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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 
Hlavním cílem této práce je provést konstrukční návrh a výpočet manipulačního prostředku 

k přepravě vrtulníku firmy Bell mezi přistávací plochou a místem uskladnění. V první části je 

provedena rešerše se všeobecným přehledem výrobců, kteří se zaobírají výrobou stejného či 

podobného zařízení. Dále je uveden rozbor použitelných mechanizmů pro manipulaci 

s vrtulníkem z hlediska konstrukce a celkové shrnutí některých výrobců. V druhé části je 

proveden návrh, potřebné výpočty, technická a výkresová dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
konstrukce, manipulace, vrtulník Bell 

ABSTRACT 
The main objective of this work is to design and calculation of handling means for 

transporting the Bell helicopter between landing area and the storage place. The first part is a 

literature search with a general overview of producers who are preoccupied with producing 

the same or similar equipment. Below is an analysis of the applicable mechanisms for 

handling the helicopter in terms of structure and a summary of some manufacturers. In the 

second part the design, calculations, technical and design documentation. 

KEYWORDS 
construction, material handling, helicopter Bell 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
V dnešní moderní době musíme často řešit problémy s velkými a rozměrnými břemeny, 

zařízeními nebo technikou, kterou je nutné přesunout z místa na místo. Mezi tuto techniku 

můžeme zařadit i přepravní techniku v našem případě vrtulník.  

Vrtulníky pro nás v dnešní době mají velký význam. Používají se k přepravě osob a 

nákladu na místa, která jsou pro ostatní dopravní prostředky špatně dostupná. Jsou také velmi 

často využívány pro rychlý zásah ve vojenských či záchranných službách.  

K tomu, aby bylo možné použít tento typ transportního prostředku, je nutné ho udržovat 

v dobrém technickém stavu. Nejedná se jen o klasickou provozní údržbu ale také o 

skladování, a transport vrtulníku na heliport.  

Abychom bezpečně dostali vrtulník na heliport a umožnili mu bezproblémový vzlet, je 

nutné mít pojezdové zdvihací zařízení, které ho bezpečně přiveze a odveze do hangáru. Toto 

zařízení musí být schopné překonávat různé nástrahy, jako nerovnost povrchu, menší 

překážky či malé stoupání vyskytující se mezi plochou přistání a místem uskladnění 

helikoptéry.  

Při návrhu konstrukce těchto zařízení je většinou užito hydraulických prvků, které 

poskytují kompaktnější rozměry při zachování potřebných parametrů, tím získávají značnou 

výhodu. Další nespornou výhodou je jednoduchost této konstrukce. 

V této práci se budu zabývat návrhem pojezdového a zvedacího zařízení, které se od 

většiny bude lišit tím, že je poháněno a ovládáno pomocí elektrického zařízení. Jako 

alternativní metodou pro pohon zdvihu se nabízí pohon pomocí pohybového šroubu a v této 

práci se budu zabývat právě tímto řešením, které je z hlediska bezpečnosti výhodnější a není 

tak náchylné na selhání, jako hydraulický obvod. 

 

 

 

Obr. 1 Sestava zařízení. 

 

 

 

 



BRNO 2016 

 

 

11 
 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 Na současném trhu se objevuje stále více výrobců, kteří nabízejí kvalitní pojezdové a 

zvedací zařízení pro přemístění vrtulníků. Každý výrobce má svůj specifický cíl a produkt. 

Liší se od sebe technickým provedením, použitým pohonem nebo jiným pojezdem. Některá 

zařízení mají nůžkový systém pro zdvih, jiná jsou zase určena pouze pro vlečení. Mohou se 

od sebe lišit cenou daného typu, nosností což je nejvýznamnější složka zařízení nebo rozměry. 

V dnešní době se upřednostňují zařízení s vlastním pohonem, kde není zapotřebí lidské síly. 

 

1.1 CHOPPER SPOTTER 

 Chopper Spotter je zdvihací a pojezdové zařízení vyráběné za účelem manipulace 

s vrtulníkem. Zařízení je poháněno elektromotorem, který pohání přední kolo, přičemž 

dopravní rychlost by neměla být větší než 1 ms-1. Zdvih je zajištěn pomocí hydraulických 

válců a navíc je vybaven ochranou proti přetížení. Vyrábí ve třech základních modelech, kdy 

každý ze základních modelů má ještě různé úpravy. Energie je zajištěna pomocí baterie a to 

až na 5 hodin provozu. Ovládání není dálkové, ale je řešeno pomocí ovladače připojeného 

kabelem. [16] 

Základní typy Chopper spotter jsou: 

 -model 4, 

 -model MS, 

 -model E. 

 

MODEL 4 

 Toto provedení vychází z konstrukce modelu MS a je určeno pro střední vrtulníky. 

Zásadní rozdíl je, že model 4 má ramena 2 namísto jednoho a tím má vrtulník větší stabilitu. 

Vrtulník tím pádem nemusí být jištěn člověkem při pohybu. Nosnost tohoto zařízení činí 5000 

kg. 

 

Obr. 2 Model 4 [17]. 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
MODEL MS 

 Je poháněn stejnosměrným elektromotorem, který je napájen čtyřmi 24V bateriemi, 

které jsou umístěny na boku konstrukce. MS je vybaven jedním ramenem, které zajišťuje 

zdvih. Tím pádem je nutné zajistit správný náklon vrtulníku obsluhou nebo přídavným 

zařízením. Nosnost tohoto modelu je 4 150 kg. Vzhledem k nosnosti je použito vysoce 

odolných pojezdových kol. Položení vrtulníku se oproti verzi E neděje elektronicky, ale 

mechanickým stlačením ventilu. Tento model je určen pro středně těžké vrtulníky. 

 

Obr. 3 Model MS [17]. 

MODEL E 

 Má nejmenší nosnost z celé řady a to 2075 kg s vlastní hmotností 318 kg. Tímto je 

určen pro přepravu lehčích strojů. Rám je obdobný jako u MS. Díky menší nosnosti plně 

dostačuje použití dvou 24 V baterií. Na jedné straně jsou připojeny baterie, na druhé 

hydrogenerátor. Pohon se nachází v přední části. Vzhledem k nosnosti není třeba přidávat 

přídavná kola pro zatočení. Spouštění vrtulníku je na dálkové ovládání. 

 

Obr. 4 Model E [17]. 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
1.2 TIGER TUGS 

 Toto zvedací zařízení vyrábí firma z USA. Pracuje na principu nůžkového zvedáku. 

Vyrábí se ve třech základních modelech: 

 -model 5.0, 

 -model 8.0, 

 -model 8.0B. 

 

 

 

 

 

 

 

Model 5.0 a 8.0 jsou totožné konstrukce, ovšem liší se od sebe nosností a to pro první případ 

2 267 kg a pro druhý 3 628 kg. Tyto modely jsou navrženy tak, aby helikoptéra byla 

zdvihnuta za horní část rámu. Poslední model využívá k uchopení vnějších lyžin pákový 

mechanismus. Je uzpůsoben pro vrtulník Bell 429. Zvedá helikoptéru za spodní lyžiny, čímž 

má větší stabilitu při pohybu po přistávací ploše. Všechny modely spojuje jedna věc a to 

dálkové bezdrátové ovládání. Kola v zadní části mají svůj vlastní pohon, není tedy potřeba 

lidské síly pro převoz. 

 

1.3 HELITOWCART 

 Kanadská firma, jejíž produkty vycházejí ze jména (tažné zařízení helikoptéry). 

Všechny typy mají jedno rameno, které je zvedáno elektrickým systémem. Pro menší varianty 

je řešen pomocí nůžkového zvedáku, pro větší pak pomocí teleskopického mechanismu. 

Zdvih zaručuje kvalitní hydraulický válec. Na koncích ramene jsou úchyty na lyžiny. 

Konstrukce ramene je adaptabilní na různé modely dle vzdáleností lyžin. Ovladač je umístěn 

na ovládací tyči hnacího kola. Zařízení Helitowcart zvedá vrtulník pouze v přední části a to 

buď za lyžiny či za drak, což znamená, že je nutné vrtulník vybavit přídavnými kolečky pro 

převoz. [15] 

 

Základní rozdělení je: 

- Heli carriers, 

- Tow carts. 

Těmito zařízeními lze přepravovat např. tyto typy vrtulníků: 

- Eurocopter EC120, EC130, EC145, AS350, AS350B2, 

- Robinson R22, R44 

- Agusta 104, 119 

- Bell 206L-4, 407 a 428. 

 

Obr. 5 Model Tiger Tug [17]. 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
HELITOWCART V404 

 Typ V404 disponuje nosností 4000 kg při minimální výšce počátku zdvihu, která je 

410 mm. Využití je pro soukromý, či lehký komerční provoz. Konstrukce zařízení umožňuje 

adaptaci na více modelů. Pohon je napájen pomocí čtyř 12V baterií. Pojezdová kola mají 

dostatečný průměr, což zajišťuje plynulý pojezd i přes menší překážky, jako jsou malé 

kamínky, či nánosy nečistot na dráze. Zdvih je řešen nůžkovým systémem poháněným 

elektropohonem. Na manipulační tyči se nachází ovladače pro ovládání pohonu. 

 

Obr. 6 Model V404 [16]. 

 

HELLITOWCART V602 

 Tento typ je multifunkční zařízení pro přepravu vícero typů. Pro vrtulníky s lyžinami 

nebo kolovým podvozkem, či pro tažení menších letadel po letištní dráze o omezené 

hmotnosti do 4100 kg. Pohyb je zajištěn pomocí dvou kol, z nichž každé má svojí pohonnou 

jednotku a to 300 W motor. Zdvih je zajištěn pomocí samostatného 300 W motoru. Pro 

optimální zdvih je zařízení vybaveno převodovkou, která zaručuje přesný rozsah. Tento 

model je ovládán pomocí joysticku společně s kontrolním panelem, které jsou umístěny na 

ovládací tyči a připojeny pomocí kabelu ke zdroji. Zařízení je navíc vybaveno hlavním 

vypínač, který je umístěn na boku konstrukce. 

 

 

Obr. 7 Model V602 [16]. 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
HELI CARRIERS 

 Je odlišný svojí konstrukcí oproti tow carts. Vyrábí se v pěti verzích a to: V 1020, 

V1022, V1030, V1032 a V1040. Poskytují rozsah nosnosti od 2000 kg do 4 770 kg. Tyto 

modely těží ze silného rámu, který je navržen pro přepravu širokých a dlouhých konstrukcí. 

Tím je zabezpečena vysoká stabilita přepravovaného prvku. Zařízení se jednoduše ovládá 

pomocí tlačítek umístěných na ergonomických rukojetích. Zdvih se ovládá na levé straně, 

pojezd na pravé straně. 

 Zdvih je vykonáván pomocí silné hydraulické jednotky, která zajišťuje rychlý zdvih     

a otočení. Hydraulické písty zajišťují až 18 cm zdvih, při zachování velké průchodnosti 

terénem. Toto čerpadlo je doplněno o hnací motor. Dohromady zajišťují prvotřídní výkon. 

 Zdrojem jsou v základním provedení 4 baterie, které vydrží na provoz jednoho dne. 

Na přání zákazníka je možné dovybavit dalšími čtyřmi bateriemi. 

 Zařízení je vybaveno dalšími komponenty jako osvětlením pro noční přesun, 

dobíjecím kabelem na vzdálenost až 30 metrů. Kola jsou osazena pneumatikou, aby 

nedocházelo k poškozování plochy hangáru a také kvůli lepší funkčnosti na rozehřátém 

asfaltu. 

 

 
Obr. 8 Zajištění zdvihu [16]. 

 
Obr. 9 Uložení baterií [16]. 

 

1.4 MOTOTOK 

 Produkty Mototok vynikají díky své manévrovatelnosti a kompatibilitě. K ovládání je 

využíváno bezdrátové dálkové ovládání vrtulníku a letadla pro tažná zařízení. 

 Charakteristické vlastnosti: vyniká svou jednoduchostí, kompaktností a flexibilitou.    

A velmi vysoký výkon. Mototok má high-tech rádiové dálkové ovládání s vysokou 

bezpečností schválenou i pro provoz na letištích. Mototok zajišťuje optimální rovnováhu mezi 

minimálními rozměry a maximálním využitím. Může být použit pro téměř všechny letadla 

během několika vteřin a bez konverze. Extrémně výkonné elektrické motory, bezúdržbové 

gelové baterie s možností vysoké kapacity, které jsou regulované a kontrolované dvěma 

vysoce výkonnými mikroprocesory poskytují obrovské množství hnací síly. Vysoký počáteční 

moment zajišťuje plynulé zrychlení, zvláště na počátku. Úložná kapacita je dostatečná pro 

několik dnů, v závislosti na vytížení. Využívá 12 V nebo 24 V baterií.  

 Firma se zabývá jak přepravou vrtulníků s lyžinovým rámem, tak s kolovým, dále 

zajišťuje přepravu pro armádní letouny (stíhačky, vrtulníky) nebo letadla menších 

rozměrů.[19] 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
M-SERIES M528 

 Je navržen pro přepravu vrtulníků či menších letadel. Pracuje na systému zaháknutí a 

tažení předního kola. Buď za jedno nebo dvě kola. Při svých parametrech maximální nosnosti 

předního kola 2000 kg a sílou tahu 28 t se řadí k výkonnějším zařízením. Zařízení je napájeno 

ze zdroje s čtyřmi bateriemi o kapacitě 115 Ah pod napětím 48 V. Vydrží v pohotovosti až 2 

dny. Ovládání je pomocí bezdrátového panelu s celosvětovou bezpečnostní prověrkou, která 

zahrnuje i veřejná letiště. Čas potřebný pro zajištění zařízení vůči taženému objektu je 

přibližně 10 vteřin, což je velmi rychlá obsluha. Na obrázku při manipulaci s helikoptérou 

Agusta 109. 

 

Obr. 10 Model M-series M528 [20]. 

HELIMO 

 Jedná se o perfektní tažné zařízení pro helikoptéry s lyžinami. Může převážet veškeré 

typy vrtulníků včetně jejich vnějšího vybavení, jako jsou kamery, radary, větrné štíty nebo 

zbraně, které jsou přimontovány na rám či drak helikoptéry. Ta může být uchycena několika 

metodami. Jednou z nich je uchycení rámu z vnějšku, pokud zde něco překáží, je možné 

uchytit rám ze vnitř, zezadu nebo zepředu. Je možné kombinovat vnější nebo vnitřní 

uchycení. Nosnost je 6 t. Zdroj 48 V. Ovládání je bezdrátové. 

 

Obr. 11 Model helimo [20]. 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 
SÉRIE TWIN 3900, 6500 AC-AD, 6500 AC-AD FLAT 

 Tyto modely se vyznačují velmi dobrou kompatibilitou. Mohou být užívány jak pro 

táhnutí vrtulníků, tak menších vrtulových letadel, ale i větších tryskových. Liší se od sebe 

základními parametry a to nosností: 2000 kg, 4500 kg a 6000 kg. Dále potom sílou tahu: 39 t 

a 50 t. Konstrukce je u všech tří modelů stejná. Je ovládán bezdrátově nebo kabelem o délce 

15 m. Zaháknutí se děje ručně nebo na dálku operátorem. Baterie napájí dva silné hnací 

elektromotory, které zajišťují pojezd. Zdvih se děje následovně. Se zařízením se zajede pod 

objekt, otevře se hydraulická závěra a zařízení se posune kupředu, dokud se kolo nedoktne 

opěry uvnitř. Závěra se zavře a pomocí elektromotoru se přední kolo zdvihne ze země. 

 

 
Obr. 12 a - Funkce zdvihu twin [20]. 

 
Obr. 13 b - Funkce zdvihu twin [20]. 

 

 

 

1.5 PARAVION 

 Firma Paravion vyrábí velké množství součástek a zařízení v letectví. Mezi ně patří 

výroba tažných zařízení pro převoz vrtulníků. Základní 4 modely jsou v rozpětí od 680 kg do 

5443 kg. Je tedy zaměřena na lehké až středně těžké vrtulníky. Jako zdroj je využíváno buď 

12V nebo 24V baterií, které pohání hydraulický pohon pro zvedání a spouštění anebo 

hydraulický motor pro pohyb vzad a vpřed. Tento hydraulický systém umožňuje lehké a 

hladké ovládání ve stísněných prostorech. Firma je schopna dodat až 13 upravených modelů a 

pokrýt tak většinu vyráběných helikoptér. To z ní dělá velkého konkurenta pro ostatní firmy. 

Níže jsou uvedeny některé z nich. [20] 

Mezi doplňkové modely patří: 

 H110E,  

 H150E, H150TP, H150E-X, H150TP-X, 

 H200E, H200TP, 

 H250E, H250 TP, H250G-3, H250G-3X, atd. 
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H150E 

 Tato konstrukce se vyznačuje svojí jednoduchostí. Jedná se o dva rámy uchycené 

pomocí čepů k výkyvným deskám. Uchycení je provedeno za příčné lyžiny. Proto je tato 

verze omezena průjezdem pod drakem. Zdvih je zaručen hydraulicky stejně tak jako pojezd, 

jehož motor je umístěn na zadním kole. Ovládání je pomocí joysticku umístěném na ovládací 

tyči. Nosnost tohoto zařízení je požádání od výrobce. Hmotnost činí 476 kg. 

 

 

Obr. 14 Model H150E [21]. 

 

H150E-X 

Tento model se oproti předchozímu liší konstrukcí horního rámu, kdy příčky jsou uloženy na 

čepu a zakončeny úchytem pro lyžinu. Tento model není omezen svými rozměry, pouze 

délkou výsuvných ramen a úhlem otočení ramene. Lze jej tedy použít pro velké množství 

vrtulníků, které splňují max. nosnost. Systém motoru a zdvihu je zde stejný jako ve všech 

modelech této firmy a to hydraulický a napájení 12V nebo 24V baterií. 

 

 

Obr. 15 Model H150E-X [21]. 
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1.6 BRACKET AIRCRAFT COMPANY, INC. 

 Je firma zaměřená na letectví a kosmonautiku. Tato firma vyrábí kvalitní zvedací 

zařízení již od roku 1968. Tyto výrobky jsou distribuovány po celém světě. 

 

HRT-100 

 Toto tažné zařízení modelu HRT-100 byl navrženo jako speciální s tažnou tyčí pro 

tažení AS-350 vrtulníku zezadu. Jelikož některé vrtulníky mají v přední části připojené složité 

a drahé zařízení k nosu, je velmi obtížné táhnout vrtulník z přední strany bez poškození. Toto 

tažné zařízení se připojí k tažnému vozíku Brackett pro manipulaci s pojezdovými koly P / N 

BRO-AT. Ovšem nevýhoda tohoto zařízení spočívá v jeho délce a tím pádem malé obratnosti. 

 

 

Obr. 16 Model HRT-100 [13]. 

HT-7M 

 Tento systém je určen pro operaci s jedním člověkem. Hlavní výhodou je, že je 

jednoduchý na použití při velmi malých rozměrech. Další výhodou je malá cena. Instalace 

tohoto prvku zabere okolo 3-5 minut. Tažné kolečko může být odděleno a nahrazeno jiným, 

pokud je to nutné nezávisle na tažném zařízení. Systém zvedání je v podstatě pákový efekt. 

Pomocí nylonových popruhů se rám zdvihne a sjede do gumových pouzder, kde drží svojí 

vahou. 

 

Obr. 17 Model HT-7M [13]. 
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SHRNUTÍ 

 

Při hodnocení je nutné brát zřetel na využitelnost, cenu, komptabilitu a funkčnost stroje.  

Z hlediska univerzálnosti použití, která je redukovaná světlostí draku vrtulníku a dalším 

příslušenstvím se přikláním k zařízení Helimo od firmy Mototok. To je omezeno pouze svou 

nosností. Možnost uchycení z vnějšku nebo vnitřku dávají tomuto zařízení výhodu oproti 

ostatním, kteří používají klasickou koncepci buď nůžkového, pákového nebo kyvného 

mechanismu. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší cena oproti klasickým mechanismům. 
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2 ROZBOR POUŽITÝCH MECHANISMŮ 
 

2.1 MECHANISMUS S KYVNÝM RÁMEM 

 Tento mechanismus je velmi výhodný díky jednoduchosti konstrukce. Ve spodním 

rámu bývá uložena všechna technika, jako jsou baterie, pohon, atd. Horní rám tedy koná 

kývavý pohyb dle délky spojujících prvků a způsobu pohonu. Ten může být zajištěn buď 

mechanicky (šroub, páka, oz. kartáč) nebo hydraulicky. Každý systém má své pro a proti. U 

této varianty jsou dvě možnosti uchycení helikoptéry a to za spodní lyžiny nebo za horní rám 

pod drakem. Volba uchycení za spodní část je více kompatibilní, jelikož se mění pouze rozteč 

lyžin, avšak u horní varianty se musí měnit i konstrukce úchytů dle výšky rámu lyžin. 

 

2.2 NŮŽKOVÝ ZVEDÁK 

 Patří mezi základní typy konstrukce pro zvedání plošinou. Např. u firmy Helitowcart. 

Nevýhoda této konstrukce spočívá v její hmotnosti a celkové složitosti. Nehledě na to, že čím 

menší je počáteční poloha zdvihu, tím několikanásobně rostou síly, které působí na zdvihací 

mechanismus. Tím pádem tato konstrukce musí být značně předimenzovaná, což je 

nežádoucí. 

 

2.3 MECHANISMUS S JEDNÍM RÁMEM 

 Tato varianta využívá pákového efektu a hydraulické válce. Velice kompaktní a 

jednoduché řešení. Ovšem zde je nutné použít buď přídavných koleček nebo obsluha musí 

balancovat s vrtulníkem, neboť zde není možné uchycení lyžin na dvou místech. Tudíž je 

úchyt veden k těžišti vrtulníku. Výhoda tohoto zařízení spočívá v jeho jednoduchosti montáže 

a konstrukce. 

 

2.4 RÁM SE ZDVIHEM KOL 

Pomocí páky a hydraulických válců se pojezdová kola hýbají ve směru pod rám. Tím pádem 

se horní rám pohybuje vzhůru a dochází k požadovanému zdvihu. Tento způsob je použit 

např. u produktu Helicarrier. Mechanismus je trochu komplikovanější oproti předešlým, 

vzhledem k uložení předního výkyvného ramene. 

 

SHRNUTÍ 

Všechny tyto mechanismy a výrobce spojuje jedna věc a tou je hydraulický systém používaný 

ve většině zařízení. Tento systém má nespornou výhodu v jeho využitelnosti. Díky malým 

rozměrům a velkým silám, kterých je schopen dosáhnout, se hodí prakticky ke všem typům 

konstrukce. Ovšem jeho nevýhodou bývá náchylnost hydraulického systému na menší 

poruchy způsobené netěsností hydraulického obvodu, filtrů a čerpadel. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
Hlavním cílem této diplomové práce je nalézt optimální řešení konstrukce zařízení pro dané 

zatížení. V současné době je mnoho druhů mechanizmů pro zdvih. Je nutné si říci, co od toho 

očekáváme, kde a za jakým účelem bude zařízení používáno. S tímto ohledem musíme 

zkonstruovat co možná nejjednodušší, lehké a funkční zařízení.  

Máme dvě možnosti, jak jej provést. První možností je zvedání helikoptéry za spodní 

část lyžin. Pro tento účel se nejlépe hodí zařízení vybavené hydraulickými válci, protože mají 

velmi kompaktní rozměry a nepotřebují další pohon, či jiné převody. Druhá možnost se 

naskýtá, pokud budeme helikoptéru zvedat za horní část lyžin upevněných v draku. Zde je 

možné použít různé pohony zdvihu, přes šroubový mechanismus, hřebenový, hydraulický, 

atd. 

 Dílčími cíli této diplomové práce jsou pevnostní výpočty konstrukce rámu, čepů, 

šroubu a matice. Pro kontrolu bylo použito metody MKP v programu Ansys Workbench. 
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4 NÁVRH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

4.1 VRTULNÍK BELL 

 Konstrukční řešení je provedeno pro helikoptéru vyrobenou společností Bell. Tato 

firma produkuje jak civilní, tak vojenskou techniku. Zařízení je navrženo pro civilní verzi, do 

které spadá Bell 206B a přednostně pro Bell 206L-L4, který má maximální vzletovou 

hmotnost 2019 kg. Verze B a L se odlišují konstrukcí lyžin. Pro zvednutí typu B by bylo 

potřeba upravit stávající horní rám. Výška trupu vrtulníku vůči zemi se od sebe může lišit 

provedením lyžinového rámu. Vzhledem k tomu musí být výška trupu zohledněna. 

 

Tab. 4.1: Přehled základních parametrů vrtulníku Bell-206L. 

Typ 

vrtulníku 

Trup [m] Max. vzletová 

hmotnost [kg] 
Délka Šířka Výška 

206-L 

10,13 1,32 3,11 

1814 

206-L1 
1837 

206-L2 

206-L3 1882 

206-L4 2019 

 

 

Obr. 18 Vrtulník Bell 206L-1 [11]. 
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4.2 ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI VRTULNÍKU BELL 

 

 Z leteckého manuálu [14] bylo zjištěno umístění těžiště vrtulníku. Při pevnostních 

výpočtech konstrukce bude uvažováno s polohou těžiště v ose rotoru, které se nachází ve 

vzdálenosti 3084 mm. Uvedené rozměry jsou vzaty ke špici vrtulníku. 

 

Obr. 19 Vrtulník Bell 206-L [14]. 

 

 

ZATÍŽENÍ: 

 Pro výpočet celkové zdvihové hmotnosti bylo vycházeno z maximální možné vzletové 

hmotnosti, která je dána výrobcem a nesmí být za žádných okolností překročena. Nejvyšší 

vzletovou hmotnost má verze Bell 206L-4. K této hmotnosti je dále připočtena hmotnost 

zvedaných prvků zařízení, jako horní část rámu, opěrné desky, čepy, atd. 

 

Jednotlivé hmotnosti: 

 vzletová hmotnost vrtulníku (viz. Tab. 3.1) - 2019 kg, 

 hmotnost horního rámu + ostatní zvedané součásti uchycené na rámu - 200 kg. 

 

Celková hmotnost: 

2219 kg zaokrouhleno na 2300 kg = 23000 N 

 

Při výpočtu zohledňujeme symetričnost zařízení. Budeme tedy nadále počítat G=11 500 N. 
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4.3 ZVEDACÍ MECHANISMUS 

 

 Zdvihací mechanismus je řešen pomocí dvou rámů spojených pohyblivými deskami a 

šroubu. Desky jsou uchyceny v obou rámech pomocí čepů. Mezi horním rámem je upevněn 

šroub, jehož parametry společně s výkyvnými deskami udělují maximální míru zdvihu. 

Z leteckého manuálu [14] byla získána rozteč horní části trubek upevněných v draku 

vrtulníku. Opěrné nástavce jsou umístěny na úchytech, které jsou připojeny pomocí šroubů 

k hornímu rámu. U takto řešeného systému zdvihu je nutno zohlednit různou výšku lyžin a 

zvolit k tomu určené úchyty. Stručný náčrt mechanizmu lze vidět na obrázku 20. 

 

POČET STUPŇŮ VOLNOSTI SOUSTAVY: 

Nejprve musíme zjistit, zda se navržená soustava může hýbat. 

 

𝑖𝑧 = (𝑛𝑚 − 1) ∙ 𝑖𝑣 − (∑𝜉𝑖 − 𝑛) (1)  

𝑖𝑧 = (4 − 1) ∙ 3 − (8 − 0) = 1  

 

kde: (nm – 1) [-] - počet těles bez základního tělesa, 

 iv [-]  - počet stupňů volnosti volného tělesa, 

 iz [-]  - počet stupňů volnosti soustavy, 

 nm [-]  - počet omezených deformačních parametrů, 

 ξi [-]  - počet stupňů volnosti odebraných vazbami. 

 

 Navržený mechanismus má jeden stupeň volnosti. Tím je zajištěn pohyb a může se 

pokročit na vlastní výpočet. 

 

 

Obr. 20 Kinematické schéma zařízení. 
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5 VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
V této kapitole jsou provedeny veškeré výpočty a úvahy potřebné k funkčnosti celého 

zařízení. 

 Za prvé je nutné si určit souřadný systém, který je platný pro všechny výpočty. Systém 

momentu je levotočivý. 

 

 

Obr. 21 Souřadný systém. 

 

ROZLOŽENÍ TÍHOVÉ SÍLY VŮČI HORNÍMU RÁMU: 

 Ze znalostí statiky a rozměrů získaných z manuálu, můžeme pomocí rovnic rovnováhy 

zjistit rozložení sil na horním rámu v těžišti od zatížení G. 

 

Obr. 22 Rozložení tíhové síly G. 

 

∑𝐹𝑦 = 0          𝐹𝑔1 + 𝐹𝑔2 − 𝐺 = 0 (2)  

∑𝑀 = 0          𝐹𝑔2 ∙ 𝑙 − 𝐺 ∙ 𝑙𝐺 = 0 → 𝐹𝐺2 =
𝐺 ∙ 𝑙𝐺

𝑙
 (3)  

𝐹𝐺2 =
11500 ∙ 1230

2088
= 6 774 𝑁 (4)  

𝐹𝑔1 = 𝐺 − 𝐹𝑔2 = 11 500 − 7 364 = 4 726 𝑁 (5)  

 

kde: G [N]  - tíhová síla v těžišti, 

 Fg1 [N]  - reakce od zatížení, 

 Fg2 [N]  - reakce od zatížení, 

 l [mm]  - rozteč horního rámu lyžin, 

 lG [mm] - vzdálenost od krajního bodu. 
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POLOHY MECHANISMU: 

 Navržený mechanismus je zkoumán ve dvou polohách a to v poloze počátku zdvihu a 

po té v konečné fázi zdvihu. V tab. 5.1 je přehled zkoumaných poloh. 

Tab. 5.1: Polohy mechanismu 

Poloha 
Úhly mechanismu [°] Výška uchycení vůči 

zemi [mm] 
Poznámka 

α γ 

1 36,87 43,78 380 Počátek zdvihu 

2 62,34  42,15 480 Konec zdvihu 

 

5.1 VÝPOČET VELIKOSTI SILOVÝCH REAKCÍ 

 

TĚLESO 1: 

Ze schématu byly sestaveny rovnice rovnováhy pro těleso 1. 

 

Obr. 23 Zatížení horního rámu. 

 

∑𝐹𝑥 = 0   𝑅𝐵𝑥 + 𝑅𝐶𝑥 + 𝐹𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 = 0 (6)  

∑Fy = 0   RBy + RCy + Fs ∙ sinγ − Fg1 − Fg2 = 0  

∑MB = 0   𝑅Cy ∙ l1 + 𝐹𝑠 ∙ (sin𝛾 ∙ 𝑙𝐹 − cosγ ∙ l4) − Fg1 ∙ l1B − Fg2 ∙ (l1 + l1C) = 0 (7)  

kde: G [N]  - tíhová síla v těžišti, 

 Fs [N]  - síla ve šroubu, 

 lF [mm] - vzdálenost od čepu ke šroubu, 

 l1 [mm] - rozteč čepů, 

 l1B [mm] - vzdálenost od vnějšího zatížení k levému čepu, 

 l1C [mm] - vzdálenost od vnějšího zatížení k pravému čepu 

 Rby [N]  - reakce od vnějšího zatížení, 
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 Rbx [N]  - reakce od vnějšího zatížení, 

 RCy [N] - reakce od vnějšího zatížení, 

 RCx [N] - reakce od vnějšího zatížení. 

 

TĚLESO 2: 

Ze schématu byly sestaveny rovnice rovnováhy pro těleso 2. 

 

 

∑𝐹𝑥 = 0  − 𝑅𝐵𝑥 + 𝑅𝐴𝑥 = 0 (8)  

∑Fy = 0   −RBy + RAy = 0 (9)  

∑ MA = 0   𝑅By ∙ l2 ∙ cosα + 𝑅Bx ∙ l2 ∙ sinα = 0 (10)  

 

 

 

kde: α [°]  - úhel výkyvné desky oproti horizontále, 

 l2 [mm] - vzdálenost uchycení výkyvných desek, 

 Rax [N]  - reakce od vnějšího zatížení, 

 Ray [N]  - reakce od vnějšího zatížení. 

  

TĚLESO 3: 

Ze schématu byly sestaveny rovnice rovnováhy pro těleso 3. 

 

 

∑𝐹𝑥 = 0  − 𝑅𝐶𝑥 + 𝑅𝐷𝑥 = 0 (11)  

∑Fy = 0   −RCy + RDy = 0 (12)  

∑MD = 0   𝑅By ∙ l3 ∙ cosα + 𝑅Cx ∙ l3 ∙ sinα = 0 (13)  

 

 

kde: Rdx [N]  - reakce od vnějšího zatížení, 

 Rdy [N]  - reakce od vnějšího zatížení, 

 

Obr. 24 Silový rozbor části 2. 

 

Obr. 25 Silový rozbor části 3. 
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 l3 [mm] - vzdálenost uchycení výkyvných desek. 

 

VÝSLEDNÁ SÍLA PŮSOBÍCÍ NA ŠROUB: 

 

 Všechny rovnice byly jednotlivě zapsány do matice v programu MatchCad. Výpočet 

proběhl pro oba zátěžové vztahy. Výsledkem jsou velikosti reakčních sil ve vazbách a celková 

síla působící na šroub. Přehled výpočtu a výsledných sil je uveden v následujících tabulkách. 

 

𝐴 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 1 0 1 0 0 0 cos (γ)

0 0 0 1 0 1 0 0 sin (𝛾)

0 0 0 0 0 𝑙1 0 0 sin(𝛾) ∙ 𝑙𝐹 − cos (𝛾) ∙ 𝑙4
−1 0 −1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 −1 0 0 0 0 0
0 0 sin (𝛼) ∙ 𝑙2 cos (𝛼) ∙ 𝑙2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 −1 0 −1 0 0
0 0 0 0 0 −1 0 1 0
0 0 0 0 sin (𝛼) ∙ 𝑙3 cos (𝛼) ∙ 𝑙3 0 0 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

𝐵 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 

0
𝐹𝐺1 + 𝐹𝐺2

−𝐹𝐺1∙𝑙1𝐵 + 𝐹𝐺2 ∙ (𝑙1 + 𝑙1𝐶)
0
0
0
0
0
0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 𝑋 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑅𝐴𝑥

𝑅𝐴𝑦

𝑅𝐵𝑥

𝑅𝐵𝑦

𝑅𝐶𝑥

𝑅𝐶𝑦

𝑅𝐷𝑥

𝑅𝐷𝑦

𝐹𝑆 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tab. 5.2: Výsledná silová působení 

Síla [N] Poloha 1 Mezipoloha Poloha 2 

RAx 4612 3091 2045 

RAy 3459 3683 3902 

RBx -4612 -3091 -2045 

RBy 3459 3683 3902 

RCx -2120 -2323 -2043 

RCy 1590 2768 3898 

RDx 2120 2323 2043 

RDy 1590 2768 3898 

FS 9324 7402 5514 
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5.2 KONTROLA NOSNÍKU NA OHYB 

 

5.2.1 HORNÍ RÁM: 

ZATÍŽENÍ HORNÍHO RÁMU V POLOZE 1: 

 

 

Obr. 26 Schéma zatížení horního rámu. 

l1B=170 mm, lF=1588 mm, l1=1748 mm, l1C=170 mm 

 

Řez 1: 

𝑥1𝜖 (0, 𝑙1𝐵), 

 

𝑁1 = 0 (14)  

𝑇1 = −𝐹𝑔1 = −4726 𝑁 (15)  

𝑀𝑜1 = 𝐹𝑔1 ∙ 𝑥1 (16)  

𝑀𝑜1 = 4726 ∙ 170 = 803420 𝑁𝑚𝑚 (17)  

 

Řez 2: 

𝑥2𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙𝐹), 

 

Obr. 28 Řez 2, horní rám. 

𝑁2 = −𝑅𝐵𝑥 = −4612 𝑁 (18)  

𝑇2 = 𝑅𝐵𝑦 − 𝐹𝑔1 = 3459 − 4726 = −1267 𝑁  

 

Obr. 27 Řez1, horní rám. 
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𝑀𝑜2 = 𝐹𝑔1 ∙ (𝑙1𝐵 + 𝑥2) − 𝑅𝐵𝑦 ∙ 𝑥2 (19)  

𝑀𝑜2 = 4726 ∙ (170 + 1558) − 3459 ∙ 1558 = 2777406 𝑁𝑚𝑚 (20)  

 

Řez 3: 

𝑥3𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙1), 

 

Obr. 29 Řez 3, horní rám. 

 

𝑁3 = −𝑅𝐵𝑥 − 𝐹𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 = −4612 − 9326 ∙ 𝑐𝑜𝑠 43,78 = −11345,38 𝑁 (21)  

𝑇3 = 𝑅𝐵𝑦 − 𝐹𝑔1 + 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 = 3459 − 4726 + 9324 ∙ sin 43,78 = 5184,19 𝑁  

𝑀𝑜3 = 𝐹𝑔1 ∙ (𝑙1𝐵 + 𝑙𝐹+𝑥3) − 𝑅𝐵𝑦 ∙ (𝑙𝐹 + 𝑥3) − 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 ∙ 𝑥3 + 𝐹𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 ∙ 𝑙4 (22)  

𝑀𝑜3 = 4726 ∙ (170 + 1558 + 190) − 3459 ∙ (1558 + 190) − 9324 ∙ sin 43,78 ∙ (23)  

           ∙ 190 + 9324 ∙ cos 43,78 ∙ 170 = 2936839,84 𝑁𝑚𝑚  

 

Řez 4: 

𝑥4𝜖 (0, 𝑙1𝐶), 

 

 

ZATÍŽENÍ HORNÍHO RÁMU V POLOZE 2: 

Tento výpočet je totožný s výpočtem pro polohu 1. a proto je zde uveden pouze zjednodušený 

výpočet s výslednými hodnotami. 

 

Obr. 30 Řez 4, horní rám. 

𝑁4 = 0 (24)  

𝑇4 = 𝐹𝑔2 = 6774 𝑁 (25)  

𝑀𝑜1 = 𝐹𝑔1 ∙ 𝑥1 (26)  

𝑀𝑜4 = 𝐹𝑔2 ∙ 𝑥4 = 6774 ∙ 170 = 1151580 𝑁𝑚𝑚 (27)  
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Řez 1: 

𝑥1𝜖 (0, 𝑙1𝐵), 

𝑁1 = 0 (28)  

𝑇1 = −4726 𝑁 (29)  

𝑀𝑜1 = 803420 𝑁𝑚𝑚 (30)  

 

 

Řez 2: 

𝑥2𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙𝐹), 

𝑁2 = 2045 𝑁 (31)  

𝑇2 = −824 𝑁 (32)  

𝑀𝑜2 = 2087212 𝑁𝑚𝑚 (33)  

 

 

Řez 3: 

𝑥3𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙1), 

𝑁3 = −6133 𝑁 (34)  

𝑇3 = 3264 𝑁 (35)  

𝑀𝑜3 = 2235679,39 𝑁𝑚𝑚 (36)  

 

 

Řez 4: 

𝑥4𝜖 (0, 𝑙1𝐶), 

𝑁4 = 0 (37)  

𝑇4 = 6774 𝑁 (38)  

𝑀𝑜4 = 1151580 𝑁𝑚𝑚 (39)  

 

 Z výsledků vyplývá, že nejhorší zatížení při v poloze 1, jak z hlediska ohybu, tak i 

normály. V této poloze bylo očekáváno největší zatížení rámu a tímto bylo toto očekávání 

potvrzeno. 
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Kontrola na ohyb: 

Volím profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219-2, rozměr 

100x50x5, materiál S355J2H, Remin=355 MPa, WOy=31640 mm3 dle [15]. 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑂
=

𝑀𝑜2

𝑊𝑂
 [𝑀𝑃𝑎] (40)  

𝜎𝑜 =
2936839,84

31640
= 92,82 𝑀𝑃𝑎  

kde: σo [MPa] - napětí v ohybu, 

 MOmax [Nmm] - maximální ohybový moment, 

 WO [mm3] - modul pružnosti v ohybu k ose y. 

 

Kontrola na tah: 

𝜎𝑡 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑗
=

𝑁3

𝑆𝑗
 [𝑀𝑃𝑎] (41)  

𝜎𝑜 =
11345,38 

1336
= 8,49 𝑀𝑃𝑎  

kde: σt [MPa] - napětí v tahu, 

 Nmax [N] - maximální normálová síla, 

 Sj [mm2] - plocha průřezu jäcklu. 

 

Kombinované namáhání: 

𝜎𝐾 = 𝜎𝑜 + 𝜎𝑡 =
𝑀𝑜2

𝑊𝑂
+

𝑁3

𝑆𝑗
 [𝑀𝑃𝑎] (42)  

𝜎𝐾 = 92,82 + 8,49 = 101,31 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐷𝑂 =
𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛

𝐾
=

355

2
= 177,5 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐾 < 𝜎𝐷𝑂 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: σK [MPa] - kombinované napětí, 

 Remin [MPa] - mez kluzu daného materiálu, 

 σDO [MPa] - dovolené napětí v ohybu, 

 K [-]  - bezpečnost. 
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MKP rámu: 

 Pro stanovení ostatních napětí působících na horním rámu byl vytvořen model a 

zkontrolován pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS Workbench, kde byly 

zjištěny dodatečné informace. Z výsledků vyplývá, že navrhovaný nosník je plně dostačující 

pro zadané namáhání. Kompletní MKP je v příloze č. 2. 

 

 

Obr. 31 MKP-horní rám. 

 

 

5.2.2 SPODNÍ RÁM: 

ZATÍŽENÍ SPODNÍHO RÁMU V POLOZE 1:  

 

 

 

Obr. 32 Schéma zatížení spodního rámu. 

 

l5A=1302 mm, l‘
F=1158 mm, l5=1748 mm, l5D=460 mm 

 

Výpočet reakčních sil REy a RFy vůči spodnímu rámu je proveden pro oba zátěžové stavy. 
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∑𝐹𝑦 = 0   𝑅𝐸𝑦 − 𝑅𝐴𝑦 − 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 − 𝑅𝐷𝑦 − 𝑅𝐹𝑦 = 0 (43)  

∑𝑀𝐸 = 0   𝑅𝐹𝑦 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑙5 + 𝑙5𝐷) − 𝑅𝐷𝑦 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑙5) − 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑙′𝐹) − 𝑅𝐴𝑦  ∙ 𝑙5𝐴 = 0 (44)  

 𝑅𝐹𝑦 =
𝑅𝐷𝑦 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑙5) + 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑙′𝐹) + 𝑅𝐴𝑦  ∙ 𝑙5𝐴

(𝑙5𝐴 + 𝑙5 + 𝑙5𝐷)
 [𝑁] (45)  

𝑅𝐹𝑦 =
1590 ∙ (1302 + 1748) + 9324 ∙ 𝑠𝑖𝑛 43,78 ∙ (1302 + 1158) + 3459 ∙ 1302

(1302 + 1748 + 460)
= 7186 𝑁  

𝑅𝐸𝑦 = 𝑅𝐴𝑦 + 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑅𝐷𝑦 + 𝑅𝐹𝑦 [𝑁] (46)  

𝑅𝐸𝑦 = 3459 + 9324 ∙ 𝑠𝑖𝑛 43,78 + 1590 − 7186 = 4314 𝑁  

 

Řez 1: 

𝑥1𝜖 (0, 𝑙1𝐵), 

 

 

 

 

Řez 2: 

𝑥2𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙𝐹), 

 

Obr. 34 Řez 2, spodní rám. 

 

𝑁2 = −𝑅𝐴𝑥 = −4612 𝑁 (51)  

 

Obr. 33 Řez 1, spodní rám. 

𝑁′1 = 0 (47)  

𝑇′1 = 𝑅𝐸𝑦 = 4314 𝑁 (48)  

𝑀′𝑜1 = 𝑅𝐸𝑦 ∙ 𝑥1 (49)  

𝑀′𝑜1 = −4314 ∙ 1302 = −5616828 𝑁𝑚𝑚 (50)  
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𝑇2 = 𝑅𝐸𝑦 − 𝑅𝐴𝑦 = 4314 − 3459 = 855 𝑁 (52)  

𝑀𝑜2 = −𝑅𝐸𝑦 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑥′2) + 𝑅𝐴𝑦 ∙ 𝑥′2 (53)  

𝑀𝑜2 = −4314 ∙ (1302 + 1158) + 3459 ∙ 1158 = −6606918 𝑁𝑚𝑚 (54)  

 

Řez 3: 

𝑥3𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙1), 

 

Obr. 35 Řez 3, spodní rám. 

 

𝑁3 = −𝑅𝐴𝑥 + 𝐹𝑠 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛾 = −4612 + 9324 ∙ 𝑐𝑜𝑠 43,78 = 2119,94 𝑁 (55)  

𝑇3 = 𝑅𝐸𝑦 − 𝑅𝐴𝑦 − 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 = 4314 − 3459 − 9324 ∙ sin 43,78 = −5596,19 𝑁 (56)  

𝑀𝑜3 = 𝑅𝐸𝑦 ∙ (𝑙5𝐴 + 𝑙′𝐹+𝑥′3) − 𝑅𝐴𝑦 ∙ (𝑙′𝐹 + 𝑥′3) − 𝐹𝑠 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛾 ∙ 𝑥′3 (57)  

𝑀𝑜3 = 4314 ∙ (1302 + 1158 + 590) − 3459 ∙ (1158 + 590) − 9324 ∙ sin 43,78 ∙ (58)  

           ∙ 590 = 3305163,86 𝑁𝑚𝑚  

 

Řez 4: 

𝑥4𝜖 (0, 𝑙1𝐶), 

 

 

ZATÍŽENÍ SPODNÍHO RÁMU V POLOZE 2: 

Tento výpočet je totožný s výpočtem pro polohu 1. Proto je zde uveden jen zjednodušený 

výpočet a výsledné hodnoty. Reakce sil: REy=4072 N, RFy=7428 N. 

 

Obr. 36 Řez 4, spodní rám. 

𝑁′4 = 0 (59)  

𝑇′4 = −𝑅𝐹𝑦 = −7186 𝑁 (60)  

𝑀′𝑜4 = −𝑅𝐹𝑦 ∙ 𝑥′4 = 7186 ∙ 460 = 3305560 𝑁𝑚𝑚 (61)  
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Řez 1: 

𝑥1𝜖 (0, 𝑙1𝐵), 

𝑁′1 = 0 (62)  

𝑇′1 = 𝑅𝐸𝑦 = 4072 𝑁 (63)  

𝑀′𝑜1 = −5301744 𝑁𝑚𝑚 (64)  

 

 

Řez 2: 

𝑥2𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙𝐹), 

𝑁′2 = −2045 𝑁 (65)  

𝑇′2 = 170 𝑁 (66)  

𝑀′𝑜2 = −5498604 𝑁𝑚𝑚 (67)  

 

 

Řez 3: 

𝑥3𝜖 (0, 𝑙1𝐵 + 𝑙1), 

𝑁′3 = 4686,94 𝑁 (68)  

𝑇′3 = −6087,09 𝑁 (69)  

𝑀′𝑜3 = 1907219,32 𝑁𝑚𝑚 (70)  

 

 

Řez 4: 

𝑥4𝜖 (0, 𝑙1𝐶), 

𝑁′4 = 0 (71)  

𝑇′4 = −7428 𝑁 (72)  

𝑀′𝑜4 = −3416880 𝑁𝑚𝑚 (73)  

 

Z výsledků vyplývá, že nejhorší zatížení v ohybu nastane v poloze 1, nejvyšší normála je ve 

stavu 2.  
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Kontrola na ohyb: 

Volím profil uzavřený svařovaný černý s obdélníkovým průřezem, EN 10219-2, rozměr 

120x60x5, materiál S355J2H, Remin=355 MPa, WOy=47830 mm3 dle [15]. 

𝜎𝑜 =
𝑀𝑂𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑂
=

𝑀′𝑜2

𝑊𝑂
 [𝑀𝑃𝑎] (74)  

𝜎𝑜 =
6606918

47830
= 138,13 𝑀𝑃𝑎  

kde: σo [MPa] - napětí v ohybu, 

 MOmax [Nmm] - maximální ohybový moment, 

 WO [mm3] - modul pružnosti v ohybu k ose y. 

 

Kontrola na tah: 

𝜎𝑡 =
𝑁𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑗
=

𝑁′3
𝑆𝑗

 [𝑀𝑃𝑎] (75)  

𝜎𝑡 =
4686,94 

1636
= 2,86 𝑀𝑃𝑎  

kde: σt [MPa] - napětí v tahu, 

 Nmax [N] - maximální normálová síla, 

 Sj [mm2] - plocha průřezu jäcklu. 

 

Kombinované namáhání: 

𝜎𝐾 = 𝜎𝑜 + 𝜎𝑡 =
𝑀′𝑜2

𝑊𝑂
+

𝑁′3
𝑆𝑗

 [𝑀𝑃𝑎] (76)  

𝜎𝐾 = 138,13 + 2,86 = 138,21 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐷𝑂 =
𝑅𝑒𝑚𝑖𝑛

𝐾
=

355

2
= 177,5 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐾 < 𝜎𝐷𝑂 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: σK [MPa] - kombinované napětí, 

 Remin [MPa] - mez kluzu daného materiálu, 

 σDO [MPa] - dovolené napětí v ohybu, 

 K [-]  - bezpečnost. 
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MKP rámu: 

 Pro stanovení ostatních napětí působících na spodním rámu byl vytvořen model a 

zkontrolován pomocí metody konečných prvků v programu ANSYS Workbench, kde byly 

zjištěny dodatečné informace. Z výsledků vyplývá, že navrhovaný nosník je plně dostačující 

pro zadané namáhání. Kompletní MKP je v příloze č. 2. 

 

Obr. 37 MKP spodního rámu. 

5.3 ČEPY 

 Z tabulky vyplývá, že největší zatížení je v místě uchycení čepu A a B v poloze 1. 

Vzhledem k podobné konstrukci obou rámu a stejné konstrukci vložky a uchycení čepu jsou 

rozměry ve všech čtyřech bodech A, B, C a D stejné. Proto je použit jeden a ten samý čep pro 

všechny čtyři body. 

5.3.1 VÝPOČET ČEPU PRO HORNÍ RÁM: 

 Maximální síla se vyskytuje v bodě A, proto bude výpočet přednostně veden k tomu 

bodu. Materiál pro čep je zvolen 11 600 a pro vložku 11 500, Re=295 MPa, Rm=590-705 MPa 

dle [9]. 

 

Obr. 38 Čep horního rámu. 
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𝐹𝐵 =
𝑅𝑐𝐵

2
=

√𝑅𝐵𝑦
2 + 𝑅𝐵𝑥

2

2
 [𝑁] 

(77)  

𝐹𝐵 =
𝑅𝑐𝐵

2
=

√46122 + +34592

2
=

5765

2
= 2882,5 𝑁  

kde: FB [N]  - celkové zatížení čepu B, 

 RcB [N] - dílčí zatížení čepu B. 

 

Z obr. je ohybový moment: 

𝑀𝑜𝐵 = 𝑅𝐹𝐵 ∙ 𝑙𝐹𝐵 = 2882,5 ∙ 23,5 = 67738,75 𝑁𝑚𝑚 (78)  

kde: MoB [Nmm] - ohybový moment působící na čepu B, 

 lFB [mm] - rameno zatěžující síly. 

 

Kontrola čepu na ohyb: 

𝜎𝐵 =
𝑀𝑜𝐵

𝑊𝑜𝐵
=

𝑀𝑜𝐵

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

 [𝑀𝑃𝑎] (79)  

𝜎𝐵 =
67738,75

𝜋 ∙ 303

32

= 25,56 𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎 (80)  

𝜎𝐵 < 𝜎𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

kde: σB [MPa] - napětí v ohybu pro bod B, 

 σDoc [MPa] - dovolené napětí v ohybu po míjivé zatížení dle [9], 

 WoB [mm3] - modul pružnosti v ohybu, 

 dc [mm] - průměr čepu. 

 

Kontrola čepu na smyk (střih): 

𝜏𝐵 =
𝐹𝐵

𝑆𝑐
=

𝐹𝐵

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
2

4

 [𝑀𝑃𝑎] (81)  

𝜏𝐵 =
2882,5

𝜋 ∙ 302

4

= 4,08 𝑀𝑃𝑎  
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𝜏𝐷𝑜𝑐 = 65 − 105 𝑀𝑃𝑎 (82)  

𝜏𝐵 < 𝜏𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

 

kde: τB [MPa] - napětí ve smyku (střihu) pro bod B, 

 τ Doc [MPa] - dovolené napětí ve smyku (střihu) po míjivé zatížení dle [9]. 

 

 

Kontrola čepu na otlačení: 

Otlačení pouzdra hlavního rámu 

𝑃𝐵𝑣 =
𝑅𝑐𝐵

𝑏𝑣 ∙ 𝑑𝑐
 [𝑀𝑃𝑎] (83)  

𝑃𝐵𝑣 =
5765

78 ∙ 30
= 2,46 𝑀𝑃𝑎  

𝑃𝐷 = 90 − 135 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (84)  

 

 

Otlačení kyvné desky 

𝑃𝐵𝑑 =
𝐹𝐵

𝑏𝑑 ∙ 𝑑𝑐
 [𝑀𝑃𝑎] (85)  

𝑃𝐵𝑑 =
2882,5

14 ∙ 30
= 6,86 𝑀𝑃𝑎  

𝑃𝐷 = 90 − 135 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 (86)  

kde: PBv [MPa] - napětí v tlaku pro bod B, 

 PD [MPa] - dovolené napětí v tlaku po míjivé zatížení dle [9]. 

 

 

5.3.2 VÝPOČET ČEPU PRO SPODNÍ RÁM: 

 Maximální síla se vyskytuje v bodě A, proto bude výpočet přednostně veden k tomu 

bodu. Materiál pro čep je zvolen 11 600 a pro vložku 11 500, Re=295 MPa, Rm=590-705 MPa 

dle [9]. 
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Obr. 39 Čep spodního rámu. 

𝐹𝐴 =
𝑅𝑐𝐴

2
=

√𝑅𝐴𝑦
2 + 𝑅𝐴𝑥

2

2
 [𝑁] 

(87)  

𝐹𝐴 =
𝑅𝑐𝐴

2
=

√46122 + +34592

2
=

5765

2
= 2882,5 𝑁  

kde: FA [N]  - celkové zatížení čepu A, 

 RcA [N] - dílčí zatížení čepu A. 

 

Z obr. je ohybový moment 

𝑀𝑜𝐴 = 𝑅𝐹𝐴 ∙ 𝑙𝐹𝐴 = 2882,5 ∙ 18,5 = 53326,25 𝑁𝑚𝑚 (88)  

kde: MoA [Nmm] - ohybový moment působící na čepu A, 

 lFA [mm] - rameno zatěžující síly. 

 

 

Kontrola čepu na ohyb: 

𝜎𝐴 =
𝑀𝑜𝐴

𝑊𝑜𝐴
=

𝑀𝑜𝐴

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

 [𝑀𝑃𝑎] (89)  

𝜎𝐴 =
53326,25

𝜋 ∙ 303

32

= 20,12 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐴 < 𝜎𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 
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kde: σA [MPa] - napětí v ohybu pro bod A, 

 σDoc [MPa] - dovolené napětí v ohybu po míjivé zatížení dle [9], 

 WoA [mm3] - modul pružnosti v ohybu, 

 dc [N]  - průměr čepu. 

 

Kontrola čepu na smyk (střih): 

𝜏𝐴 =
𝐹𝐴

𝑆𝑐
=

𝐹𝐴

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
2

4

 [𝑀𝑃𝑎] (90)  

𝜏𝐴 =
2882,5

𝜋 ∙ 302

4

= 4,08 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜏𝐷𝑜𝑐 = 65 − 105 𝑀𝑃𝑎  

𝜏𝐴 < 𝜏𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: τA [MPa] - napětí ve smyku (střihu) pro bod A, 

 τ Doc [MPa] - dovolené napětí ve smyku (střihu) po míjivé zatížení dle [9]. 

 

Kontrola čepu na otlačení: 

Otlačení pouzdra hlavního rámu 

𝑃𝐴𝑣 =
𝑅𝑐𝐴

𝑏𝑣 ∙ 𝑑𝑐
 [𝑀𝑃𝑎] (91)  

𝑃𝐴𝑣 =
5765

78 ∙ 30
= 2,46 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝐷 = 90 − 135 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

 

Otlačení kyvné desky 

𝑃𝐴𝑑 =
𝐹𝐴

𝑏𝑑 ∙ 𝑑𝑐
 [𝑀𝑃𝑎] (92)  

𝑃𝐴𝑑 =
2882,5

14 ∙ 30
= 6,86 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝐷 = 90 − 135 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: PAv [MPa] - napětí v tlaku pro bod A, 

 PD [MPa] - dovolené napětí v tlaku po míjivé zatížení dle [9]. 
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5.3.3 ČEP PRO UCHYCENÍ PŘÍČNICE SPODNÍ: 

 Maximální síla působící na čep, nastane při poloze 1. Materiál pro čep je zvolen 

11 600 a pro vložku 11 500, materiál příčnice 11 343, Re=295 MPa, Rm=590-705 MPa dle [9]. 

 

Obr. 40 Čep spodní příčnice. 

 

Získání reakcí od síly Fs 

𝑅𝑠2 ∙ 𝑙𝑅𝑠2 − 𝐹𝑠 ∙ 𝑙𝑅𝑠1 = 0 (93)  

𝑅𝑠2 ∙ 𝑙𝑅𝑠2 − 𝐹𝑠 ∙ 𝑙𝑅𝑠1 = 0  

𝑅𝑠2 =
𝐹𝑠 ∙ 𝑙𝑅𝑠1

𝑙𝑅𝑠2
=

9324 ∙ 76

54
= 13122,66 𝑁 (94)  

kde: Rs2 [N]  - reakce od síly Fs, 

 Rs1 [N]  - reakce od síly Fs, 

 lRs1 [mm] - vzdálenost k reakční síle, 

 lRs2 [mm] - vzdálenost mezi reakcemi. 

 

Z obr. je ohybový moment 

𝑀𝑜𝑝 = 𝑅𝑠2 ∙ 𝑙𝐹𝑠 = 13122,6 ∙ 22 = 288697,2 𝑁𝑚𝑚 (95)  

kde: MoP [Nmm] - ohybový moment působící na čepu, 

 lFs [mm] - rameno zatěžující síly. 

 

 



BRNO 2016 

 

 

45 
 

VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Kontrola čepu na ohyb: 

𝜎𝑝 =
𝑀𝑜𝑝

𝑊𝑜𝑝
=

𝑀𝑜𝑝

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

 [𝑀𝑃𝑎] (96)  

𝜎𝑝 =
288697,2 

𝜋 ∙ 303

32

= 108,96 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑝 < 𝜎𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: σp [MPa] - napětí v ohybu, 

 σDoc [MPa] - dovolené napětí v ohybu po míjivé zatížení dle [9], 

 Wop [mm3] - modul pružnosti v ohybu, 

 dc [N]  - průměr čepu. 

 

 

Kontrola čepu na smyk (střih): 

𝜏𝑝 =
𝐹𝑠

𝑆𝑐
=

𝐹𝑠

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
2

4

 [𝑀𝑃𝑎] (97)  

𝜏𝑝 =
9324

𝜋 ∙ 302

4

= 13,2 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝐷𝑜𝑐 = 65 − 105 𝑀𝑃𝑎  

 

kde: τp [MPa] - napětí ve smyku (střihu), 

 τ Doc [MPa] - dovolené napětí ve smyku (střihu) po míjivé zatížení dle [9]. 

 

 

Kontrola čepu na otlačení: 

Otlačení pouzdra hlavního rámu 

𝑃𝑣 =
𝑅𝑠2

𝑏𝑣 ∙ 𝑑𝑐
 [𝑀𝑃𝑎] (98)  

𝑃𝑣 =
13122,6

78 ∙ 30
= 5,6 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝐷 = 90 − 135 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  
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Otlačení příčnice 

𝑃𝑝 =
𝐹𝑠

𝑏𝑝 ∙ 𝑑𝑐
 [𝑀𝑃𝑎] (99)  

𝑃𝑝 =
9324

20 ∙ 30
= 15,54 𝑀𝑃𝑎 

𝑃𝐷 = 75 − 105 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: Pp [MPa] - napětí v tlaku na bočnici, 

 PD [MPa] - dovolené napětí v tlaku po míjivé zatížení dle [9]. 

 

5.3.4 ČEP PRO UCHYCENÍ PŘÍČNICE HORNÍ: 

 Tento výpočet by byl naprosto totožný s předchozím, protože systém úchytu je stejný. 

Jediný rozdíl je, že je kratší rameno lFs. Tudíž výsledný ohybový moment je o tuto vzdálenost 

menší a tím pádem i ohybové napětí. Vzhledem k tomuto není třeba provádět další výpočty. 

 

5.3.5 HŘÍDEL ZADNÍHO KOLA: 

Přehled reakčních sil v tab. 

Tab. 5.3: Síly působící na zadní kolo 

Síla [N] RAx RAy RDx RDy REy RFy Fs 

Poloha 1 4612 3459 2120 1590 4314 7186 9324 

Poloha 2 2045 3902 2043 3898 4072 7428 5514 

 

 Z tabulky je vidět, že maximální síla působící na hřídel nastane při poloze 2, kdy je 

horní rám v maximální výšce zdvihu. Materiál pro je volen 11 600, Re=295 MPa, Rm=590-

705 MPa dle [9]. Rozměry dle obrázku 

 

Obr. 41 Hřídel zadního kola. 

𝐹𝐹 =
𝑅𝐹𝑦

2
=

7428

2
= 3714 𝑁 (100)  

kde: FF [N]  - celkové zatížení hřídele. 
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Z obr. je ohybový moment 

𝑀𝑜𝑧1 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑙1 = 3714 ∙ 30 = 111420 𝑁𝑚𝑚 (101)  

𝑀𝑜𝑧2 = 𝐹𝐹 ∙ 𝑙2 = 3714 ∙ 43 = 159702 𝑁𝑚𝑚 (102)  

kde: Moz1 [Nmm] - ohybový moment působící v místě 1, 

 l1 [mm] - rameno zatěžující síly k bodu 2, 

 Moz2 [Nmm] - ohybový moment působící v místě 2, 

 l2 [mm] - rameno zatěžující síly k bodu 2. 

 

Kontrola hřídele na ohyb: 

𝜎𝑜𝑧1 =
𝑀𝑧𝑜1

𝑊𝑜𝑧1
=

𝑀𝑜𝑧1

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

 [𝑀𝑃𝑎] 
(103)  

𝜎𝑜𝑧1 =
111420

𝜋 ∙ 253

32

= 72,67 𝑀𝑃𝑎  

 

Vliv vrubu na napětí 

𝜎′𝑜1 = 𝜎𝑜𝑧1 ∙ αo = 72,67 ∙ 2 = 145,34 𝑀𝑃𝑎 (104)  

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎  

kde: σo1 [MPa] - napětí v ohybu v bodě 1, 

 σDoc [MPa] - dovolené napětí v ohybu po míjivé zatížení dle [9], 

 Woz1 [mm3] - modul pružnosti v ohybu v bodě 1, 

 dc [N]  - průměr čepu. 

 

𝜎𝑜𝑧2 =
𝑀𝑜𝑧2

𝑊𝑜𝑧2
=

𝑀𝑜𝑧2

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

 [𝑀𝑃𝑎] (105)  

𝜎𝑜𝑧2 =
159702

𝜋 ∙ 353

32

= 37,96 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎  

𝜎𝑜𝑧2 < 𝜎𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: σoz2 [MPa] - napětí v ohybu v bodě 2, 

 σDoc [MPa] - dovolené napětí v ohybu po míjivé zatížení dle [9], 
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 Woz2 [mm3] - modul pružnosti v ohybu v bodě 2, 

 dc [N]  - průměr čepu. 

 

Kontrola hřídele na smyk (střih): 

𝜏z1 =
𝐹𝐹

𝑆𝑐
=

𝐹𝐹

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
2

4

 [𝑀𝑃𝑎] (106)  

𝜏z1 =
3714

𝜋 ∙ 252

4

= 7,57 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝐷𝑜𝑐 = 65 − 105 𝑀𝑃𝑎  

𝜏z1 < 𝜏𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: τz1 [MPa] - napětí ve smyku (střihu) v bodě 1, 

 τ Doc [MPa] - dovolené napětí ve smyku (střihu) po míjivé zatížení dle [9]. 

 

𝜏z2 =
𝐹𝐹

𝑆𝑐
=

𝐹𝐹

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
2

4

 [𝑀𝑃𝑎] (107)  

𝜏z2 =
3714

𝜋 ∙ 352

4

= 3,86 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝐷𝑜𝑐 = 65 − 105 𝑀𝑃𝑎  

𝜏z2 < 𝜏𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

kde: τz2 [MPa] - napětí ve smyku (střihu) v bodě 2, 

 τ Doc [MPa] - dovolené napětí ve smyku (střihu) po míjivé zatížení dle [9]. 

 

 

5.4 PŘÍČNICE 

 

Příčnici je nutno zkontrolovat na ohyb. Abychom to mohli udělat, musíme vypočítat její 

průřezový modul v ohybu. K tomu potřebujeme znát kvadratický moment průřezu, který 

zjistíme z obsahu a těžiště prvku pomoc Steinerovy věty. Za prvé je tedy nutné vypočítat 

těžiště celého prvku. 
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5.4.1 TĚŽIŠTĚ 

 

Obr. 42 Příčnice. 

 

Známé vzdálenosti:  B1=16 mm, L1=126 mm, B2=B3=16 mm, L2=L3= 60 mm,  

   Materiál-11 343 (S 235 JRG 1). 

 

Obsah útvaru: 

𝑆 = ∑𝑆𝑖 = 𝑆1 + 2𝑆2 = 𝐿1𝐵1 + 2𝐿2𝐵2  [𝑚𝑚2] (108)  

𝑆 = 126 ∙ 16 + 2 ∙ 60 ∙ 16 = 3936 𝑚𝑚2 
 

kde: S1 [mm2] - plocha prvního členu, 

 S2 [mm2] - plocha druhého členu, 

 S [mm2] - plocha celého útvaru. 

 

Výpočet statických momentů v osách X a Y: 

 

 V ose X není nutné počítat, jelikož je uprostřed. Naopak v ose Y jej počítat musíme, 

protože těleso není symetrické. 

∑𝑆𝑖𝑦𝑖 = 𝑆1𝑦1 + 2𝑆2𝑦2 = 𝐿1𝐵1

𝐿1

2
+ 2𝐿2𝐵2 (

𝐿2

2
+ 𝐵1) [𝑚𝑚3] (109)  

∑𝑆𝑖𝑦𝑖 = 126 ∙ 16 ∙ 63 + 2 ∙ 60 ∙ 16 ∙ 46 = 104448 𝑚𝑚3 
 

kde: L1 [mm] - délka prvního členu, 

 L2 [mm] - délka druhého členu, 
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 B1 [mm] - šířka prvního členu, 

 B2 [mm] - šířka celého členu. 

 

Poloha výsledného těžiště v ose Y: 

𝑌𝑇 =
∑𝑆𝑖𝑦𝑖

𝑆
=

104448

3936
= 26,536 𝑚𝑚 (110)  

kde: YT [mm] - vzdálenost těžiště útvaru v ose Y. 

 

Následuje výpočet dle Steinerovy věty pro konečné určení kvadratického momentu prvku. 

 Steinerova věta zní: kvadratický moment plochy k ose neprocházející jeho těžištěm je 

roven kvadratickému momentu plochy k ose procházejícím jeho těžištěm rovnoběžné s danou 

osou zvětšenému o součin velikosti plochy a druhé mocniny vzdálenosti obou os. [5] 

 

Obr. 43 Rozteč os příčnice. 

 

Kvadratický moment plochy obdélníku: 

𝐽𝑥𝑇1 =
𝐿1𝐵1

3

12
=

126 ∙ 163

12
= 43010 𝑚𝑚4 (111)  

𝐽𝑥𝑇2 = 𝐽𝑥𝑇3 =
𝐵2𝐿2

3

12
=

16 ∙ 603

12
= 288000 𝑚𝑚4 (112)  

kde: JxT1 [mm4] - kvadratický moment plochy členu 1, 

 JxT2 [mm4] - kvadratický moment plochy členu 2. 
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Vzdálenosti mezi těžištěm celého útvaru a jeho členy: 

𝑎1 = 𝑌𝑇 −
𝐵1

2
= 26,53 − 8 = 18,53 𝑚𝑚 (113)  

𝑎2 = 𝑎3 =
𝐿2

2
+ 𝐵1 − 𝑌𝑇 = 30 + 16 − 26,53 = 19,47 𝑚𝑚 (114)  

kde: a1 [mm] - vzdálenost osy těžiště členu 1 od centrálního těžiště, 

 a2 [mm] - vzdálenost osy těžiště členu 2 od centrálního těžiště. 

 

5.4.2 STEINEROVA VĚTA: 

𝐽𝑥 = ∑𝐽𝑍𝑖 = 𝐽𝑍1 + 2𝐽𝑍2 [𝑚𝑚4]

𝑛

𝑖=1

 (115)  

𝐽𝑥1 = 𝐽𝑥𝑇1 + 𝑆1𝑎1
2 = 43010 + 126 ∙ 16 ∙ 18,532 = 735225,57 𝑚𝑚4 (116)  

𝐽𝑥2 = 𝐽𝑍3 = 𝐽𝑥𝑇2 + 𝑆2𝑎2
2 = 288000 + 60 ∙ 16 ∙ 19,472 = 651917,66 𝑚𝑚4 (117)  

𝐽𝑥 = 735225,57 + 2 ∙ 651917,66 = 2039060,89 𝑚𝑚4 
 

kde: Jx1 [mm4] - posunutý kvadratický moment plochy členu 1, 

 Jx2 [mm4] - posunutý kvadratický moment plochy členu 2, 

 Jx [mm4] - celkový kvadratický moment plochy členu. 

 

 Nyní díky známému kvadratickému momentu k ose X můžeme vapočítat průřezový 

modul pružnosti k ose X a celkové ohybové napětí. 

𝑊𝑜𝑦 =
𝐽𝑥

𝐿2 + 𝐵1 − 𝑌𝑇
=

2039060,89 

60 + 16 − 26,53
= 41220 𝑚𝑚3 (118)  

𝜎𝑜𝑝 =
𝑀𝑜𝑝

𝑊𝑜𝑦
=

2𝐹𝑠𝑙𝑝

41220
=

2 ∙ 9324 ∙ 872

41220
= 98,62 𝑀𝑃𝑎 (119)  

𝜎𝐷𝑂 = 85 − 115 𝑀𝑝𝑎 dle [9] 

𝜎𝑜𝑝 ≤𝐷𝑂→ 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 
 

kde: Woy [mm3] - průřezový modul v ohybu k ose Y, 

 σop [MPa] - ohybové napětí příčnice. 
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5.5 PEVNOSTNÍ KONTROLA VÝKYVNÉ DESKY 

Kritická síla: 

𝐽𝑚𝑖𝑛 =
𝑎𝑑

3 ∙ 𝑏𝑑

12
 [𝑚𝑚4 (120)  

𝐽𝑚𝑖𝑛 =
143 ∙ 70

12
= 16 006,66 𝑚𝑚4  

𝐹𝑘𝑟 = 𝛼𝑟
2 ∙

𝐸 ∙ 𝐽𝑚𝑖𝑛

𝑙2
 [𝑁] (121)  

𝐹𝑘𝑟 = 𝜋2 ∙
2,1 ∙ 105[𝑃𝑎] ∙ 16 006,66[ 𝑚𝑚4]

3502[ 𝑚𝑚2]
= 270 547,31 𝑁  

kde: Jmin [mm4] - kvadratický moment průřezu, 

 Fkr [N]  - kritická síla, 

 αr [-]  - veličina daná uložením prutu, 

 E [MPa] - modul pružnosti v tahu, 

 l [mm]  - délka prutu, 

 ad [mm] - šířka profilu, 

 bd [mm] - výška profilu. 

  

Štíhlost prutu: 

𝜆 =
𝑙

𝑖
=

𝑙

√
𝐽𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑑

=
𝑙

√
𝐽𝑚𝑖𝑛

𝑎𝑑 ∙ 𝑏𝑑

 [−] 
(122)  

𝜆 =
𝑙

𝑖
=

350[𝑚𝑚]

√16 006,66[𝑚𝑚4]
14 ∙ 70[𝑚𝑚2]

= 86,6 

 

kde: Sd [mm2] - průřez desky, 

 λ [-]  - štíhlost prutu 

 i [-]  - poloměr štíhlosti. 

 

Mezní štíhlost: 

𝜆𝑘 = 𝛼𝑟 ∙ √
𝐸

𝜎𝐾

[– ] (123)  
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𝜆𝑘 = 𝜋 ∙ √
2,1 ∙ 105

300
= 83,07  

kde: λk [-]  - mezní štíhlost, 

 σk [-]  - mez kluzu materiálu 11 523.0 volena dle [9]. 

 

Zatěžující síla: 

 Tato síla je největší při reakci v bodě C a D, které jsou totožné, při druhém zátěžovém 

stavu. Tuto sílu zachycují dvě desky, proto musíme výslednou zatěžující sílu podělit dvěma. 

𝐹𝑧 = 𝑅𝐶𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛼) + 𝑅𝐶𝑦 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) [𝑁] (124)  

𝐹𝑧 = 2 209[𝑁] ∙ 𝑐𝑜𝑠(62,34°) + 4 215[𝑁] ∙ 𝑠𝑖𝑛(62,34°) =
4 758,77

2
= 2379,38 𝑁  

kde: Fz [N]  - síla působící na desku. 

 

Bezpečnost: 

Jelikož nám vyšla λ>λk budeme nadále počítat v oblasti pružného vzpěru dle Eulera [9]. 

𝜎𝑘𝑟 =
𝐹𝑘𝑟

𝑆
< 𝜎𝑢 (125)  

𝜎𝑘𝑟 =
270 547,31

14 ∙ 70 ∙ 2
= 138,03 𝑀𝑃𝑎 ≤ 300 𝑀𝑃𝑎  
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6 POHON ZAŘÍZENÍ 
 

6.1 POHON PŘEDNÍHO KOLA 

 

6.1.1 STANOVENÍ HNACÍHO MOMENTU: 

 

Kinetická energie: 

𝐸𝑘 =
1

2
𝐼2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2�̇�2𝑇

2 +
1

2
𝐼3�̇�3

2 +
1

2
𝑚3�̇�3𝑇

2 +
1

2
𝑚4�̇�4𝑇

2 =
1

2
𝐼𝑐�̇�2

2 (126)  

 

Doplňkové rovnice: 

�̇�4 = �̇�2 ∙ 𝑅2 (127)  

�̇�3 ∙ 𝑅3 = �̇�2 ∙ 𝑅2 → �̇�3 =
�̇�2 ∙ 𝑅2

𝑅3
 (128)  

�̇�2𝑇 = �̇�2 ∙ 𝑅2 (129)  

�̇�3𝑇 = �̇�3 ∙ 𝑅3 =
�̇�2 ∙ 𝑅2

𝑅3
∙ 𝑅3 = �̇�2 ∙ 𝑅2 (130)  

 

Dosazené doplňkové rovnice do rovnice (111): 

𝐸𝑘 =
1

2
𝐼2�̇�2

2 +
1

2
𝑚2(�̇�2 ∙ 𝑅2)

2 +
1

2
𝐼3 (

�̇�2 ∙ 𝑅2

𝑅3
)
2

+
1

2
𝑚3(�̇�2 ∙ 𝑅2)

2 +
1

2
𝑚4(�̇�2 ∙ 𝑅2)

2 =
1

2
𝐼𝑒�̇�2

2  

𝐼𝑒 = 𝐼2 + 𝐼3 (
𝑅2

𝑅3
)
2

+ 𝑚2𝑅2
2 + 𝑚3𝑅2

2 + 𝑚4𝑅2
2 (131)  

𝐼𝑒 =
1

2
𝑚2𝑅2

2 +
1

2
𝑚3𝑅3

2 (
𝑅2

𝑅3
)
2

+ 𝑅2
2(𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4) 

𝐼𝑒 =
1

2
∙ 18,64 ∙ 0,1252 +

1

2
∙ 7,856 ∙ 0,12 ∙ (

0,125

0,1
)
2

+ 0,1252(18,64 + 7,856 + 2619) 

𝐼𝑒 = 41,54 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 

 

kde: m2 [kg]  - hmotnost kola 2, 

 m3 [kg]  - hmotnost kola 3, 

 m4 [kg]  - hmotnost soustavy 4, 

 R2 [m]  - poloměr kola 2, 

 R3 [m]  - poloměr kola 3. 
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Odpor proti stoupání: 

Pro odvození se dosadí rovnice (124), (125), (126), (127). 

𝐻𝑠 = 𝑚2 ∙ 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ �̇�2𝑇 + 𝑚3 ∙ 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ �̇�3𝑇 + 𝑚4 ∙ 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ �̇�4𝑇 (132)  

𝐻𝑠 = 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ (𝑚2 ∙ �̇�2𝑇 + 𝑚3 ∙ �̇�3𝑇 + 𝑚4 ∙ �̇�4𝑇) 

𝐻𝑠 = 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ (𝑚2 ∙ �̇�2 ∙ 𝑅2 + 𝑚3 ∙ �̇�2 ∙ 𝑅2 + 𝑚4 ∙ �̇�2 ∙ 𝑅2) 

𝐻𝑠 = 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ �̇�2 ∙ 𝑅2(𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4) 

𝐻𝑠 = 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ �̇�2 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑚𝑐 

 

kde: Hs [-]  - odpor proti stoupání, 

 mc [kg]  - celková hmotnost. 

 

Rovnice výkonu: 

Do rovnice dosadíme (125), (129). 

𝑃 = 𝑀𝑘 ∙ �̇�2 − 𝑁2 ∙ 𝜉 ∙ �̇�2 − 𝑁3 ∙ 𝜉 ∙ �̇�3 − 𝐻𝑠 = 𝑀𝑒 ∙ �̇�2 (133)  

𝑃 = 𝑀𝑘 ∙ �̇�2 − 𝑁2 ∙ 𝜉 ∙ �̇�2 − 𝑁3 ∙ 𝜉 ∙
�̇�2 ∙ 𝑅2

𝑅3
− 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ �̇�2 ∙ 𝑅2 ∙ 𝑚𝑐 = 𝑀𝑒 ∙ �̇�2  

𝑀𝑒 = 𝑀𝑘 − 𝑁2 ∙ 𝜉 − 𝑁3 ∙ 𝜉 ∙
𝑅2

𝑅3
− 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ 𝑅2 ∙ 𝑚𝑐 (134)  

 

Pohybová rovnice: 

𝐼𝑒 ∙ 𝜑2̈ = 𝑀𝑒 (135)  

 

Odvození úhlového zrychlení: 

�̇�3 =
�̇�4

𝑅2
 (136)  

po derivaci: 

𝜑2̈ =
�̈�4

𝑅2
=

𝑎𝑧

𝑅2
 (137)  

 

 

Potřebný hnací moment: 

Dosazením rovnic (128), (131) a (134) do pohybové rovnice (132) a následným vyjádřením 

Mk získáme moment s požadovaným zrychlením. 
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𝑀𝑘 = 𝐼𝑒 ∙ 𝜑2̈ + 𝑁2 ∙ 𝜉 + 𝑁3 ∙ 𝜉 ∙
𝑅2

𝑅3
+ 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ 𝑅2 ∙ 𝑚𝑐 (138)  

𝑀𝑘 = 𝐼𝑒 ∙
�̈�4

𝑅2
+ 𝑁2 ∙ 𝜉 + 𝑁3 ∙ 𝜉 ∙

𝑅2

𝑅3
+ 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑝) ∙ 𝑅2 ∙ 𝑚𝑐 

𝑀𝑘 = 41,54 ∙
0,2

0,125
+ 8628 ∙ 0,0015 + 14856 ∙ 0,0015 ∙

0,125

0,1
+ 9,81 ∙ sin(2) ∙ 0,125 ∙ 2619 

𝑀𝑘 = 218,83 𝑁𝑚 

 

kde: Mk [Nm] - hnací moment, 

 αp [°]  - úhel stoupání, 

 az [m∙s-2] - zrychlení, 

 𝜉 [m]  - rameno valivého odporu beton-pryž dle [9], 

 N2 [N]  - celková normálová složka působící na kolo 2, 

 N3 [N]  - celková normálová složka působící na kolo 3. 

 

Potřebný výkon motoru: 

 Pro výpočet použijeme rovnici (124), dosadíme do základního vztahu pro výkon. 

𝑃𝑚 = 𝑀𝑘 ∙ �̇�2 = 𝑀𝑘 ∙
�̇�4

𝑅2
= 218,83 ∙

0,6

0,125
= 1050,38 𝑊 (139)  

kde: Pm [W]  - výkon motoru, 

 �̇�4 [m∙s-1] - rychlost. 

 

6.1.2 KONTROLA HNACÍ HŘÍDELE: 

 

Obr. 44 Hnací hřídel předního kola. 

𝐹𝐸 =
𝑅𝐸𝑦

2
=

8628

2
= 4314 𝑁 (140)  
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kde: FE [N]  - celkové zatížení hřídele. 

 

Minimální průměr: 

 Minimální průměr hřídele se počítá předběžně pouze na namáhání krutem při 

dovoleném napětí na nižší hranici. 

𝜏ℎ =
𝑀𝑘

𝑊𝑘ℎ
=

𝑀𝑘

𝜋
16𝑑ℎ𝑚𝑖𝑛

3
≤ 𝜏𝑑ℎ [𝑀𝑃𝑎] (141)  

𝑑ℎ𝑚𝑖𝑛 = √
16 ∙ 𝑀𝑘

𝜋 ∙ 𝜏𝑑ℎ
=

3

√
16 ∙ 218830

𝜋 ∙ 65

3

= 25,79 𝑚𝑚 (142)  

 

Kontrola hřídele na smyk (střih): 

𝜏ℎ1 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘ℎ
=

𝑀𝑘

0,2 ∙ (𝑑1ℎ − 𝑡1ℎ)3
=

218830

0,2 ∙ (42 − 4,9)3
= 21,42 [𝑀𝑃𝑎] (143)  

𝜏ℎ2 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘ℎ
=

𝑀𝑘

0,2 ∙ 𝑑2ℎ
3 =

218830

0,2 ∙ 423
= 14,76 [𝑀𝑃𝑎] (144)  

𝜏ℎ3 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘ℎ
=

𝑀𝑘

0,2 ∙
𝑑3ℎ

4 − 𝑑3ℎ𝑣
4

𝑑3ℎ

=
218830

0,2 ∙
37,54 − 274

37,5

= 28,37[𝑀𝑃𝑎] 
(145)  

𝜏𝑑ℎ = 65 − 105 𝑀𝑃𝑎 

𝜏ℎ1, 𝜏ℎ2 < 𝜏𝑑ℎ → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 
 

 

Z obr. je ohybový moment 

𝑀𝑜ℎ1 =
𝑅𝐸𝑦

2
∙ 𝑙ℎ1 = 4314 ∙ 65 = 280410 𝑁𝑚𝑚 (146)  

𝑀𝑜ℎ2 =
𝑅𝐸𝑦

2
∙
𝑙ℎ
2

= 4314 ∙
210

2
= 452970 𝑁𝑚𝑚 (147)  

𝑀𝑜ℎ3 =
𝑅𝐸𝑦

2
∙ 𝑙ℎ2 = 4314 ∙ 47 = 202758 𝑁𝑚𝑚 (148)  

 

Kontrola hnané hřídele na ohyb: 

𝜎𝑜ℎ1 =
𝑀𝑜ℎ1

𝑊𝑜ℎ1
=

𝑀𝑜ℎ1

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

=
280410

𝜋 ∙ (423 − 4,93)
32

= 38,63 𝑀𝑃𝑎 (149)  
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𝜎𝑜ℎ2 =
𝑀𝑜ℎ2

𝑊𝑜ℎ2
=

𝑀𝑜ℎ2

𝜋 ∙ 𝑑𝑐
3

32

=
452970

𝜋 ∙ 423

32

= 62,3 𝑀𝑃𝑎 (150)  

𝜎𝑜ℎ3 =
𝑀𝑜ℎ3

0,1 ∙
𝑑3ℎ

4 − 𝑑3ℎ𝑣
4

𝑑3ℎ

=
202758

0,1 ∙
37,54 − 274

37,5

= 52,58 𝑀𝑝𝑎 
(151)  

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑜ℎ1, 𝜎𝑜ℎ2,𝜎𝑜ℎ3 < 𝜎𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 
 

 

Redukované namáhání: 

𝜎𝑟𝑒𝑑1 = √𝜎𝑜ℎ1
2 + 3 ∙ 𝜏ℎ1

2 = √38,632 + 3 ∙ 21,422 = 53,56 𝑀𝑝𝑎 (152)  

𝜎𝑟𝑒𝑑2 = √𝜎𝑜ℎ2
2 + 3 ∙ 𝜏ℎ2

2 = √62,32 + 3 ∙ 14,762 = 67,34𝑀𝑝𝑎 (153)  

𝜎𝑟𝑒𝑑3 = √𝜎𝑜ℎ3
2 + 3 ∙ 𝜏ℎ3

2 = √52,582 + 3 ∙ 28,372 = 72 𝑀𝑝𝑎 (154)  

𝜎𝐷𝑜𝑐 = 125 − 180 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑟𝑒𝑑1, 𝜎𝑟𝑒𝑑2,𝜎𝑟𝑒𝑑3 < 𝜎𝐷𝑜𝑐 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 
 

 

6.1.3 KONTROLA PERA: 

Pero 1: 

Pro průměr hřídele 42 mm volím pero 12e7x8x63 dle ČSN 02 2562. 

bp1=12 mm 

hp1=8 mm 

lp1= 63 mm 

 

 

Obr. 45 Zatížení pera 1. 
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Síla působící na pero: 

𝑀𝑘 = 𝐹2𝑝1 ∙ (
𝐷

2
+

𝑡1𝑝1

2
) → 𝐹2𝑝1 =

𝑀𝑘

𝐷
2 +

𝑡1𝑝1

2

 [𝑁] (155)  

𝐹2𝑝1 =
218830

42
2 +

3,1
2

= 9704,2 𝑁 (156)  

 

Kontrola na otlačení: 

𝑃1𝑝 =
𝐹2𝑝1

𝑙𝑝𝑣1 ∙ 𝑡1𝑝1
 [𝑀𝑝𝑎] (157)  

𝑃1𝑝 =
9704,2

51 ∙ 3,1
= 61,38 𝑀𝑝𝑎  

𝑃𝐷𝑝 = 100 − 150 𝑀𝑝𝑎 pro ocelový náboj dle [9] (158)  

𝑃1𝑝 ≤ 𝑃𝐷𝑝 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

 

Kontrola pera na střih: 

𝜏𝑝1 =
𝑀𝑘

𝑏𝑝1 ∙ 𝐷 ∙ 𝑙𝑝1
 [𝑀𝑝𝑎] (159)  

𝜏𝑝1 =
218830

12 ∙ 42 ∙ 63
= 6,89 𝑀𝑝𝑎 

𝜏𝑝1 ≤ 𝜏𝐷 →  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

 

Pero 2: 

Pro průměr hřídele 25 mm volím pero 8e7x7x50 dle ČSN 02 2562. 

bp2=8 mm, hp2=7 mm, lp2= 50mm 

 

 

Obr. 46 Zatížení pera 2. 
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Síla působící na pero: 

𝑀𝑘 = 𝐹2𝑝2 ∙ (
𝐷

2
+

𝑡1𝑝2

2
) → 𝐹2𝑝1 =

𝑀𝑘

𝐷
2 +

𝑡1p2

2

 [𝑁] (160)  

𝐹2𝑝2 =
218830

25
2 +

2,9
2

= 15686,73 𝑁 (161)  

 

Kontrola na otlačení: 

𝑃2𝑝 =
𝐹2𝑝2

𝑙𝑝𝑣2 ∙ 𝑡1𝑝2
 [𝑀𝑝𝑎] (162)  

𝑃2𝑝 =
15686,73

42 ∙ 2,9
= 128,8 𝑀𝑝𝑎 

𝑃𝐷𝑝 = 100 − 150 𝑀𝑝𝑎  

𝑃2𝑝 ≤ 𝑃𝐷𝑝 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

 

Kontrola pera na střih: 

𝜏𝑝2 =
𝑀𝑘

𝑏𝑝2 ∙ 𝐷 ∙ 𝑙𝑝2
 [𝑀𝑝𝑎] (163)  

𝜏𝑝2 =
218830

8 ∙ 25 ∙ 50
= 21,83 𝑀𝑝𝑎 

𝜏𝑝2 ≤ 𝜏𝐷 →  𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

 

 

6.1.4 POHON PRO PŘENÍ KOLO: 

 Dle průměru výstupního hřídele a požadovaného kroutícího momentu, který není 

nejmenší, jsem nemohl zvolit přímý elektrický motor, ale elektromotor se šnekovou 

převodovkou, s boční přírubou od firmy Kwapil & Co GmbH Pohony & elektronika. 

Z katalogu byly zjištěny vstupní a výstupní hodnoty motoru a převodovky, převodový poměr, 

vnější rozměry a potřebný výkon. Vše bylo voleno vzhledem k požadované rychlosti pohybu 

a kroutícího momentu potřebnému pro pohyb. 

 

Vstupní parametry: 

 otáčky motoru: 45,86 ot/min, 

 kroutící moment: 218,83 Nm. 

 

Z katalogu firmy [22] je vybrán motor PM63-75GB9 se šnekovou převodovkou, který splňuje 

dané podmínky. 
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6.2 VOLBA POHONU PRO POHYBOVÝ ŠROUB 

 

 Vzhledem k velkému osovému zatížení šroubu, je lepší použít zdvižné převodovky 

s trapézovým šroubem namísto přímého řetězového nebo řemenového převodu. Firma Kwapil 

& Co GmbH Pohony & elektronika bohužel nedisponuje tímto zařízením. Z tohoto důvodu 

jsem zvolil jiného výrobce těchto převodovek a to českého výrobce Matis s.r.o. Ten dodává 

tyto převodovky včetně DC motoru, přírub a potřebného příslušenství. 

Nejdříve je nutné spočítat potřebný výkon a po té požadovaný kroutící moment motoru pro 

příslušné zatížení. 

 

Obr. 47 a - Tabulka technických parametrů převodovky [19]. 

 

Předběžný výpočet: 

 

Výkon: 

𝑃 =
1

1000
∙

𝑛 ∙ 𝐶 ∙ 𝑣

6000 ∙ 𝜂𝑚 ∙ 𝜂𝑐 ∙ 𝜂𝑠
 [𝑘𝑊] (164)  

𝑃 =
1

1000
∙

1 ∙ 1864,8 ∙ 360

6000 ∙ 0,30 ∙ 0,9 ∙ 1
= 0,41 𝑘𝑊  

kde: P [kW]  - výkon motoru, 

 n [-]  - počet převodovek, 

 C [N]  - měrné zatížení, 

 v [mm/min] - rychlost posuvu, 

 𝜂m [-]  - provozní účinnost převodovky, 

 𝜂c [-]  - provozní účinnost soustavy, 

 𝜂s [-]  - provozní účinnost systému. 
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Moment: 

𝑀𝑡𝑚 =
955 ∙ 𝑃

𝜔𝑚
 [𝑑𝑎𝑁𝑚] (165)  

𝑀𝑡𝑚 =
955 ∙ 0,41

300
= 1,30 𝑑𝑎𝑁𝑚  

kde: M [daNm] - kroutící moment na hřídeli, 

 ωm [ot/min] - úhlová rychlost motoru. 

 

Vzhledem k předběžnému výpočtu je z katalogu firmy zvolená převodovka s označením 306 

dle tabulky, která s rezervou splňuje vypočtené hodnoty. 

 

 

Obr. 48 b - Tabulka technických parametrů převodovky [19]. 

 

Uchycení matice: 

 

Vodící matice je spojena se zátěží prostřednictvím 

jednotlivých šroubů, které umožňují její zapadnutí do 

pozice v trapézovém šroubu. Vedení musí být v tomto 

případě externí. 

 
Obr. 49 Uchycení matice [19]. 

 

6.3 LOŽISKA 

6.3.1 LOŽISKO PŘEDNÍHO KOLA: 

 Dle uvedeného zatížení je možné vypočítat zatížení na ložisko a jeho celkovou 

trvanlivost. Ložisko je zvoleno radiální válečkové NUP 208, protože má větší únosnost, než 

ložisko radiální kuličkové, zejména statickou při zachování stejných rozměrů.  
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Trvanlivost ložiska: 

 Ložisko je namáháno více staticky než dynamicky, tudíž musí být zkontrolováno na 

statickou bezpečnost. 

 

Statická: 

Statické ekvivalentní zatížení 

𝐹𝑒0 = 𝑋0𝐹𝑟0 + 𝑌0𝐹𝑎0[𝑁] (166)  

𝐹𝑒0 = 𝑋0𝐹𝑟0 + 𝑌0𝐹𝑎0 = 1 ∙ 4314 + 0 ∙ 300 = 4314 𝑁  

 

Statická bezpečnost 

𝑠𝑜 =
𝐶0

𝐹𝑒0
=

37600

4314
= 8,71 (167)  

𝑠𝑜 > 1 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒  

kde: Fe0 [N]  - ekvivalentní zatížení ložiska, 

 C0 [N]  - statická únosnost ložiska dle [23], 

 Fr0 [N]  - radiální zatížení ložiska, 

 Fa0 [N]  - axiální zatížení ložiska, 

 X0, Y0 [-] - součinitele zatížení dle [4], 

 s0 [-]  - součinitel bezpečnosti dle [4]. 

Dynamická: 

Trvanlivost ložiska v hodinách 

𝐿10ℎ = (
C

P
)
P 106

60n
 [h] (168)  

𝐿10ℎ = (
42200[N]

4314[N]
)
P 106

60 ∙ 45,86[min−1]
= 727538,1 h  

kde: L10h [h] - trvanlivost ložiska dle [4], 

 C [N]  - dynamická únosnost dle [23], 

 P [N]  - zatížení ložiska (axiální + radiální), 

 n [min-1] - otáčky ložiska. 

 

Z výpočtu je vidět, že trvanlivost ložiska je plně dostačující. 
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6.3.2 KLUZNÉ POUZDRO PŘEDNÍHO ULOŽENÍ: 

 Kluzné pouzdro je zde z důvodu malého či téměř žádného pohybu. Jedná se o kývavý 

pohyb, proto by z hlediska statického zatížení nebylo vhodné užití valivých ložisek. Zvolil 

jsem pouzdro přírubové, masivní cínový bronz SKF PBMF 405030 M1G1.  

  

Výhody bronzového pouzdra: 

 - odolávají nečistotám, 

 - při nízkých rychlostech odolávají rázovému zatížení a vibracím, 

 - umožňují použití hřídelí s hrubě opracovaným povrchem, 

 - nepodléhají korozi. 

 

Kontrola na otlačení: 

Pop =
REy

Sop
=

REy

π(D2 − d2)
4

 [MPa] (169)  

Pop =
8628

π(582 − 502)
4

= 12,72 Mpa 

Pob ≤ 90 MPa 

Ppo < Pob → Vyhovuje 

 

kde: Pop [MPa] - tlak na přírubu pouzdra, 

 Pob [MPa] - dovolené napětí v tlaku pro bronz dle [9], 

 Sop [mm2] - obsah plochy příruby. 
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7 HLAVNÍ ČÁSTI 
 

7.1 POJEZD  

 Systém rámu je řešen jako tříkolový. Hnací otočné dvojkolo je umístěno v přední části 

a dvě pojezdová dvojkola v zadní části. Motor s převodovkou je uchycen na bočnici kola. 

V přední části je uchycena manipulační tyč. Rozsah otočení je 180°. To nám poskytuje velmi 

dobrou manipulaci s vrtulníkem ve stísněných prostorách. Díky tomuto rozsahu je možné 

prakticky otočení na místě. 

 

Obr. 50 Pohon zařízení. 

7.2 UCHYCENÍ VRTULNÍKU 

 

VARIANTA S NÍZKÝM RÁMEM 

 Montáž je provedena tak, že držák úchopu dosedne na jäckl, následně je přimontován 

pomocí dvou šroubů M8. Matice jsou použity rýhované pro rychlejší montáž. Dosedací 

plocha je tvořena z tvrdého a odolného polyuretanu. 

 

Obr. 51 Uložení dosedacího úchytu. 
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VARIANTA S VYSOKÝM RÁMEM 

Zařízení je konstruováno přednostně pro verze s nízkým rámem. V případě potřeby přepravy 

vrtulníku s vysokým rámem je možno zařízení upravit pomocí přídavného rámu. Úchyty jsou 

delší a proto je potřeba je vyztužit rámem, aby vlivem vůlí nedocházelo ke kyvnému pohybu. 

 

 

Obr. 52 Systém úchytů pro vyšší verzi. 

 

7.3 ZDROJ ENERGIE 

Uprostřed spodního rámu je úložný prostor pro baterie a nezbytnou kabeláž. Vše je ukryto 

pod tenkým ochranným krytem, který je zajištěn dvěma šrouby. Baterie, jejíchž napětí je 12V 

jsou dostatečným zdrojem pro pohon motorů. Zdroj je navrhnut pro jednotlivé užití pohonu, 

tzn. zvlášť pro užití pojezdu nebo zdvihu zařízení. 

 

 

Obr. 53 Uložení baterií. 

 

7.4 POHON ZDVIHU 

Základním prvkem je trapézová převodovka dodaná společností Matis s.r.o. Tato jednotka 

zajišťuje bezpečný zdvih horního rámu přes trapézový šroub. Rychlost zdvihu je 360 

mm/min., to odpovídá cca 16 sekundám na celkový zdvih 100 mm. Tato doba byla zvolena 

s ohledem na manipulaci a bezpečnost vrtulníku při zvedání. Převodovka je poháněna DC 

motorem o příkonu 450 W. Převodovka i motor jsou uchyceny k příčnici pomocí šroubů. 

 



BRNO 2016 

 

 

67 
 

VÝSLEDNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

 

 

Obr. 54 Pohon zdvihu. 

 

 

7.5 ČEP 

Čep je vložen ve vložce, která je přivařena k bočnici rámu. Ve vložce je umístěna maznice, 

která zajišťuje potřebné kluzné podmínky pro čep. Otvor, do kterého se vejde gola klíč pro 

utažení maznic je utěsněn gumovou ucpávkou. Toto provedení je u všech čepu v konstrukci. 

 

 

Obr. 55 Uložení čepu.
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ZÁVĚR 
Tato diplomová práce obsahuje přehled současných výrobců zvedacích zařízení a jejich 

shrnutí. Dále zahrnuje potřebné výpočty pro konstrukci zařízení a výkresovou dokumentaci.

  

 Hlavním úkolem této práce bylo navrhnout funkční zařízení, pro přesun helikoptéry 

Bell mezi hangárem a místem uskladnění. Navržené zvedací a pojezdové zařízení se zdvihem 

100 mm a nosností 2300 kg je plně dostačující pro transport vrtulníků Bell 206 verze L-L4 

s nízkým nebo vysokým lyžinovým rámem. Rozměry zařízení byly voleny s ohledem na 

těžiště vrtulníku, které je dle leteckého manuálu v těsné blízkosti rotoru. Proto bylo těžiště 

uvažováno jako osa rotoru. Mechanismus zdvihu byl zvolen pomocí 2 rámů, kdy horní koná 

kývavý pohyb. Vzhledem ke zvolené konstrukci pohonu zdvihu byla tato volba nejlepší. Dále 

byl v úvahu koncept nůžkového zvedáku, ale od něj bylo ustoupeno z hlediska velmi 

vysokých počátečních sil při zdvihu.  Snahou bylo vybavit zařízení běžně dostupnými prvky 

na trhu. Ať už se jedná o pohon pojezdu, zdvihu nebo ložiska a pojezdová kola.   

 Základním zdrojem energie jsou čtyři 12V baterie uložené ve spodním rámu. Těmito 

bateriemi je napájen DC motor se šnekovou převodovkou, který zajišťuje pojezd celého 

zařízení. Rychlost zařízení je 0,6 m.s-1.  

 Byla zvolena tříkolová varianta s ovládáním směru pomocí vlečné tyče v přední části. 

Úhel natočení předních kol je 180° a díky uložení hnací jednotky v této části může být 

využito plného rozsahu natočení. To dává v podstatě možnost otočení vrtulníku na místě. 

Uložení pohonu v zadní části není výhodné z hlediska příčení poháněného kola vůči 

ovládacímu kolu při ostřejším úhlu zatočení.  

 Zdvih je zajištěn pomocí převodovky s trapézovým šroubem. Rychlost zdvihu byla 

volena 360mm/min., to je ideální rychlost vzhledem k přepravovanému břemenu. Rámy jsou 

vyrobeny z uzavřených svařovaných profilů. Čepy a hřídele byly přednostně voleny z tvrdších 

materiálů z důvodu delší životnosti. Všechny tyto prvky byly analyticky zkontrolovány. Pro 

kontrolu dílčích výpočtů bylo užito metody konečných prvků v programu Ansys Workbech. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a1 [mm] vzdálenost osy těžiště členu 1 od centrálního těžiště 

a2 [mm] vzdálenost osy těžiště členu 2 od centrálního těžiště 

az [m.s-2] zrychlení 

ad [mm] šířka profilu 

bd [mm] šířka profilu 

bp1 [mm] šířka pera v bodě 1 

bp2 [mm] šířka pera v bodě 2 

B1 [mm] šířka prvního členu 

B2 [mm] šířka prvního členu 

C [N] dynamická únosnost ložiska 

C0 [N] statická únosnost ložiska 

dc [mm] průměr čepu 

dhmin [mm] minimální průměr hřídele 

E [MPa] modul pružnosti v tahu 

E [J] kinetická energie 

f [-] součinitel smykového tření za pohybu 

F [N] celková síla působící na šroub 

FG1 [N] reakce od zatížení 

FG2 [N] reakce od zatížení 

FB [N] celkové zatížení čepu B 

FA [N] celkové zatížení čepu A 

FF [N] celkové zatížení hřídele 

FE [N] celkové zatížení hřídele 

Fx [N] síly ve směru X 

Fy [N] síly ve směru Y 

Fg [N] tíhová síla 

Fkr [N] kritická síla 

FS [N] síla od šroubu 

Fe0 [N] ekvivalentní zatížení ložiska 

Fr0 [N] radiální zatížení ložiska 

Fa0 [N] axiální zatížení ložiska 
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F2p1 [N] síla působící na pero v bodě 1 

F2p2 [N] síla působící na pero v bodě 2 

Fz [N] síla působící na desku 

G [N] tíhová síla v těžišti 

Hs [-] odpor proti stoupání 

hp1 [mm] výška pera 1 

hp2 [mm] výška pera 2 

I2 [kg.m2] moment setrvačnosti kola 2 

I3 [kg.m2] moment setrvačnosti kola 3 

Ie [kg.m2] redukovaný moment setrvačnosti 

i [-] poloměr setrvačnosti průřezu prutu 

iv [-] počet stupňů volnosti volného tělesa 

iz [-] počet stupňů volnosti soustavy 

id [-] poloměr setrvačnosti 

JxT1 [mm4] kvadratický moment plochy členu 1 

JxT2 [mm4] kvadratický moment plochy členu 2 

Jx1 [mm4] posunutý kvadratický moment plochy členu 1 

Jx2 [mm4] posunutý kvadratický moment plochy členu 2 

Jx [mm4] celkový kvadratický moment plochy členu 

Jmin [mm4] minimální kvadratický moment 

K [-] bezpečnost 

L1 [mm] délka prvního členu 

L2 [mm] délka druhého členu 

l [mm] rozteč horního rámu lyžin 

l0 [mm] redukovaná délka prutu 

lG [mm] vzdálenost od krajního bodu 

lF [mm] vzdálenost od čepu ke šroubu 

lFB [mm] rameno zatěžující síly 

lFA [mm] rameno zatěžující síly 

lFs [mm] rameno zatěžující síly 

l1 [mm] rozteč čepů 

l2 [mm] vzdálenost uchycení výkyvných desek 
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l1z [mm] rameno zatěžující síly k bodu 1 

l2z [mm] rameno zatěžující síly k bodu 2 

lh [mm] vzdálenost k reakci 

lh1 [mm] vzdálenost k reakci 

lh2 [mm] vzdálenost k reakci 

l3 [mm] vzdálenost uchycení výkyvných desek 

lB [mm] vzdálenost od vnějšího zatížení k levému čepu 

lC [mm] vzdálenost od vnějšího zatížení k pravému čepu 

lRs1 [mm] vzdálenost k reakční síle 

lRs2 [mm] vzdálenost mezi reakcemi 

lp1 [mm] délka pera 1 

lp2 [mm] délka pera 2 

lvp1 [mm] dílčí délka pera 1 

lvp2 [mm] dílčí délka pera 2 

L10h [h] trvanlivost ložiska 

m [kg] hmotnost 

m [kg] hmotnost 

M [Nm] ohybový moment 

M(A) [Nm] ohybový moment k bodu A 

M(B) [Nm] ohybový moment k bodu B 

M(D) [Nm] ohybový moment k bodu D 

MK [Nm] hnací moment 

Mo [Nm] ohybový moment 

Me [Nm] redukovaný moment 

MoB [Nm] ohybový moment působící na čepu B 

MoA [Nm] ohybový moment působící na čepu A 

MOmax [Nm] maximální ohybový moment 

Moz1 [Nm] ohybový moment působící v místě 1 

Moz2 [Nm] ohybový moment působící v místě 2 

Mop [Nm] ohybový moment působící na čepu  

Mo1 [Nm] ohybový moment působící v řezu 1, poloha 1, rám horní 

Mo2 [Nm] ohybový moment působící v řezu 2, poloha 1, rám horní 
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Mo3 [Nm] ohybový moment působící v řezu 3, poloha 1, rám horní 

Mo4 [Nm] ohybový moment působící v řezu 4, poloha 1, rám horní 

Mo1 [Nm] ohybový moment působící v řezu 1, poloha 2, rám horní 

Mo2 [Nm] ohybový moment působící v řezu 2, poloha 2, rám horní 

Mo3 [Nm] ohybový moment působící v řezu 3, poloha 2, rám horní 

Mo4 [Nm] ohybový moment působící v řezu 4, poloha 2, rám horní 

M´o1 [Nm] ohybový moment působící v řezu 1, poloha 1, rám spodní 

M´o2 [Nm] ohybový moment působící v řezu 2, poloha 1, rám spodní 

M´o3 [Nm] ohybový moment působící v řezu 3, poloha 1, rám spodní 

M´o4 [Nm] ohybový moment působící v řezu 4, poloha 1, rám spodní 

M´o1 [Nm] ohybový moment působící v řezu 1, poloha 2, rám spodní 

M´o2 [Nm] ohybový moment působící v řezu 2, poloha 2, rám spodní 

M´o3 [Nm] ohybový moment působící v řezu 3, poloha 2, rám spodní 

M´o4 [Nm] ohybový moment působící v řezu 4, poloha 2, rám spodní 

Moh1 [Nm] ohybový moment hnané hřídele v bodě 1 

Moh2 [Nm] ohybový moment hnané hřídele v bodě 2 

Moh3 [Nm] ohybový moment hnané hřídele v bodě 3 

Mtm [daNm] kroutící moment na hřídeli zdvižné převodovky 

m2 [kg] hmotnost kola 2 

m3 [kg] hmotnost kola 3 

m4 [kg] hmotnost celku 

mc [kg] součet hmotností 

mz [kg] hmotnost zátěže 

N2 [N] celková normálová síla působící na kolo 2 

N3 [N] celková normálová síla působící na kolo 3 

N1 [N] normálová složka v řezu 1, poloha 1, rám horní 

N2 [N] normálová složka v řezu 2, poloha 1, rám horní 

N3 [N] normálová složka v řezu 3, poloha 1, rám horní 

N4 [N] normálová složka v řezu 4, poloha 1, rám horní 

N1 [N] normálová složka v řezu 1, poloha 2, rám horní 

N2 [N] normálová složka v řezu 2, poloha 2, rám horní 

N3 [N] normálová složka v řezu 3, poloha 2, rám horní 
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N4 [N] normálová složka v řezu 4, poloha 2, rám horní 

N´1 [N] normálová složka v řezu 1, poloha 1, rám spodní 

N´2 [N] normálová složka v řezu 2, poloha 1, rám spodní 

N´3 [N] normálová složka v řezu 3, poloha 1, rám spodní 

N´4 [N] normálová složka v řezu 4, poloha 1, rám spodní 

N´1 [N] normálová složka v řezu 1, poloha 2, rám spodní 

N´2 [N] normálová složka v řezu 2, poloha 2, rám spodní 

N´3 [N] normálová složka v řezu 3, poloha 2, rám spodní 

N´4 [N] normálová složka v řezu 4, poloha 2, rám spodní 

Nmax [N] maximální normálová síla 

n [-] počet omezených deformačních parametrů 

nm-1 [-] počet těles bez základního tělesa 

P [W] výkon 

Pm [W] výkon motoru 

P [MPa] tlak 

PBv [MPa] napětí v tlaku čepu pro bod B 

PBd [MPa] napětí v tlaku kyvné desky pro bod B 

PAv [MPa] napětí v tlaku čepu pro bod A 

PAd [MPa] napětí v tlaku kyvné desky pro bod A 

PD [MPa] dovolený tlak 

P1p [MPa] tlak na pero 1 

P2p [MPa] tlak na pero 2 

PDp [MPa] dovolený tlak pro ocelový náboj 

Pop [MPa] dovolený tlak pro cínový bronz 

Pv [MPa] napětí v tlaku vložky čepu 

Pp [MPa] napětí v tlaku příčnice 

Pop [MPa] napětí v tlaku na přírubu pouzdra 

Pob [MPa] dovolené napětí v tlaku pro bronz 

RAx [N] reakce od vnějšího zatížení 

RAy [N] reakce od vnějšího zatížení 

RBx [N] reakce od vnějšího zatížení 

RBy [N] reakce od vnějšího zatížení 
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RCx [N] reakce od vnějšího zatížení 

RCy [N] reakce od vnějšího zatížení 

RDx [N] reakce od vnějšího zatížení 

RDy [N] reakce od vnějšího zatížení 

RFy [N] reakce od vnějšího zatížení 

REy [N] reakce od vnějšího zatížení 

RcB [N] dílčí zatížení čepu B 

RcA [N] dílčí zatížení čepu A 

Rs2 [N] reakce od síly Fs 

Rs1 [N] reakce od síly Fs 

Remin [MPa] mez kluzu 

Rm [MPa] mez pevnosti 

R1 [mm] poloměr kola 1 

R2 [mm] poloměr kola 2 

S [mm2] plocha útvaru 

S1 [mm2] plocha prvního členu 

S2 [mm2] plocha druhého členu 

Sj [mm2] plocha průřezu jäcklu 

Sop [mm2] nosný průřez příruby pouzdra 

So [-] statická bezpečnost ložiska 

Sc [mm2] plocha průřezu čepu 

Sop [mm2] plocha příruby 

t [s] čas 

t1p1 [mm] dílčí výška pera 1 

t1p2 [mm] dílčí výška pera 2 

T1 [N] tečná složka v řezu 1, poloha 1, rám horní 

T2 [N] tečná složka v řezu 2, poloha 1, rám horní 

T3 [N] tečná složka v řezu 3, poloha 1, rám horní 

T4 [N] tečná složka v řezu 4, poloha 1, rám horní 

T1 [N] tečná složka v řezu 1, poloha 2, rám horní 

T2 [N] tečná složka v řezu 2, poloha 2, rám horní 

T3 [N] tečná složka v řezu 3, poloha 2, rám horní 
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T4 [N] tečná složka v řezu 4, poloha 2, rám horní 

T´1 [N] tečná složka v řezu 1, poloha 1, rám spodní 

T´2 [N] tečná složka v řezu 2, poloha 1, rám spodní 

T´3 [N] tečná složka v řezu 3, poloha 1, rám spodní 

T´4 [N] tečná složka v řezu 4, poloha 1, rám spodní 

T´1 [N] tečná složka v řezu 1, poloha 2, rám spodní 

T´2 [N] tečná složka v řezu 2, poloha 2, rám spodní 

T´3 [N] tečná složka v řezu 3, poloha 2, rám spodní 

T´4 [N] tečná složka v řezu 4, poloha 2, rám spodní 

v [ms-1] rychlost 

WK [mm3] průřezový modul v krutu 

WO [mm3] průřezový modul v ohybu 

Woy [mm3] průřezový modul v ohybu k ose Y 

WoB [mm3] průřezový modul v ohybu pro bod B 

WoA [mm3] průřezový modul v ohybu pro bod A 

Wop [mm3] průřezový modul v ohybu pro příčnici 

Woz1 [mm3] průřezový modul v ohybu v bodě 1 

Woz2 [mm3] průřezový modul v ohybu v bodě 2 

Wkh [mm3] průřezový modul v krutu hnané hřídele 

Woh1 [mm3] průřezový modul ohybu hnané hřídele v bodě 1 

Woh2 [mm3] průřezový modul ohybu hnané hřídele v bodě 2 

Woh3 [mm3] průřezový modul ohybu hnané hřídele v bodě 3 

x1 [mm] vzdálenost zkoumané oblasti řezu 1 

x2 [mm] vzdálenost zkoumané oblasti řezu 2 

x3 [mm] vzdálenost zkoumané oblasti řezu 3 

x4 [mm] vzdálenost zkoumané oblasti řezu 4 

ẋ2T [ms-1] rychlost v těžišti kola 2 

ẋ3T [ms-1] rychlost v těžišti kola 3 

ẋ4 [ms-1] rychlost tělesa 4 

YT [mm] vzdálenost těžiště útvar v ose Y 

α [°] úhel výkyvné desky oproti horizontále 

αo [°] tvarový součinitel pro hřídel 
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αr [-] veličina daná uložením prutu 

γ [-] úhel šroubu oproti horizontále 

σt [MPa] napětí v tahu 

𝜂 [-] počet omezených deformačních parametrů 

λ [-] štíhlost prutu 

λK [-] mezní štíhlost prutu 

𝜉i [-] počet stupňů volnosti odebraných vazbami 

𝜉 [m] rameno valivého odporu 

σDO [MPa] dovolené napětí v ohybu 

σDoc [MPa] dovolené napětí v ohybu pro míjivé zatížení 

σkr [MPa] kritické napětí 

σO [MPa] napětí v ohybu 

σoz1 [MPa] napětí v ohybu k bodu 1 

σoz2 [MPa] napětí v ohybu k bodu 2 

σoz´1 [MPa] redukované napětí v ohybu k bodu 1 

σB [MPa] napětí v ohybu pro bod B 

σA [MPa] napětí v ohybu pro bod A 

σred [MPa] redukované napětí 

σred1 [MPa] redukované napětí v bodě 1 

σred2 [MPa] redukované napětí v bodě 2 

σred3 [MPa] redukované napětí v bodě 3 

σK [MPa] kombinované napětí 

σp [MPa] napětí v ohybu pro čep příčnice 

σop [MPa] napětí v ohybu příčnice 

σoh1 [MPa] napětí v ohybu hnané hřídele v bodě 1 

σoh2 [MPa] napětí v ohybu hnané hřídele v bodě 2 

σoh3 [MPa] napětí v ohybu hnané hřídele v bodě 3 

τK [MPa] napětí v krutu 

τB [MPa] napětí v krutu pro bod B 

τA [MPa] napětí v krutu pro bod A 

τp [MPa] napětí v krutu příčnice 

τz1 [MPa] napětí v krutu příčnice 
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τz2 [MPa] napětí v krutu příčnice 

τDoc [MPa] dovolené napětí ve smyku (střihu pro míjivé zatížení 

τh1 [MPa] napětí v krutu hnané hřídele v bodě 1 

τh2 [MPa] napětí v krutu hnané hřídele v bodě 2 

τh3 [MPa] napětí v krutu hnané hřídele v bodě 3 

τdh [MPa] dovolené napětí v krutu hnané hřídele 

ωm [rads-1] úhlová rychlost motoru 

φ̇2 [rad.s-1] úhlová rychlost kola 2 

φ̇3 [rad.s-1] úhlová rychlost kola 3 
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