizován pomocí trapézového pohybového šroubu a matice. Dále  

o pohon otáčení sudu, který je realizován pomocí kuželových ozubených kol. Oba předešlé 

případy jsou hnány elektromotorem. Poslední pohon je svírání sudu, ten je realizován opět 

pomocí pohybového šroubu a matice, tentokrát ale na ruční pohon.  

 

 

4.1 Výpočet hlavního pohonu 

Na obrázku 9 můžeme vidět schéma hlavního pohonu. Pozice 1 je kartáčový elektromotor. 

Nejvíce mi rozměrově a výkonově vyhovovaly motory od firmy DOGA. Na pozici 2 je malá 

ozubená řemenice, pozice 3 je ozubený řemen a pozice 4 je velká ozubená řemenice. Společně 

tvoří stálý převod pro snížení otáček a zvýšení kroutícího momentu. Pozice 5 je už trapézový 

pohybový šroub, jehož rozměry, tzn. průměr a stoupání, musíme určit. Pozice 6 je trapézová 

pohybová matice, která musí mít samozřejmě průměr a stoupání stejné jako šroub, budeme ale 

u ní dále vybírat její délku a materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 9 – Schéma hlavního pohonu; 1 – elektromotor, 2 – malá 

ozubená řemenice, 3 – ozubený řemen, 4 – velká ozubená řemenice, 5 – 

pohybový šroub, 6 - pohybová matice 
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4.2 Výpočet stálého převodu 

Pro tento výpočet bude nutné nejdříve vybrat vhodný elektromotor. Kritériem výběru je 

zejména jeho typ, tedy stejnosměrný kartáčový a dále s provozním napětím 24 V. Další hledisko 

je potřebný výkon, tedy otáčky a moment. Snaha je vybrat elektromotor, který se po zapojení 

do stálého převodu svými nominálními otáčkami co nejvíce přiblíží otáčkám nutným  

pro dosažení zadané rychlosti zvedání. A zároveň, opět po zapojení do stálého převodu, musí 

svým nominálním momentem překročit moment potřebný k uvedení mechanismu do chodu 

(tedy z nulových otáček na provozní). V případě výběru otáček motoru je to nutná podmínka 

pro dosažení zadaných hodnot. V případě výběru výstupního momentu bychom se nemuseli 

držet pouze u nominálních hodnot, ale je možné je krátkodobě překračovat. Je to dáno velkou 

přetížitelností stejnosměrných kartáčových motorů. Protože ale počítám, že se celý 

mechanismus bude poměrně často rozbíhat, zastavovat a měnit chod, volím raději více 

bezpečný přístup; tedy nezatěžovat motor nad jeho nominální moment. 

Jako nejvhodnější jsem nakonec vybral elektromotor DOGA 321.1000.30.09, jeho 

hlavní parametry jsou v tabulce 1 a celková charakteristika v grafu 1. 

 

Tabulka 2 – hlavní parametry motoru DOGA 321.1000.30.09 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominální 

napětí 

U [V] 

Nominální 

moment 

Mnom1 [Nm] 

Nominální 

otáčky  

nnom1 [min-1] 

Otáčky bez 

zatížení 

n01 [min-1] 

Nominální 

proud  

I1 [A] 

Rozběhový 

moment  

Mroz1 [Nm] 

24 1,9 2700 3200 27 19 

Graf 1 - charakteristiky motoru DOGA 321.1000.30.09, převzato z [8] 
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K výpočtu převodového poměru je třeba znát výstupní otáčky nvt (rovnice 1), které dostaneme 

prostou úvahou, že za jednu otáčku šroubu se matice posune o stoupání závitu. V této kapitole 

sice řešíme stálý převod, ale jeho výpočet nelze provést bez znalosti některých základních 

rozměrů pohybového šroubu. Předběžně tedy budeme počítat se stoupáním P = 6 mm (viz. 

tabulka 3) a dále se pohybovým šroubem a maticí budeme zabývat v kapitole 5.1.2.  

 

𝑃 = 6 𝑚𝑚, předběžné stoupání pohybového šroubu 

 

𝑛𝑣t =
𝑣𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á

𝑃
=

0,062

0,006
= 616,667 𝑚𝑖𝑛−1 

 

𝑖𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑘ý =
𝑛𝑛𝑜𝑚1

𝑛𝑣𝑡
=

2700

616,667
= 4,378 

 

Stálý převod budeme řešit pomocí ozubeného řemene. V úvahu přicházejí i další možnosti, 

např. ozubenými koly nebo jiným druhem řemenu (např. klínovým). Pro ozubený řemen jsem 

se ale rozhodl zejména kvůli větší osové vzdálenosti elektromotoru a pohyb. šroubu, malým 

rozměrům, tichému chodu a vysoké účinnosti. V rovnici (2) vidíme teoretický převodový 

poměr, kterého bychom měli ideálně dosáhnout. To se nám ale přesně nepovede, protože 

ozubené řemenice musí mít počet zubů zaokrouhlený na celá čísla. Malou ozubenou řemenici 

tedy volím normalizovanou, např. od firmy TYMA CZ, a velikost si navrhuji sám, jelikož tak 

velké řemenice se už nevyrábí normalizované [9]. Volím základní řadu HTD s roztečí 5 mm.  

 

𝑧1 = 21, počet zubů malé řemenice [-], rozteč 5 mm 

𝑧2 = 92, počet zubů velké řemenice [-], rozteč 5 mm 

 

𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý =
𝑧2

𝑧1
=

92

21
= 4,38 

 

𝑛𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 =
𝑛𝑛𝑜𝑚1

𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý
=

2700

4,38
= 616,44 𝑚𝑖𝑛−1

 

 

Skutečný převodový poměr vychází o pár setin více, ale velmi se blíží teoreticky žádanému. 

Výstupní otáčky podle skutečného převodového poměru jsou uvedeny v rovnici 4. Dále je třeba 

kontrola, zda je nominální moment vybraného elektromotoru dostačující. Elektromotor musí 

svým momentem překonat statické a dynamické odpory (nerovnice 5). V rovnici 6 je stanovena 

maximální povolená hodnota momentu na velké řemenici (a šroubu). Tato hodnota odpovídá 

nominálnímu momentu na elektromotoru a tu jsme si určili jako mezní z důvodů, které uvádím 

na začátku této kapitoly. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑀𝑑𝑦𝑛 + 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡[𝑁𝑚] 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(4) 



 

24 

 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 0,98, mechanická účinnost převodu ozubeným řemenem  [-]; [18] 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑛𝑜𝑚1  ∙  𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡 ∙ ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ1 = 1,9 . 4,38 = 8,16 𝑁𝑚 

 

V dalších rovnicích budeme počítat statický a dynamický moment [Nm] potřebný k překonání 

odporů. Rovnice 7 počítá úhel sklonu závitu šroubovice α a pro svůj výpočet používá střední 

průměr d2 a stoupání P (viz. tabulka 3). Společně se součinitelem tření ovlivňují účinnost 

dvojice pohybový šroub s maticí.    

V rovnici 8 je vypočítána účinnost při rozběhu ɳ1 [-] systému šroub/matice, podle 

výrobce CONTI se tím rozumí schopnost: „přeměňovat rotační pohyb na pohyb lineární“ [12]. 

Při rozběhu počítáme se součinitelem statického tření mezi ocelovým šroubem a bronzovou 

maticí. Tato hodnota se mírně liší v závislosti na literatuře, např. podle Strojnických tabulek 

[10] se pohybuje v rozmezí 0,1–0,2 pro mazané plochy. Podle knihy Konstruování strojních 

součástí [11] se pohybuje mezi 0,08–0,10, já volím raději hodnotu výrobce Conti, u kterého je 

0,2 [12]. 

𝛼 = tan (
𝑃

2 ∙  𝜋 ∙  
𝑑2

2

) = tan (
0,006

2 ∙  𝜋 ∙  
0,032

2

) = 3,42° 

 

𝑓1 = 0,2, součinitel statického tření [-]; [12] 

 

ɳ1𝑠 =
1 − 𝑓1 ∙  𝑡𝑎𝑛 (𝛼)

1 +
𝑓1

𝑡𝑎𝑛 (𝛼)

=
1 − 0,2 ∙  𝑡𝑎𝑛 (3,42°)

1 +
0,2

𝑡𝑎𝑛 (3,42°)

= 0,227 

 

Statický moment se vypočte pomocí rovnice 10, ještě před tím je však potřeba stanovit sílu 

působící na šroub. Manipulátor navrhujeme pro maximální nosnost ms 150 kg, ale kromě 

samotného sudu je třeba ještě započíst součásti, které jsou zvedány/spouštěny společně  

se sudem. Tím je myšlen např. pojezd vedení nebo svírající čelisti s mechanismem pro otáčení. 

Toto zahrnuje návrhový součinitel, který v celkovou hmotnost pozvedne o dalších 15 kg 

(rovnice 9). Poté celková síla nutná k překonání je v rovnici 10. A nakonec v rovnici 11 

vypočteme statický moment potřebný pro rozjezd. [12] 

 

𝑘𝑛=1,1, návrhový součinitel [-] 

 

𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑚𝑠 ∙ 𝑘𝑛 = 150 . 1,1 = 165 𝑘𝑔 

 

𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝑚𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑔 = 165 . 9,81 = 1618,1 𝑁 

 

𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡 =
𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘∙𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ ɳ1𝑠 
=

1618,1 .0,006

2 .𝜋 .0,227 
= 6,79 𝑁𝑚  
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(12) 

(13) 

(14) 

Z důvodu nedostatečných informací od výrobců jednotlivých komponent (elektromotor, 

řemenice, řemen, pohyb. šroub) zavedeme zjednodušení pro dynamický moment. Podle 

katalogu výrobce CONTI ho lze zjednodušit jako 20–30 % statického momentu [12]. Volím 

tedy 20% navýšení a dynamický moment se spočte v rovnici 12. 

 

𝑀𝑑𝑦𝑛 = 0,2 . 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡 = 0,2 . 6,79 = 1,36 𝑁𝑚 

 

Nakonec dosadíme do nerovnice 5 a ověříme podmínku.  

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑀𝑑𝑦𝑛 + 𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡 

8,16 ≥ 1,36 + 6,79 

8,32 ≥ 8,15 

 

Moment potřebný pro zvedání z klidu je o 0,01 Nm menší, ale podmínka je splněna. Motor 

bude i při rozběhu pracovat maximálně s nominálním momentem. Jak lze ale vidět, účinnost 

pohybové dvojice je nízká, ɳ1 dosahuje jen 22,7 %. Pro úplnost ještě spočteme účinnost  

při chodu stroje (rovnice 13), od rovnice 7 se liší koeficientem tření f2. Budu uvažovat stejně 

jako u součinitele f1 hodnotu podle výrobce Conti, tentokrát pro dynamické tření 0,1 [12]. 

 

𝑓2 = 0,1, 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑘éℎ𝑜 𝑡ř𝑒𝑛í [−]; [12] 

 

ɳ1 =
1 − 𝑓2. 𝑡𝑎𝑛 (𝛼)

1 +
𝑓2

𝑡𝑎𝑛 (𝛼)

=
1 − 0,1 .  𝑡𝑎𝑛 (3,42°)

1 +
0,1

𝑡𝑎𝑛 (3,42°)

= 0,372 

 

Jak lze vidět, účinnost při chodu se blíží ke 40 %. Pro její zvýšení by bylo třeba buď snížit 

součinitel tření, např. použitím jiných materiálů šroubu a matice pro ještě lepší kluzné 

vlastnosti, nebo zvýšit úhel sklonu závitu šroubovice. To by v praxi znamenalo vybrat co 

nejmenší šroub s co největším stoupáním. S průměrem šroubu narazíme na jeho hranice  

při dimenzování v další kapitole 5.1.2 a s výběrem stoupání narazíme na omezení, pokud 

chceme spojení šroub s maticí samosvorné. Podmínku samosvornosti ověříme nerovnicí 14 

[12]. Momenty za chodu při zvedání nebo spouštění zde uvádět nebudu, protože budou vždy 

menší než z klidu a elektromotor tedy nebude zatěžován nad nominální moment. 

  

𝜋 . 𝑓1 . 𝑑2 > 𝑃 . cos (
𝛼

2
) 

𝜋 . 0,2 . 0,032 > 0,006 . cos (
3,42°

2
) 

20,11 > 5,80 
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Když už máme určené ozubené řemenice, je třeba ještě stanovit délku ozubeného řemene.  

Na to jsem využil webovou aplikaci Conti Professional, která po zadání parametrů, jako je druh 

řemenu, rozteč zubů, počty zubů a požadované osové vzdálenosti, umí spočítat délku řemenu. 

Po zadání otáček, vstupního momentu a provozního součinitele (zvolen na základě druhu 

provozu) je schopna spočítat i požadovanou šířku řemenu. Na obrázku 10 je příklad z protokolu 

výsledku. Délka řemenu Lw vyšla 615 mm a šířka Baus 15 mm. [13] 

 

 

4.2.1 Výpočet pohybového šroubu a matice 

V této kapitole se budu zabývat výpočtem pohybového šroubu a matice téměř vždy podle 

katalogu výrobce CONTI. Důvodů je pro to hned několik, například mají dobře zpracovaný 

katalog přímo na trapézové pohybové šrouby a díky tomu, že je přímo i vyrábí, mohou  

do výpočtu zahrnout faktory, které výpočet posunou co nejblíže realitě. Samozřejmě budu 

vycházet i z výpočtů jiných renomovaných výrobců, jako např. THK. Kritéria dimenzování 

podle CONTI jsou: dimenzování matice na opotřebení, dimenzování šroubu na kritické axiální 

zatížení a dimenzování šroubu na kritické rychlosti [12]. Než přejdeme k výpočtům, vybereme 

šroub s maticí, které budeme posuzovat. 

V tabulce 3 jsou základní rozměry, které budeme potřebovat k výpočtům pohybového 

šroubu. Jedná se o lichoběžníkový rovnoramenný jednochodý závit s velkým průměrem 35 mm 

a stoupáním 6 mm. Délka Le vychází ze zadaného zdvihu L, který je 1 500 mm, ale šroub bude 

muset být delší kvůli uložení v ložiscích. Předběžně počítám Le 1 800 mm. 

V tabulce 4 můžeme vidět základní rozměry potřebné pro výpočet pohybové matice. 

Průměry, stoupání a úhel boku závitu jsou uvedeny pro úplnost. Za zmínku ale stojí dosedací 

plocha At, výrobce ji ve svém katalogu uvádí jako: „Celková dosedací plocha mezi ozuby 

šroubu a ozuby matice na ploše kolmé k ose“ [12]. U každé matice, kterou dodává, ji rovnou 

uvádí. Je závislá na průměru, stoupání a délce, proto byla vybrána řada matic, kde je její délka 

trojnásobek průměru. Pro co nejmenší součinitel tření s pohybovým šroubem je vyrobena 

z bronzu. 

  

Obrázek 10 – Protokol výsledku z programu Conti Professional [13] 
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(15) 

(16) 

(17) 

Tabulka 3 - základní rozměry trapézového šroubu [12] 

Označení 

Velký 

průměr  

d [mm] 

Střední 

průměr 

d2 [mm] 

Malý 

průměr 

d3 [mm] 

Stoupání 

šroubovice 

P [mm] 

Úhel 

boku 

profilu 

αb [°] 

Volná 

délka 

Le [mm] 

KRP 35 A R TR 35x6 35 32 28,5 6 30 1800 

 

Tabulka 4 - základní rozměry trapézové matice [12] 

Označení 

Velký 

průměr  

dm 

[mm] 

Střední 

průměr 

d2m 

[mm] 

Malý 

průměr 

d3m 

[mm] 

Stoupání 

šroubovice 

P [mm] 

Úhel 

boku 

profilu 

αb [°] 

Délka 

Lm 

[mm] 

Dosedací 

plocha At 

[mm2] 

HDL 35 A R 

TR 35x6 
35,5 32 29 6 30 105 5277 

 

Dimenzování matice na opotřebení 

Tento výpočet je důležitý pro životnost matice. Sleduje se, zda součin tlaku a rychlosti K1 

(rovnice 17) není příliš velký, protože jinak by docházelo k nadměrnému vytváření tepla 

působením třecích sil. Pro naši bronzovou matici by to vadilo zejména přidanému mazivu. 

Tlak na dosedací plochu vypočteme pomocí rovnice 15, v rovnici 16 vypočteme rychlost 

klouzání. [12] 

 

𝑝 =
𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘

𝐴𝑡
=

1618,1

5277 . 10−6
= 0,307 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑣𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 . 𝑃

sin (𝛼)
=

616,44 . 0,006

sin (3,42°)
= 61,96 

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

 

𝐾1 = 𝑝 . 𝑣𝑠𝑡𝑚𝑎𝑥 = 0,307 . 61,96 = 19,02 .
𝑁

𝑚𝑚2
 .

𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

 

Výrobce určil 3 oblasti, ve kterých se součin K1 může pohybovat. Náš spadá do optimální 

oblasti. Uvádí, že je možný nepřetržitý provoz a lze očekávat velmi dobrou životnost matice. 

[12] 
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Dimenzování šroubu na kritické axiální zatížení 

Výrobce vytvořil graf závislosti axiálního zatížení Fa na volné délce Le, podle kterého se volí 

vhodný průměr a stoupání šroubu (viz graf 2). Měřítko volné délky navíc záleží na typu uložení. 

Jednotlivé typy uložení nejsou na obrázku 11 příliš názorné, proto je raději vysvětlím. Příklad 

prvního uložení je jeden konec zcela volný, druhý zajištěn axiálním a radiálním ložiskem. 

Druhé uložení je na jednom konci (zleva) zajištěno axiálně a na druhém radiálně (napravo). 

Třetí je na konci vlevo uloženo radiálně i axiálně a na opačném konci radiálně. Čtvrté uložení 

je uložení na obou koncích axiálně i radiálně, to dovoluje např. šroub předepínat a díky tomu 

dosahovat vyšších otáček. 

Zvolil jsem třetí uložení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 2 - závislost axiálního zatížení na volné délce [12] 

Obrázek 11 - schémata typů uložení 

pohybového šroubu [12] 

Le = 1,8 m 

𝐹 𝑎
𝑥

.
=

3
,2

3
6

 𝑘
𝑁
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

Do grafu vynášíme dvě hodnoty, a to volnou délku Le (viz tabulka 3) a axiální zatížení 

působící na šroub. Tu vypočteme v rovnici 18. Jde o Fcelk násobenou součinitelem bezpečnosti 

pro kritické axiální zatížení. Výrobce doporučuje tuto hodnotu volit minimálně 2 [12]. 

 

𝑘𝑠 = 2, součinitel bezpečnosti pro kritické axiální zatížení [-]; [12] 

 

𝐹𝑎𝑥. = 𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 𝑘𝑠 = 1618,1 . 2 = 3236,2 𝑁 = 3,236 𝑘𝑁 

 

V grafu 2 je červeným křížem vyznačen bod odpovídající našemu zatížení a délce. Tento bod 

leží v oblasti, která náleží trapézovému závitu Tr 22x5. Je tam také červeně vyšrafovaná oblast 

pro náš zvolený závit Tr 35x6 a je vidět, že tento rozměr závitu by zvládl mnohem větší zatížení 

společně s většími volnými délkami. Jak uvidíme ale v dalších výpočtech, tento průměr je zde 

hlavně kvůli dimenzování na kritické rychlosti. Výpočet ještě doplníme o bezpečnost 

k meznímu stavu pružnosti (rovnice 22). Šroub budeme uvažovat jako hladkou hřídel 

s průměrem d3 a spočteme redukované napětí (rovnice 21) způsobené napětím v tlaku σt 

(rovnice 19) a napětím v krutu τk (rovnice 20). Šroub je vyráběn z materiálu INOX A2 – AISI 

304, což je ekvivalent 1.4301 se smluvní mezí kluzu Rp0,2 230 MPa. [14] 

 

𝜎𝑡 =
𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘

𝜋 . 𝑑3
2

4

=
1618,1

𝜋 . 28,52 
4

= 2,54 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜏𝑘 =
𝑀𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑀𝑑𝑦𝑛

𝜋 . 𝑑3
3

16

=
(1,36 + 6,79). 103

𝜋 . 28,53 
16

= 1,79 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝐻𝑀𝐻 = √𝜎𝑡
2 + 3 . 𝜏𝑘

2 = √2,542 + 3 . 1,792 = 4,00 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑅𝑝0,2 = 230 𝑀𝑃𝑎, smluvní mez kluzu materiálu šroubu INOX A2 – AISI 304; [14] 

 

𝑘𝑘 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

230

4,0
= 57,5 

 

Bezpečnost vyšla více než 50. To potvrzuje i graf 2 od výrobce CONTI, rozměr šroubu je velmi 

předimenzovaný z hlediska axiálního zatížení. 
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(23) 

Dimenzování na kritické rychlosti 

Kritický počet je taková frekvence otáčení, při které dochází k výrazným vibracím, které  

se přenášejí do celého stroje a znemožňují správnou funkci. V grafu 3 je od výrobce CONTI 

stanovena závislost kritických otáček a volné délky [12]. Postup pro stanovení kritických otáček 

(vyznačen červenými šipkami na vynášecích čárách) je takový, že si nejdříve naneseme volnou 

délku Le 1,8 m na vodorovnou osu a sledujeme, kde se protne s hranicí oblasti zvoleného závitu. 

Tento bod je v grafu naznačen červeným křížem. Pro nalezení kritických otáček vyneseme 

souřadnici tohoto bodu na svislou osu a dostaneme hodnotu přibližně 2600 min-1. Protože 

vynášení hodnot z grafu není příliš přesné, použijeme pro určení hodnoty vzorec, ze kterého 

graf vychází. Výrobce CONTI tento vzorec neuvádí, použiji tedy vzorec od výrobce THK 

(rovnice 23) [15]. 

 

𝑛𝑘𝑟𝑇𝐻𝐾 =
60 ∙ 𝜆2

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿𝑒
∙ √

𝐸 ∙ 𝐼

𝜌 ∙ 𝐴
∙ 0,8 

=
60 ∙ 𝜆3

2

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝐿𝑒
2

∙ √
𝐸 ∙

𝜋 ∙ 𝑑3
4

64

𝜌 ∙  
𝜋 ∙ 𝑑3

2

4

∙ 0,8 =
60 ∙ 3,9272

2 ∙ 𝜋 ∙ 1,82
∙ √

2,1 ∙ 105 ∙
𝜋 ∙ 0,02854

64

7850 ∙  
𝜋 ∙ 0,02852

4

∙ 0,8 

= 42,40 𝑠−1 =  2542,43 𝑚𝑖𝑛−1 

  

Graf 3 - závislost kritických otáček na volné délce [12] 

Le = 1,8 m 

𝑛𝑘𝑟 ≈ 2600  
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(24) 

 

𝜆3 = 3,927, 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑧𝑎ℎ𝑟𝑛𝑢𝑗í𝑐í 𝑡𝑦𝑝 𝑢𝑙𝑜ž𝑒𝑛í [−]; [15] 

𝐸 = 2,06 ∙ 105 𝑃𝑎, 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔ů𝑣 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑝𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑣 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑝𝑟𝑜 𝑜𝑐𝑒𝑙; [15] 

𝜌 = 7850 𝑘𝑔 𝑚3⁄ , ℎ𝑢𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑜𝑐𝑒𝑙𝑖; [15] 

𝐼 =
𝜋 ∙ 𝑑3

4

64
 [𝑚𝑚4], 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑜 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑢 𝑑3 

𝐴 =
𝜋 ∙ 𝑑3

2

4
 [𝑚𝑚2], 𝑜𝑏𝑠𝑎ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑦 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢 ℎří𝑑𝑒𝑙𝑒 𝑜 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑢 𝑑3 

 

Tabulka 5 - součinitel lambda v závislosti na druhu uložení [15] 

 

 

 

Součinitel λ opět zahrnuje druh uložení, uložení jsou totožná jako při dimenzování na kritické 

axiální zatížení (obrázek 11) a v tabulce 5 jsou uvedeny jejich hodnoty. Opět pracujeme se 3. 

uložením. Youngův modul pružnosti E a hustota 𝜌 jsou známé hodnoty pro ocel. Kvadratický 

moment průřezu plochy hřídele a obsah plochy průřezu hřídele jsou uvedeny např.  

ve Strojnických tabulkách [10], jejich odvozováním se tedy nebudu dále zabývat 

Jak již bylo řečeno, provozování stroje v kritických otáčkách se chceme vyhnout, pokud je to 

možné. Kromě parametrů v rovnici 23 musíme ještě zahrnout vliv přesnosti, nebo spíše 

nepřesnosti montáže. Koeficienty přesnosti montáže kkr jsou uvedeny v tabulce 6. 

 

Tabulka 6 - Koeficient přesnosti montáže [12] 

Přesnost montáže Koeficient přesnosti kkr [-] 

Montáže s vysokou přesností: vyrovnání 

matice vůči šroubu do 0,05 mm 
1,3 – 1,6 

Montáže se střední/průměrnou přesností: 

vyrovnání matice vůči šroubu do 0,10 mm 
1,7 – 2,5 

Montáže s nízkou přesností: 

vyrovnání matice vůči šroubu do 0,25 mm 
2,6 – 4,5 

 

𝐴𝑥 = 0,1, 𝐴𝑦 = 2,5 , koeficienty pro přesnost montáže 0,1 a koeficientem přesnosti 2,5 [−] 

𝐵𝑥 = 0,25,  𝐵𝑦 = 4,5 , koeficienty pro přesnost montáže 0,25 a koeficientem přesnosti 4,5 [−] 

 

𝑘𝑘𝑟 = 𝐴𝑥 +
𝑐𝑥

𝐵𝑥 − 𝐴𝑥
∙ (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦) = 2,5 +

0,15

0,25 − 0,1
∙ (4,5 − 2,5) = 3,17 

 

  

Uložení 1 Uložení 2 Uložení 3 Uložení 4 

𝜆1 = 1,875 𝜆2 = 3,142 𝜆3 = 3,927 𝜆4 = 4,730 
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(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

 

Uvažuji montáž s přesností cx 0,15 mm, pro kterou není v tabulce uveden koeficient,  

pro nalezení přesné hodnoty použiji lineární interpolaci (rovnice 24). Výsledek dále použiji  

do rovnice 25, kde vypočítám maximální dovolené otáčky i s přihlédnutím k nepřesnosti 

montáže. V tomto výpočtu použiji kritické otáčky podle výrobce THK [15]. 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑘𝑟𝑇𝐻𝐾

𝑘𝑘𝑟
=

2542,43

3,17
= 802,03 𝑚𝑖𝑛−1 

 

Podmínka, že otáčky šroubu nvýstup při zvedání nepřekročí maximální dovolené nmax, je 

stanovena v rovnici 26. 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥 > 𝑛𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 [𝑚𝑖𝑛−1] 

802,03 > 616,44 

 

V rovnici 27 jsou teoretické otáčky, kdy motor běží naprázdno a je nezatížen. Z grafu 1 lze 

vidět, že při těchto otáčkách n0 přibližně 3200 min-1 má motor nulový moment. V praxi, i když 

zátěž na motor bude způsobovat jen samotný běh mechanismu a zvedání čelistí, motor bude mít 

nulové otáčky trochu menší, protože běh motoru při nulovém momentu je nemožný. Je to 

způsobeno např. ztrátami v ložiscích, převodem ozubeným řemenem atp. 

 

𝑛0𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 =
𝑛01

𝑖𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý
=

3200

4,38
= 730,59 𝑚𝑖𝑛−1 

 

Nakonec v rovnici 28 kontrolujeme, zda i tyto teoretické otáčky na prázdno n0výstup nepřekračují 

maximální dovolenou hodnotu otáček nmax. 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥 > 𝑛0𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 [𝑚𝑖𝑛−1] 

802,03 > 730,59 

 

Výsledkem kapitoly 5.1.2 je tedy, že trapézový šroub a matice se závitem Tr 35x6 vyhovují  

na opotřebení, axiální zatížení i kritické otáčky. 
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4.3 Výpočet otáčení sudu 

Úkolem druhého (vedlejšího) pohonu je otočit sud tak, aby došlo k jeho vyprázdnění do např. 

míchací nádrže. Z konstrukčního hlediska je výhodnější toto vyprazdňování provádět ve směru 

kolmém na směr jízdy, protože celý pohon můžeme pohodlně uložit hned za pojezd a otáčet 

s celou sestavou čelistí zároveň. Druhá varianta by byla vyprazdňovat sud ve směru jízdy, ale 

to by bylo náročnější na přenos výkonu z motoru na obě čelisti zároveň, navíc je mezi nimi 

značná vzdálenost. 

Před samotným výběrem elektromotoru bylo nutné určit maximální moment vyvolaný 

přelíváním náplně sudu při jeho otáčení. V případě, kdy sud stojí v klidu na rovné podlaze, 

prochází osa rotace sudu těžištěm kapaliny a moment způsobený gravitační silou je nulový. 

Jakmile začneme ale sud otáčet, např. kolem jeho středu (tzn. kolem osy procházející sudem 

v polovině jeho výšky a zároveň kolmé k rovině podlahy), začne se těžiště obsahu sudu měnit. 

Osa rotace sudu už nebude procházet těžištěm kapaliny a gravitační síla působící v tomto těžišti 

začne k ose otáčení generovat moment. Většinu této kapitoly se budeme zabývat určením 

průběhu tohoto momentu na úhlu natočení sudu. 

Nejprve si zavedeme některé zjednodušení, bez kterých by byl výpočet daleko obtížnější. První 

zjednodušení se bude týkat samotné geometrie sudu. Na obrázku 12a můžeme vidět model 220-

litrového sudu, ve kterém je 150 litrů vody. Jeho tvar je pro výpočet zbytečně komplikovaný 

(zejména v dolní části) a nemá konstantní průměr. Pro náš výpočet bude stačit model válcového 

sudu (obrázek 12b). Jeho hmotnost budeme vůči obsahu sudu považovat za zanedbatelnou  

a zanedbáme ji. Dalším zjednodušením bude předpoklad, že otáčení probíhá dostatečně pomalu 

tak, aby nedocházelo k tvorbě vln a hladina byla stále klidná. 

 

 

  

Obrázek 12a – model reálného sudu 220l Obrázek 12b – výpočtový model sudu 
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Na obrázku 13a až 13d můžeme vidět schéma postupu hladiny při natáčení sudu. Sud je 

vyznačen zeleně a kapalina modře (vyšrafovaná oblast). Toto schéma bude důležité pro náš 

výpočet. Výpočet budeme muset rozdělit na více částí. V první části bude počítat moment  

pro případ, kdy je sud na začátku v klidu na podlaze (obrázek 12b) a my ho postupně otáčíme 

(obrázek 13a) až do polohy, kdy se hladina dotkne pravého horního rohu sudu (obrázek 14b). 

V této části totiž platí, že na hladině existuje bod, jehož výška zůstává stejná jak v klidu 

(obrázek 12b), tak až do polohy na obrázku 13b. Toto je první část příkladu a zde bychom mohli 

skončit, protože pokud by sud byl otevřený, od úhlu natočení přibližně 48° by docházelo 

k vyprazdňování sudu. 

Počítejme ale, že sud je zavřený víkem a naklápíme ho o více než 48°. Tento případ (obrázek 

13c) by měl simulovat možnost, kdy je potřeba sud uložit na místo, kde bude ležet podélně. 

Protože zatím neznáme průběh momentu, raději budu počítat i s touto možností. Tato část 

výpočtu bude ohraničena úhlem β přibližně od 48° až do 67°. Tedy od obrázku 13b přes 13c  

až po 13d. Na posledním zmiňovaném se hladina dotkne levého dolního rohu. 

Důvodem rozdělení výpočtu na 3 části je, že se bude měnit rovnice, podle které budeme 

integrovat. První část se bude zabývat výpočtem těžiště od úhlu β 0° – 48°, druhá část od 48° – 

67° a třetí část 67° – 90°. Třetí částí se nakonec zabývat nebudeme, protože jak uvidíme v grafu, 

maximum bude poblíž první a druhé části, ve třetí se sud už dostává opět do rovnovážné polohy. 

 

 

  

Obrázek 13 – schéma postupu hladiny při otáčení 

a) b) c) d) 
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(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

Výpočet těžiště první části 

Pro výpočet těžiště použijeme obecný vztah dále upravený pro výpočet těžiště homogenního 

tělesa (zkrácení hustoty). Vidíme, že v rovnici 29 a 30 neznáme objem. 

 

𝑥𝑇 =
∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

=
∑ 𝑉𝑖 ∙ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

𝑦𝑇 =
∑ 𝑚𝑖 ∙ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

=
∑ 𝑉𝑖 ∙ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

Obrázek 15 slouží pro znázornění vypočítání jednotkového objemu. Kapalinu si rozdělíme  

na velmi malé části o šířce dx, kterou budeme integrovat podél osy x. Pro zjednodušení integrálu 

si proměnnou výšku y (rovnice 31) i délku z (rovnice 32) vyjádříme pomocí poloměru, úhlu 

beta a souřadnice x. Rovnice 34 a 35 jsou už dosazené hodnoty do vzorce pro těžiště. Integrál 

je spočten ve webové aplikaci Wolfram Alpha (viz. příloha 1) a po dosazení mezí a úpravě 

rovnice nám vyjdou tvary na konci rovnic. Graficky je tento integrál znázorněn na obrázku 15a. 

[16] 

 

𝑧 = √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2 

 

𝑦 = ℎ0 + (𝑥 − 𝑟) ∙ 𝑡𝑔(𝛽) 

 

𝑉1 = ∫ 2 ∙ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2

2𝑟

0

∙ [ ℎ0 + (𝑥 − 𝑟) ∙ 𝑡𝑔(𝛽) ]𝑑𝑥 

 

𝑥𝑇 =
2 ∙ ∫ 𝑥 ∙ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)22𝑟

0
∙ [ ℎ0 + (𝑥 − 𝑟) ∙ 𝑡𝑔(𝛽) ]𝑑𝑥

𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ0
 

= 𝑟 +
𝑟2 ∙ 𝑡𝑔(𝛽)

4 ∙ ℎ0
 

 

𝑦𝑇 =
∫ 2 ∙ [ ℎ0 + (𝑥 − 𝑟) ∙ 𝑡𝑔(𝛽) ] ∙ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2 ∙

1
2 ∙ [ℎ0 + (𝑥 − 𝑟) ∙ 𝑡𝑔(𝛽)] 𝑑𝑥

2𝑟

0

𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ0
 

=
∫ [ ℎ0 + (𝑥 − 𝑟) ∙ 𝑡𝑔(𝛽) ]2 ∙ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2 𝑑𝑥

2𝑟

0

𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ0
=

𝐻0

2
+

𝑟2 ∙ 𝑡𝑔2(𝛽)

8 ∙ ℎ0
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(36) 

(37) 

(38) 

 

 

Výpočet v druhé části je odlišný. Pro zjednodušení výpočtu nebudeme počítat těžiště samotné 

kapaliny, ale vzduchu, který vyplňuje zbývající objem sudu. Graficky je integrál pro výpočet 

objemu v druhé části znázorněn na obrázku 15b. Délka z (rovnice 31), výška y (rovnice 32)  

a šířka dx zůstává stejná. Z rovnice 36 lze získat jedinou neznámou hodnotu c, ta bylo spočtena 

v programu Octave 5.1.0. Těžiště v ose x se potom spočítá v rovnici 37 a ose y v rovnici 38. 

 

𝑉2 = ∫ 2 ∙ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2

𝑐

0

∙ [𝑐 ∙ 𝑡𝑔(𝛽) − 𝑥 ∙ 𝑡𝑔(𝛽)]𝑑𝑥 

 

𝑥𝑇 =
2 ∙ ∫ 𝑥 ∙ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2𝑐

0
∙ [𝑐 ∙ 𝑡𝑔(𝛽) − 𝑥 ∙ 𝑡𝑔(𝛽)]𝑑𝑥

𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ − 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ0
 

 

𝑦𝑇 =
∫ √𝑟2 − (𝑥 − 𝑟)2  ∙ [𝑐 ∙ 𝑡𝑔(𝛽) − 𝑥 ∙ 𝑡𝑔(𝛽)]2𝑑𝑥

𝑐

0

𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ − 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ0
 

 

  

Obrázek 15a -grafické znázornění integrování 

v první části  
Obrázek 15b – grafické znázornění integrování 

v druhé části 
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Celý výpočet byl proveden v programu Octave 5.1.0, který je kompatibilní i s programem 

Matlab a komentovaný skript je součástí přílohy (příloha 1). Přejděme tedy k samotnému 

výsledku. V grafu 4 je uveden graf závislosti momentu vytvořeného kapalinou Ms při otáčení  

o úhel β. Jako kapalinu pro výpočet jsem vybral vodu o hustotě 1000 kg/m3 a osa, kolem které 

sud otáčíme, prochází polovinou výšky sudu a je kolmá na osu x V bodě 1 dojde k dotknutí 

hladiny s pravým horním sudem a je to zároveň poslední bod první části výpočtu. Moment 

v tomto bodě je 111,53 Nm a úhel natočení přibližně 48°. Bod 2 je zajímavý tím, že v něm 

hodnota momentu dosahuje svého maxima 111,98 Nm, úhel natočení je přesně 50°. Je tedy 

zřejmé, že druhou část výpočtu jsme nemuseli nutně dělat, výsledek by se příliš nelišil, 

kdybychom použili maximální hodnotu z první části. Zároveň jde z grafu vyčíst, že výpočet 

třetí části není nutný, protože kapalina se dostává opět do rovnovážné polohy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graf 4 – závislost momentu na úhlu natočení  Úhel natočení β [°] 
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Βbod1=47,66° 

Fg 

Obrázek 16 – schéma řešení pomocí skriptu, jednotlivé kóty viz. 

příloha 1 
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(39) 

(40) 

(41) 

Když už známe maximální moment nutný k překonání, je řada na výběru motoru. Kritéria  

pro výběr jsou: typ stejnosměrný kartáčový, velmi pomalé otáčky (v řádech desítek za minutu), 

velký kroutící moment, malé rozměry a hmotnost. Těmto kritériím vyhovuje elektromotor opět 

od firmy DOGA, jeho hlavní parametry jsou uvedeny v tabulce 7. Elektromotor se dodává  

v celku s převodovkou a ve všem vyhovuje hlavně díky přiřazeným třem planetovým 

převodovkám za sebou, které podle výrobce vytváří převodový poměr 1:162. 

 

Tabulka 7 - hlavní parametry motoru pro otáčení sudu [17] 

 

 

 

 

 

𝑧3 = 17, 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑢𝑏ů 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑜𝑟𝑘𝑢 [−] 

𝑧4 = 68, 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑧𝑢𝑏ů 𝑘𝑜𝑙𝑎 [−] 

ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ2 = 0,98, úč𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑢 𝑜𝑧𝑢𝑏𝑒𝑛ý𝑚𝑖 𝑘𝑜𝑙𝑦 [−]; [11] 

𝑀𝑠𝑚𝑎𝑥 = 111,98 𝑁𝑚, 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑟𝑜 𝑝ř𝑒𝑘𝑜𝑛á𝑛í 𝑜𝑡áč𝑒𝑛í 𝑠𝑢𝑑𝑢 

 

𝑖𝑝 =
𝑧4

𝑧3
=

68

17
= 4 

 

𝑀𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝2 = 𝑀𝑛𝑜𝑚2 ∙ 𝑖𝑝 ∙ ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ2 = 32,4 ∙ 4 ∙ 0,98 = 127 𝑁𝑚 

 

𝑘𝑝 =
𝑀𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝2

𝑀𝑠𝑚𝑎𝑥
=

127

111,98
= 1,134 

 

Otáčky elektromotoru jsou pořád stále vysoké, proto jsem zvolil stálý převod dvěma ozubenými 

kuželovými koly. Převodový poměr stálého převodu 𝑖𝑝 je uveden v rovnici 39, v rovnici 40 je 

spočten výstupní moment 𝑀𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝2 a v rovnici 41 bezpečnost přetížení elektromotoru 𝑘𝑝. 

Vybraný elektromotor tedy vyhovuje našemu použití. 

  

Nominální 

napětí 

U [V] 

Nominální 

moment 

Mnom2 [Nm] 

Nominální 

otáčky  

nnom2 [min-1] 

Nominální 

proud  

I2 [A] 

24 32,4 18,5 0,9 
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(42) 

(43) 

4.4 Výpočet ručního pohonu sevření čelistí 

V této kapitole se budeme krátce zabývat výpočtem ručního pohonu svírání čelistí. 

Tento pohon je řešen opět pomocí pohybového šroubu. Na obrázku 17 je schéma tohoto 

pohonu. Skládá se opět z pohybového šroubu a matice (pozice 1 a 2) a čelistí, přičemž ta  

na pozici 3 je pohyblivá (připojená k matici). Na pozici 4 je nepohyblivá čelist, která je však 

aretovací, aby bylo zajištěno upínání i jiných průměrů sudů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro další výpočet budeme muset stanovit přítlačnou sílu vyvolanou pohybovým 

šroubem Fs a poté moment nutný k jejímu vytvoření. Síla Fs musí být tak velká, aby vytvořila 

třecí sílu dostatečnou pro držení sudu. Tato situace je na obrázku 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑓3 = 0,3, 𝑠𝑜𝑢č𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑙 𝑡ř𝑒𝑛í 𝑝𝑟𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑃𝐴 03 | 06 [−]; [19] 

 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 [𝑁] 

 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑠 ∙ 𝑓3[𝑁] 

 

𝐹𝑠 =
𝐹𝑡

𝑓3
=

1618,1

0,3
= 5393,7 𝑁 

  

Obrázek 17 – schéma ručního pohonu sevření čelistí; 1 - pohybový šroub, 2 - 

pohybová matice, 3 - pohyblivá čelist, 4 - pevná čelist, 5- sud, 6 - ruční kolo 

Obrázek 18 – nákres silových účinků na sud; Fcelk – 

celková síla, Fs – přítlačná síla od šroubu, Ft – třecí síla 

Fcelk 
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(44) 

(45) 

Rovnice 42 vychází ze silové rovnováhy z obrázku 18, tedy že třecí síla Ft musí být 

stejně velká jako gravitační od sestavy čelistí a sudu Fcelk. Rovnice 43 je známý vztah  

pro smykové tření, součinitel smykového tření je převzat od výrobce plastových dílů, ze kterého 

by byly dosedací plochy vyrobeny Dále musíme určit, jakým momentem musí obsluha točit 

ručním kolem, aby takovou sílu vyvolal. V tabulce 8 jsou popsány hlavní rozměry šroubu, které 

se dále dosadí do rovnice 44, kde se spočte moment nutný k vyvolání síly Fs. [11] 

 

Tabulka 8 – hlavní rozměry pohybového šroubu pro sevření čelistí [12] 

Označení 

Velký 

průměr  

dk 

[mm] 

Střední 

průměr 

d2k [mm] 

Malý 

průměr 

d3k [mm] 

Stoupání 

šroubovice 

Pk [mm] 

Úhel 

boku 

profilu 

αb [°] 

Volná 

délka 

Lek [mm] 

KRP 16 A R TR 16x4 16 14 11,75 4 30 450 

 

𝑀𝑧𝑣 =
𝐹𝑠 ∙ 𝑑2𝑘

2
∙

𝑃𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
𝛼𝑏

2 ) + 𝜋 ∙ 𝑓2 ∙ 𝑑2𝑘

𝜋 ∙ 𝑑2𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
𝛼𝑏

2 ) − 𝑓2 ∙ 𝑃𝑘

 

=
5393,7 ∙ 0,014

2
∙

0,004 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
30
2 ) + 𝜋 ∙ 0,1 ∙ 0,014

𝜋 ∙ 14 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (
30
2

) − 0,1 ∙ 0,004
= 7,41 𝑁𝑚 

 

𝑟𝑘 = 80 𝑚𝑚, 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑚ě𝑟 𝑟𝑢č𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑜𝑙𝑎 [𝑚𝑚] 

 

𝑀𝑧𝑣 = 𝐹𝑡𝑒č𝑛á ∙ 𝑟𝑘 

 

𝐹𝑡𝑒č𝑛á =
𝑀𝑧𝑣

𝑟𝑘
=

7,41

0,08
= 92,7 𝑁 

 

Potom síla, kterou musí člověk působit na ruční kolo, se spočte v rovnici 45. 

Vychází méně než 100 N, což je hodnota, kterou člověk krátkodobě dokáže působit. Proti 

zpětnému pootočení je tento ruční pohon vybaven mechanismem rohatky se západkou.  
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Nakonec nám chybí už jen kontrola šroubu s maticí. V tomto případě nebudu 

provádět kontrolu šroubu a matice tak, jak určuje výrobce, protože otáčky budou velmi 

malé, navíc celý pohon bude pracovat jen krátký čas a poté bude dlouho stát. Jako 

nezbytnou provedu pouze pevnostní kontrolu šroubu k mezi pružnosti podle podmínky 

HMH. 

 

𝜎𝑡2 =
𝐹𝑠

𝜋 . 𝑑3𝑘
2

4

=
5393,7

𝜋 . 11,752 
4

= 49,7 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜏𝑘2 =
𝑀𝑧𝑣

𝜋 . 𝑑3𝑘
3

16

=
7,41. 103

𝜋 . 11,753 
16

= 3,21 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑2𝐻𝑀𝐻 = √𝜎𝑡2
2 + 3 . 𝜏𝑘2

2 = √49,72 + 3 . 3,212 = 50,01 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑘𝑘2 =
𝑅𝑝0,2

𝜎𝑟𝑒𝑑2𝐻𝑀𝐻
=

230

50,01
= 4,60 

 

Celý pohon sevření sudu tedy vyhovuje našim požadavkům. 
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5 VÝBĚR AKUMULÁTORU 

V této kapitole se budu zabývat výběrem vhodného akumulátoru. Budeme posuzovat dva 

vybrané zástupce, každý s jinou vnitřní chemií a budeme sledovat rozdíly v kapacitách, 

rozměrech, hmotnostech a ceně. Nakonec provedeme teoretický výpočet doby výdrže u obou 

typů. 

Napětí akumulátoru máme určené tím, že elektromotory na hlavním pohonu i na pohonu 

otáčení sudu jsem vybral s nominálním napětím 24 V. V tomto napětí se vyrábí celá řada 

akumulátorů, jako první jsem vybral zástupce stále hodně rozšířených olověných baterií. Tyto 

baterie vynikají zejména svojí cenou a kapacitou, slabší stránka je hmotnost, životnost  

a ekologie. V tabulce 9 jsou uvedeny základní parametry tohoto akumulátoru. Prodává se 

s napětím 12 V, takže bychom museli zapojit dvě sériově. Při tomto zapojení se sčítá napětí  

a výsledný akumulátor je uveden ve 3. řádku tabulky. Po vyčerpání počtu cyklů Nb1 a Nb2 

uvedených v tabulce 9 a 10 není akumulátor na konci životnosti, po tomto počtu jen dojde 

k výraznějšímu snížení kapacity. Tento pokles dále pokračuje, až akumulátor funkčně 

nevyhovuje (vydrží už příliš krátkou dobu bez nabíjení, nezvládá zatížení atp.) a dojde k jeho 

výměně. 

 

Tabulka 9 – parametry olověného akumulátoru [20] 

*cena uvedeny k 21.6.2020 

 

Druhý zástupce je modernější akumulátor poskládaný z LiFePO4 článků. Tyto články vynikají 

zejména svojí dlouhou životností, kapacitou a schopností dodávat špičkové proudy. Jejich 

nevýhodou je jejich cena. V tabulce 10 jsou uvedeny základní parametry tohoto akumulátoru. 

Prodává se již jako 24voltový (nominální napětí činí přes 26 V). 

 

Tabulka 10 –parametry LiFePO4 akumulátoru [21] 

**cena uvedena k 21.6.2020, 1$=25 Kč 

 

  

Parametr 
Nominální napětí 

Ub1 [V] 

Kapacita 

Cb1 [Ah] 

Hmotnost 

mb1 [kg] 

Počet cyklů 

Nb1 [-] 

Cena 

Jb1 [Kč] 

1 akumulátor 12 18 4,88 600 859* 

2 zapojené sériově 24 18 9,76 600 1 718* 

Parametr 
Nominální napětí 

Ub2 [V] 

Kapacita 

Cb2 [Ah] 

Hmotnost 

mb2 [kg] 

Počet cyklů 

Nb2 [-] 

Cena 

Jb2 [Kč] 

1 akumulátor 26,4 15,6 4,00 2000 22 475** 
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(46) 

(47) 

(48) 

 

Bezesporu nejdůležitějším parametrem akumulátoru pro zákazníka je doba jeho výdrže. 

Ta se určuje velmi obtížně, protože nezáleží jen na kapacitě akumulátoru, která s časem pomalu 

degraduje, ale např. na teplotě a vlhkosti okolí, rychlosti vybíjení atd. Chtěl bych zde uvést jen 

teoretický výpočet, ke kterému se reálná výdrž pouze přiblíží, ale nikdy ho nedosáhne. 

Ve výpočtu si stanovíme jeden ideální cyklus skládající se ze zdvihu sudu do výšky 

1,5 m a sjetí prázdných čelistí zpět do koncové polohy dole. Simulujeme situaci, kdy obsluha 

naloží sud (sevře do čelistí), přesune ho na místo vykládky a tam ho zvedne a vyloží např.  

do regálu. Dobu jednoho cyklu budeme uvažovat 6 min. Zdvih a spouštění budeme uvažovat 

jako pohyb konstantní rychlostí.  

V rovnici 46 spočteme moment nutný k otáčení šroubu za chodu. Účinnost za chodu 

jsme spočítali v kapitole 5.1.1. Mezi šroubem a motorem je zařazen ještě stálý převod, v rovnici 

47 je spočítán moment na motoru za chodu. V grafu 1 odečteme hodnotu spotřebovávaného 

proudu při tomto momentu (hodnota Is). Rovnice 48 a 49 jsou totožné, ale počítají moment  

při sjíždění čelistí dolů (tedy na šroub působí pouze gravitační síla od sestavy čelistí). V rovnici 

50 vypočteme teoretickou dobu jednoho zdvihu/spuštění při uvažování konstantní rychlosti 

vpožadovaná po celou dobu (zanedbáváme tedy rozjezd a dojezd). 

 

𝑀𝑐ℎ𝑜𝑑2 =
𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ ɳ2
=

1618,1 ∙ 0,006

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,372
= 4,15 𝑁𝑚 

 

𝑀𝑐ℎ𝑜𝑑1 =
𝑀𝑐ℎ𝑜𝑑2

𝑖 ∙ ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ
=

4,15

4,38 ∙ 0,98
= 0,97 𝑁𝑚 

 

𝐼𝑠1 = 15 𝐴, 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣á𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑝ř𝑖 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑑𝑢 

 

𝑀𝑐ℎ𝑜𝑑4 =
(𝐹𝑐𝑒𝑙𝑘 − 𝑚𝑠 ∙ 𝑔) ∙ 𝑃

2 ∙ 𝜋 ∙ ɳ2
=

(1618,1 − 150 ∙ 9,81) ∙ 0,006

2 ∙ 𝜋 ∙ 0,372
= 0,38 𝑁𝑚 

Obrázek 19a – Olověný akumulátor od firmy EMOS 

[20] 
Obrázek 19b – LiFePO4 akumulátor od firmy EarthX 

[21] 



 

44 

 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 

(57) 

 

𝑀𝑐ℎ𝑜𝑑3 =
𝑀𝑐ℎ𝑜𝑑4

𝑖 ∙ ɳ𝑚𝑒𝑐ℎ
=

0,38

4,38 ∙ 0,98
= 0,1 𝑁𝑚 

 

𝐼𝑠2 = 4 𝐴, 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣á𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑑 𝑝ř𝑖 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑜𝑑𝑢 

 

𝑡1,5𝑚 =
𝐿

𝑣𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛á
=

1,5

3,7
= 0,405 𝑚𝑖𝑛 = 24,3 𝑠 

 

V rovnici 51 vypočteme energii potřebnou při jednom zdvihu sudu a v rovnici 52  

při jednom spouštění čelistí zpět. Tyto rovnice vychází ze známého vztahu, že energie je rovna 

součinu výkonu a času. Celková teoretická energie za jeden cyklus se tedy spočte v rovnici 53.  

 

𝐸1 = 𝑃𝑠1 ∙ 𝑡1,5𝑚 = 𝑈 ∙ 𝐼𝑠1 ∙ 𝑡1,5𝑚 = 24 ∙ 15 ∙
24,3

3600
= 2,43 𝑊ℎ 

 

𝐸2 = 𝑃𝑠2 ∙ 𝑡1,5𝑚 = 𝑈 ∙ 𝐼𝑠2 ∙ 𝑡1,5𝑚 = 24 ∙ 4 ∙
24,3

3600
= 0,65 𝑊ℎ 

 

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘 = 𝐸1 + 𝐸2 = 2,43 + 0,65 = 3,08 𝑊ℎ 

 

V rovnicích 54 se spočte energie uložená v olověném akumulátoru a v rovnici 55 v LiFePO4 

akumulátoru. Dále, když už známe energii potřebnou pro jeden cyklus i energii uloženou 

v akumulátorech, můžeme spočíst teoretický počet cyklů, které by s danou kapacitou měly 

zvládnout. Nakonec v rovnicích 58 a 59 vychází teoretická doba, po kterou by byly akumulátory 

schopny dodávat energii. 

 

𝐸𝑏1 = 𝑈𝑏1 ∙ 𝐼𝑏1 = 24 ∙ 18 = 432 𝑊ℎ 

 

𝐸𝑏2 = 𝑈𝑏2 ∙ 𝐼𝑏2 = 26,4 ∙ 15,6 = 411,84 𝑊ℎ 

 

𝑛𝑏1 =
𝐸𝑏1

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘
=

432

3,08
≅ 140 

 

𝑛𝑏2 =
𝐸𝑏2

𝐸𝑐𝑒𝑙𝑘
=

411,84

3,08
≅ 134 
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(58) 

(59) 

 

𝑡𝑏1 = 𝑛𝑏1 ∙ 𝑡1𝑐𝑦𝑘𝑙 = 140 ∙
6

60
= 14 ℎ 

 

𝑡𝑏2 = 𝑛𝑏2 ∙ 𝑡1𝑐𝑦𝑘𝑙 = 134 ∙
6

60
= 13,4 ℎ 

 

Teoreticky jsou tak oba schopny provádět náš modelový cyklus celou jednu 12hodinovou 

směnu. Olověný akumulátor je více jak desetkrát levnější, ale dvakrát těžší než LiFePO4 

akumulátor. S přihlédnutím k životnosti, která je téměř třetinová, stále i v dnešní době vychází 

cenově výhodněji nakoupit olověný akumulátor a častěji ho měnit než modernější LiFePO4. 
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6 CAD MODEL 

V této kapitole bych chtěl ukázat a okomentovat nejdříve vrcholovou sestavu manipulátoru a 

poté vybrané konstrukční uzly. Nejdříve si tedy projděme základní parametry navrhnutého 

řešení, které jsou uvedeny v tabulce 11. Některé z nich jsou známé ze zadání. CAD model 

vznikl v programu Solidworks 2019. Název sestavy začínající SVAR značí svařovací sestavu, 

název MONT montážní sestavu a název EXP expediční (vrcholovou). V celém modelu mi 

stačily dvakrát vnořené sestavy (druhá úroveň podsestavy) a počet součástí a sestav celého 

modelu je 657. Na obrázku 20 můžeme vidět manipulátor se sudem připraveným na paletě ke 

zvednutí. Podvozek je z větší části skryt pod paletou, čelisti jsou ve své téměř nejnižší poloze. 

 

Tabulka 11 - hlavní parametry sudového manipulátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmotnost 

manipulátoru 

mm [kg] 

Max hmotnost 

sudu ms [kg] 

Max. zdvih 

L [m] 

Variabilita sudů 

rm [mm] 

Max. úhel 

natočení sudu 

δ𝑠 [°] 

84,79 150 1500 323–623 360 

Obrázek 20 – Pohled na sudový manipulátor (přední) 
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Na obrázku 21 můžeme vidět pohled na zadní část, kde jsou vidět zejména madla pro držení 

obsluhou a box s elektronikou. Na zkosené části tohoto boxu je uložen řídící panel skládající se 

z tlačítek pro řízení pohonů stroje (zdvih a otáčení sudu), dále bezpečnostní tlačítko pro 

nouzové vypnutí, vypínač, a také dotykový displej s informacemi pro obsluhu stroje. V dolní 

části mezi paletou a sudem můžeme vidět ruční kolo, jehož otáčením dochází ke svírání nebo 

uvolnění sudu. Výkres vrcholové sestavy je v přílohách, konkrétně BP-PLIESOVSKY-2-1. 

 

  

Obrázek 21 - Pohled na sudový manipulátor (zadní) 
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Na obrázku 22 vidíme montážní sestavu podvozku. Skládá se ze svařovací sestavy 

obdélníkových trubkových profilů a plechů, která je dále spojena s koly. Pro přední kola bylo 

vytvořeno zakrytování kvůli alespoň částečnému zakrytování ložisek při mytí. Na obrázku 23 

můžeme vidět pohled na montážní sestavu čelistí. Je zde vidět jednak řešení pohonu čelistí 

pohybovým šroubem a také dlouhý převodový motor (uložen svisle vzhůru), který otáčí 

sudem. V plechové skříni pod ním je uložen stálý převod pomocí dvojice ozubených kol. 

Levá čelist je nepohyblivě přichycena ke zbytku sestavy, je však možné jí aretovat do 

odstupňovaných poloh. Moje snaha byla udělat co nejvariabilnější upínání, a tento systém 

navzdory jednoduchému pohonu pohybovým šroubem dokáže upínat sudy v rozmezí průměru 

323 až 623 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 22 – Pohled na montížní sestavu podvozku 

Obrázek 23 – Pohled na montážní sestavu svírání čelistí 
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Poslední sestavou, které se v této kapitole budu věnovat je montážní sestava vedení. Hlavními 

částmi je pohybový šroub s maticí. Pohybový šroub je nahoře uložen radiálně i axiálně, dole 

pouze radiálně. Dále je sestava tvořena dvěma L profily, svařené s párem žeber a závitových 

hranolů pro upnutí ke zbytku sestavy. Pohybová matice je v L profilech vedena pomocí osmi 

ložisek. Výkres této sestavy je v přílohách (viz. BP-PLIESOVSKY-2-2) spodního ložiskového 

domku viz. BP-PLIESOVSKY-2-3). 

 

Obrázek 24 – Pohled na montážní sestavu 

vedení 
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7 ZÁVĚR 

V úvodní části bakalářské práce jsem se zabýval rešerší sudových manipulátorů, kde jsem 

sledoval rozdíly mezi obecně průmyslovými a čistě pro farmaceutický a potravinářský průmysl. 

Po nasbírání potřebných informací jsem na základě rešerše zvolil koncepční řešení, s pohonem 

pohybovým šroubem jako hlavní úpravou oproti vzoru. Ve výpočetní části jsem se nejdříve 

zabýval volbou vhodného elektromotoru. Byl spočten moment nutný k rozjezdu pohybové 

matice při zvedání břemene, ten byl následně porovnán s nominálním momentem. Snahou bylo, 

aby elektromotor nebyl zatěžován nad nominální moment, protože se předpokládají časté 

rozjezdy a změna zatížení. V další části jsem se snažil výpočetně podpořit řešení pohonu zdvihu 

pohybovým šroubem. Spojení pohybového šroubu s maticí jsem podrobil výpočtu od výrobce 

CONTI na opotřebení matice, kritické axiální zatížení šroubu a kritické otáčky šroubu. 

Opotřebení matice vyšlo malé a očekává se velmi dobrá životnost. Pohybový šroub by snesl 

daleko větší axiální zatížení (nebo větší volnou délku) ale kvůli maximálním dovoleným 

otáčkám nmax=802,03 min-1 jsem zvolil závit Tr 35x6. 

V následující části výpočtu jsem se zabýval pohonem otáčení sudu pro jeho 

vyprazdňování. Tato část byla výpočetně nejnáročnější, protože vyžadovala určení polohy 

těžiště kapaliny, která se při otáčení v sudu přelévá. Kromě integrálního vyjádření těžiště 

kapaliny k tomu byl třeba i program Wolfram Alpha a nakonec skript v Octave (viz. příloha 1). 

Z výsledného grafu, tedy závislosti momentu generovaného nerovnoměrným rozložením 

kapaliny na úhlu natočení sudu, byl odečten maximální moment Msmax = 111,98 N. Poté už byl 

vybrán dostatečně silný elektromotor a navržen stálý převod pro další zvýšení momentu a 

snížení otáček. 

V poslední výpočtové části byl proveden zjednodušený výpočet pohybového šroubu 

určeného ke svírání čelistí.  Kvůli velmi malým otáčkám a dlouhé době nečinnosti byla 

provedena pouze kontrola k mezi pružnosti, která vyšla s bezpečností kk2=4,6 [-]. 

Následující kapitola byla věnována volbě vhodného akumulátoru. Zvolil jsem teoretický 

cyklus, sestávající ze sevření sudu, manipulace, zdvihu a následného sjetí prázdných čelistí zpět 

do minimální polohy. Při uvažování času jednoho cyklu t1,5m = 24,3 s by teoreticky oba vydrželi 

více jak 13 h.   

Poslední kapitola má za cíl alespoň částečně zobrazit CAD model a důvody jednotlivých 

řešení. Navrhnutý manipulátor plní zadané hodnoty rychlosti zdvihu vpožadovaná = 3,7 m/min, 

uzvedne sud o hmotnosti ms = 150 kg a otočí sud rychlostí mírně převyšující stanovených ω = 

20°/s do výšky L = 1500 mm. Hmotnost samotného stroje se pohybuje okolo 85 kg. 

Se zadanými parametry shledávám řešení hlavního pohonu pohybovým šroubem jako 

vhodné, a to i přes nízkou účinnost při chodu ɳ1 =  0,372. Pro delší zdvihy bych zvolil pohon 

např. řetězem a pro vyšší nosnosti pohon hydraulický. 

  



 

52 

 

 

8  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

[1] Sudová zdvižka FL 8-M. In: Denios [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www. 

denios.cz/shop/sudova-zdvizka-fl-8-m-z-oceli-lakovana-s-hydraulickou-pumpou-pro-60-

az-200-l-sudy/ 

[2] Sudová zdvižka Servo FL 8 SK. In: Denios [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https:// 

www.denios.cz/shop/sudova-zdvizka-servo-fl-8-sk-z-oceli-lakovana-uzky-podvozek/ 

[3] Mobile Drum Handler 205L. In: Sealey [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https:// 

www.sealey.co.uk/product/5637187745/mobile-drum-handler-205l 

[4] Impact 200. In: Hovmand [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://www.hovmand 

.com/en/solutions/lifting-trolleys/impact-200 

[5] CHVÁLA, Břetislav, Robert MATIČKA a Jaroslav TALÁCKO. Průmyslové roboty  

a manipulátory: celostátní vysokoškolská učebnice pro skupinu oborů strojírenství a 

ostatní kovodělná výroba. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-

03-00361-X. 

[6] Stainless Steel Barrel Lifter. In: Packline [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https:// 

www.packline.co.uk/barrel-lifter/  

[7] Robusto FL 120 GBK. In: Servolift [online]. [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: http://servo-

lift.com/drum-handlers/mobile-drum-handlers/robusto-fl120-gbk 

[8] El. motor DOGA 321.1000.30.09 [online]. 2016 [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https://uk.rs 

-online.com/webdocs/1396/0900766b81396fde.pdf 

[9] Katalog ozubených řemenic zs-5m [online]. 2017 [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: https:// 

www.tyma.cz/files/doc/zs-5m.pdf 

[10] LEINVEBER, Jiří a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy 

technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4. 

[11] SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS, VLK, Miloš. 

Konstruování strojních součástí. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. ISBN 

978-80-214-2629-0. 

[12] Katalog CONTI trapézové šrouby [online]. 2019 [cit. 2020-06-21]. Dostupné z: http:// 

www.contigroup.it/Catalogo/Catalogo-CZ.pdf 

[13] Výpočet řemenových převodů Conti Professional. In: ContiTech AG - Power Transmission 

Group - CONTI Professional [online]. [cit. 2020-06-22]. Dostupné z: https://www.conti-

professional.com/ 

[14] Korozivzodná ocel - nerez. In: Www.alfun.cz [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: http:// 

www.alfun.cz/korozivzdorna-ocel-nerez 

[15] Catalog_list. In: Www.thk.com [online]. [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: https://tech.thk.com 

/cz/cat_claim/catalog_list.php?_ga=2.143852725.18475471.1592864232-

54125622.1586191364 

[16] Wolfram|Alpha: Computational Intelligence [online]. 2020 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: 

https://www.wolframalpha.com/ 

https://www.denios.cz/shop/sudova-zdvizka-fl-8-m-z-oceli-lakovana-s-hydraulickou-pumpou-pro-60-az-200-l-sudy/
https://www.denios.cz/shop/sudova-zdvizka-fl-8-m-z-oceli-lakovana-s-hydraulickou-pumpou-pro-60-az-200-l-sudy/
https://www.denios.cz/shop/sudova-zdvizka-fl-8-m-z-oceli-lakovana-s-hydraulickou-pumpou-pro-60-az-200-l-sudy/
https://www.denios.cz/shop/sudova-zdvizka-servo-fl-8-sk-z-oceli-lakovana-uzky-podvozek/
https://www.denios.cz/shop/sudova-zdvizka-servo-fl-8-sk-z-oceli-lakovana-uzky-podvozek/
https://www.sealey.co.uk/product/5637187745/mobile-drum-handler-205l
https://www.sealey.co.uk/product/5637187745/mobile-drum-handler-205l
https://www.hovmand.com/en/solutions/lifting-trolleys/impact-200
https://www.hovmand.com/en/solutions/lifting-trolleys/impact-200
https://www.packline.co.uk/barrel-lifter/
https://www.packline.co.uk/barrel-lifter/
http://servo-lift.com/drum-handlers/mobile-drum-handlers/robusto-fl120-gbk
http://servo-lift.com/drum-handlers/mobile-drum-handlers/robusto-fl120-gbk
https://uk.rs-online.com/webdocs/1396/0900766b81396fde.pdf
https://uk.rs-online.com/webdocs/1396/0900766b81396fde.pdf
https://www.tyma.cz/files/doc/zs-5m.pdf
https://www.tyma.cz/files/doc/zs-5m.pdf
http://www.contigroup.it/Catalogo/Catalogo-CZ.pdf
http://www.contigroup.it/Catalogo/Catalogo-CZ.pdf
https://www.conti-professional.com/
https://www.conti-professional.com/
http://www.alfun.cz/korozivzdorna-ocel-nerez
http://www.alfun.cz/korozivzdorna-ocel-nerez
https://tech.thk.com/cz/cat_claim/catalog_list.php?_ga=2.143852725.18475471.1592864232-54125622.1586191364
https://tech.thk.com/cz/cat_claim/catalog_list.php?_ga=2.143852725.18475471.1592864232-54125622.1586191364
https://tech.thk.com/cz/cat_claim/catalog_list.php?_ga=2.143852725.18475471.1592864232-54125622.1586191364
https://www.wolframalpha.com/


 

53 

 

[17] Planetary motor assembly [online]. 2020 [cit. 2020-06-23]. Dostupné z: https://asset. 

conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000196870DS01/000196870DS01.pdf 

[18] Účinnost řemenů a úspora energie. In: TYMA CZ [online]. 2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://www.tyma.cz/technicke-informace/ucinnost/ 

[19] Polyuretan (PolytTAN) a polyimid (PolyJARID) katalog. In: PolyPLASTY [online]. [cit. 

2020-06-23]. Dostupné z: https://www.polyplasty.cz/files/dokumenty/polyuretan-polytan-

a-polyimid-polyjarid-katalog.pdf 

[20] Specifikace akumulátoru OT-18-12. In: Emos [online]. 2019 [cit. 2020-06-23]. Dostupné 

z: https://img1.emos.eu/files/product/attachment/1201000900_61-B9655.pdf 

[21] ETX900-24 (24-28V systems). In: Earthxbatteries.com [online]. 2020 [cit. 2020-06-23]. 

Dostupné z: https://earthxbatteries.com/shop/etx900-24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000196870DS01/000196870DS01.pdf
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000196870DS01/000196870DS01.pdf
https://www.tyma.cz/technicke-informace/ucinnost/
https://www.polyplasty.cz/files/dokumenty/polyuretan-polytan-a-polyimid-polyjarid-katalog.pdf
https://www.polyplasty.cz/files/dokumenty/polyuretan-polytan-a-polyimid-polyjarid-katalog.pdf
https://img1.emos.eu/files/product/attachment/1201000900_61-B9655.pdf
https://earthxbatteries.com/shop/etx900-24




 

55 

 

9 SEZNAM ZKRATEK, SYMBOLŮ, OBRÁZKŮ A 

TABULEK 

9.1 Seznam zkratek a symbolů 

A [mm2] Obsah plochy průřezu hřídele 

At [mm2] Celková dosedací plocha mezi ozuby 

Ax [-] Koeficient pro přesnost montáže 0,1 mm 

Bx [-] Koeficient pro přesnost montáže 0,25 mm 

c [mm] Délka na ose x (viz. obrázek 15b) 

Cb1 [Ah] Kapacita akumulátoru 1 

Cb2 [Ah] Kapacita akumulátoru 2 

Cx [-] Přesnost montáže 0,15 mm 

d [mm] Velký průměr trapézového závitu šroubu 

d2 [mm] Střední průměr trapézového závitu šroubu 

d2k [mm] Střední průměr trapézového závitu šroubu 2 

d2m [mm] Střední průměr trapézového závitu matice 

d3 [mm] Malý průměr trapézového závitu šroubu 

d3k [mm] Malý průměr trapézového závitu šroubu 2 

d3m [mm] Malý průměr trapézového závitu matice 

dk [mm] Velký průměr trapézového závitu šroubu 2 

dm [mm] velký průměr trapézového závitu matice 

E [MPa] Youngův modul pružnosti 

E1 [Wh] Energie spotřebovaná při jednom zdvihu sudu 

E2 [Wh] Energie spotřebovaná při jednom sjetí čelistí dolů 

Eb1 [Wh] Energie uložená v akumulátoru 1 

Eb2 [Wh] Energie uložená v akumulátoru 2 

Ecelk [Wh] Energie spotřebovaná za jeden cyklus 

f1 [-] Součinitel statického tření v závitu 

f2 [-] Součinitel dynamického tření v závitech 

f3 [-] Součinitel tření pro plast aPA 03|06 

Fax. [N] Axiální síla působící na šroub 

Fcelk [N] Celková tíhová síla nutná k překonání 

Fs [N] Normálové síla působící od čelistí na sud 
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Ft [N] Třecí síla mezi sudem a čelistmi 

Ftečná [N] Síla na ruční 

g [𝑚 𝑠2⁄ ] Gravitační zrychlení 

h0 [mm] Výška hladiny v klidu 

I [mm4] Kvadratický moment průřezu hřídele 

I1 [A] Nominální proud elektromotoru 1 

I2 [A] Nominální proud elektromotoru 2 

ip [-] Převodový poměr stálého převodu oz. koly 

Is1 [A] Spotřebovaný proud při zatížení Mchod1 

Is2 [A] Spotřebovaný proud při zatížení Mchod3 

iskutečný [-] Skutečný převodový poměr 

iteoretický [-] Teoretický převodový poměr 

Jb1 [Kč] Cena akumulátoru 1 

Jb2 [Kč] Cena akumulátoru 2 

K1 
[

𝑁

𝑚𝑚2
∙

𝑚

𝑚𝑖𝑛
] Konstanta pro výpočet životnosti matice 

kk [-] Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 

kk2 [-] Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti šroubu 2 

kkr [-] Koeficient přesnosti montáže 

kn [-] Návrhový součinitel 

kp [-] Bezpečnost přetížení elektromotoru 

ks [-] Součinitel bezpečnosti pro kritické axiální zatížení 

L [m] Zdvih 

Le [mm] Volná délka šroubu 

Lek [mm] Volná délka šroubu 2 

Lm [mm] Délka matice 

mb1 [kg] Hmotnost akumulátoru 1 

mb2 [kg] Hmotnost akumulátoru 2 

mcelk [kg] Celková hmotnost (sud + sestava čelistí) 

Mdyn [Nm] Moment nutný k překonání dynamických odporů 

Mchod1 [Nm] Moment na elektromotoru za chodu 

Mchod2 [Nm] Moment nutný k otáčení sudu za chodu 

Mchod3 [Nm] Moment na motoru při sjíždění čelistí 

Mchod4 [Nm] Moment nutný ke sjíždění čelistí 
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mi [kg] Hmotnost jednotlivých částí 

mm [kg] Hmotnost sudového manipulátoru 

Mmax [Nm] Maximální dovolený moment 

Mnom1 [Nm] Nominální moment elektromotoru 1 

Mnom2 [Nm] Nominální moment elektromotoru 2 

Mroz1 [Nm] Rozběhový moment elektromotoru 1 

ms [kg] Hmotnost sudu 

Msmax [Nm] Maximální moment při otáčení sudu 

Mstat [Nm] Moment nutný k překonání statických odporů 

Mvýstup2 [Nm] Výstupní moment stálého převodu oz. koly 

Mzv [Nm] Moment nutný k zvednutí břemene 

n01 [min-1] Otáčky bez zatížení elektromotoru 1 

n0výstup [min-1] Otáčky elektromotoru bez zatížení 

ɳ1 [-] Účinnost při chodu stroje 

ɳ1s [-] Účinnost při rozjezdu 

Nb1 [-] Počet cyklů do výraznější ztráty kapacity akumulátoru 1 

nb1 [-] Počet zvládnutých cyklů akumulátoru 1 

Nb2 [-] Počet cyklů do výraznější ztráty kapacity akumulátoru 2 

nb2 [-] Počet zvládnutých cyklů akumulátoru 2 

nkrTHK [min-1] Kritické otáčky podle výrobce THK 

nmax [min-1] Maximální dovolené otáčky 

ɳmech1 [-] Mechanická účinnost převodu ozubeným řemenem 

ɳmech2 [-] Účinnost převodu ozubenými koly 

nnom1 [min-1] Nominální otáčky elektromotoru 1 

nnom2 [min-1] Nominální otáčky elektromotoru 2 

nvt [min-1] Teoretické výstupní otáčky 

nvýstup [min-1] Skutečné výstupní otáčky 

P [mm] Stoupání trapézového závitu 

p [MPa] Tlak na dosedací plochu matice 

Pk [mm] Stoupání trapézového závitu šroubu 2 

Ps1 [W] Výkon nutný k vyjetí sudu nahoru 

Ps2 [W] Výkon nutný k sjetí čelistí dolů 

r [mm] Poloměr sudu 
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rk [mm] Poloměr ručního kola 

rm [mm] Variabilita sudu (rozsah průměrů sudu) 

Rp0,2 [MPa] Smluvní mez kluzu 

t1,5m [s] Teoretická doba nutná k vyjetí z minimální do maximální polohy 

tb1 [h] Výdrž akumulátoru 1 

tb2 [h] Výdrž akumulátoru 2 

U [V] Nominální napětí elektromotoru 1,2 

Ub1 [V] Nominální napětí akumulátoru 1 

Ub2 [V] Nominální napětí akumulátoru 2 

V1 [m3] Objem kapaliny v první části výpočtu 

V2 [m3] Objem kapaliny v druhé části výpočtu 

Vi [m3] Objem jednotlivých částí 

Vpožadovaná [m∙min-1] Rychlost zdvihu 

vstmax [m/min-1] Rychlost klouzání matice 

x [mm] X-ová souřadnice (viz. obrázek 15a) 

xi [mm] X-ová souřadnice jednotlivých částí 

XT [mm] X-ová souřadnice těžiště 

y [mm] Y-ová souřadnice (viz. obrázek 15a) 

yi [mm] Y-ová souřadnice jednotlivých částí 

YT [mm] Y-ová souřadnice těžiště 

z [mm] Délka jednotkového objemu 

z1 [-] Počet zubů malé řemenice 

z2 [-] Počet zubů velké řemenice 

z3 [-] Počet zubů pastorku 

z4 [-] Počet zubů ozubeného kola 

α [°] Úhel sklonu závitu šroubovice 

αb [°] Úhel boku profilu 

β [°] Úhel natočení sudu 

δs [°] Maximální úhel natočení 

λ [-] Součinitel zahrnující typ uložení 

ρ [kg/m3] Hustota oceli 

σred2HMH [MPa] Redukované napětí podle podmínky HMH šroubu 2 

σredHMH [MPa] Redukované napětí podle podmínky HMH 
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σt [MPa] Napětí šroubu v tlaku 

σt2 [MPa] Napětí šroubu 2 v tlaku 

τk [MPa] Napětí šroubu v krutu 

τk2 [MPa] Napětí šroubu 2 v krutu 

ω [°/s] Rychlost otáčení 
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10 SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA 1 
Výpočet momentu při otáčení sudu v programu 

Octave 
1 soubor .m 

BP-PLIESOVSKY-2-1 Výkres sestavy sudového manipulátoru 1 list A2 

BP-PLIESOVSKY-2-2 Výkres montážní podsestavy vedení 1 list A2 

BP-PLIESOVSKY-2-3 Výkres součásti ložiskového domku 1 list A3 

SUDOVY_MANIPULATOR 3D model vrcholové sestavy 1 soubor .step 

   

 


