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Abstrakt, klíčová slova 

ABSTRAKT 
Cílem práce je návrh konstrukčního řešení manipulátoru pro platformy ze stroje SLM 
280 HL, který je využíván v laboratoři Ústavu konstruování. Manipulátor bude 
sloužit k transportu platforem i s výrobkem ze stroje do temperační pece. Současně 
manipulátor zajišťuje bezpečné vyjmutí platformy ze stroje tak, aby se stroj ani 
výrobek nepoškodil. K vyjímání slouží speciální přípravek upevněný na platformě. 
Součástí práce je výpočtové ověření bezpečnosti nebezpečných míst, kontrola 
stability manipulátoru a náklady. 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
manipulátor, Selective Laser Melting, SLM, transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The aim of the thesis is to design a manipulator for platforms from the machine SLM 
280 HL, which is used in the laboratory of the Institude of Design. The manipulator 
will be used for transportation the platforms with a part from the machine into the 
tempering furnance. At the same time, the manipulator ensures safe removal of the 
platform from the machine so the machine and the part are not damaged. A special 
tool mounted on the platform is used for removing it. Thesis includes computational 
verification of dangerous places on the construction, manipulator stability and costs. 
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manipulator, Selective Laser Melting, SLM, transportation 
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Úvod 

1 ÚVOD 
Metoda Selective Laser Melting (SLM) je druh aditivní technologie výroby. 

Princip činnosti spočívá v nanášení tenkých vrstev kovového prášku na kovovou 
desku, které se říká platforma. V každé vrstvě se pomocí laserů nataví určitá plocha 
prášku, a tím se postupně tvoří požadovaný tvar součástí. Vše probíhá v inertní 
atmosféře. Tato technologie umožňuje vyrábět téměř neomezeně složité geometrie. 
Díky tomu nalézá SLM uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích, kde se používá 
například pro výrobu prototypů nebo pro výrobu jinými technologiemi 
nevyrobitelných součástí. 

Na trhu je několik výrobců a existuje mnoho strojů. Na Ústavu konstruování 
se v laboratoři využívá stroj SLM 280 HL od firmy SLM Solutions Group AG sídlící 
v Německu. Tento stroj dokáže pojmout platformu o maximálních rozměrech 
279x279 mm. Maximální výška výrobku závisí na tloušťce platformy, přičemž 
celková maximální výška výrobku i s platformou je 350 mm. 

Stroj ve školní laboratoři není vybaven žádným mechanismem pro vkládání 
nebo vyjímání platforem, v současnosti se tyto úkony dělají ručně. Z maximálních 
rozměrů výrobku je jasné, že se můžou vytisknout i velmi těžké součásti s hmotností, 
kterou člověk už není schopen unést. V těchto krajních případech nastává problém, 
jak součást i s platformou ze stroje bezpečně dostat a dopravit do temperační pece, 
popřípadě složit na paletu. Řešením je konstrukce manipulátoru pro jednu osobu, 
který dané úkony bezpečně umožní. Bez něj by tisk těžkých součástí nebyl možný, 
protože by nebylo možné bezpečné vyjmutí a manipulace se součástí. Kvůli tomu by 
se plně nevyužil potenciál SLM stroje. Manipulátor je navržen přímo na tento stroj. 

 
 

1 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
Využití manipulátorů zasahuje především do oborů lidské činnosti, které jsou 

fyzicky namáhavé. Jejich používání snižuje riziko pracovního úrazu, zvyšuje komfort 
a produktivitu během práce a při manipulaci s velmi těžkými předměty tuto 
manipulaci umožňují. Vykonávají kromě přepravy předmětů ještě další funkce: 
přemísťují předměty v rovině nebo prostoru, mění jejich orientaci apod.[1] 

Výrobci SLM technologií sídlí v zahraničí a pokud se věnují i 
manipulátorům, tak je neprodávají po kusech, ale jsou dodávány v rámci objednávky 
přímo se strojem. Řešení těchto manipulátorů nejsou veřejně dostupná, proto rešerše 
bude obsahovat manipulátory určené k jiným účelům, které ale pracují na stejném 
principu. Firma SLM Solutions Group AG, od které má škola zakoupený stroj, nemá 
žádné řešení manipulátoru na platformy. Vkládání a vyjímání platforem je 
v současnosti nutné provádět ručně. 

 Při popisu jednotlivých variant, a také v průběhu celé práce, budou používány 
následující označení pro pojmenování jednotlivých uzlů na manipulátorech. Ližiny 
manipulátoru jsou částí, která je v přímém kontaktu s nákladem. Zajišťují jeho 
polohu a stabilitu během transportu. Celý svarek ližin je upevněn na pojezd, který 
zajišťuje pohyblivost nákladu ve vertikálním směru. Bývá obvykle uložen 
uvnitř hlavního nosného rámu, který tvoří vedení pro pohyb pojezdu. Kontakt 
manipulátoru se zemí je zajištěn pomocí podvozku s kolečky. Podvozek bude dále 
dělen v závislosti na jeho konstrukci na zpětný a dopředný. Dopředný podvozek je 
situován pod ližinami manipulátoru, zpětný je situován na druhou stranu, kde stojí 
obsluhující pracovník. Tato označení jsou pro názornost ještě zobrazena na obrázku 
číslo 1.  

 
 
 

 

Obrázek 1 Pojmenování uzlů manipulátoru [2] 
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2.1 Manipulátory s manuálním pohonem 
2.1.1 Manipulátor sudů od firmy EUROLIFT CZ s.r.o.  

 
 Manipulátor pro jednu osobu od firmy EUROLIFT CZ s.r.o. je určen pro 
manipulaci se sudy. Při své hmotnosti 285 kg je schopen převážet sudy až do 
hmotnosti 500 kg s výškou zdvihu až 2380 mm, zdvih je realizován hydraulickým 
manuálním pohonem. [4] 
 Použití tohoto pohonu je pro účel zvedání vhodné, protože má velkou tuhost, 
malou hmotnost a díky své konstrukční jednoduchosti má i velkou spolehlivost. [5] 
K pohybu ližin dochází díky jejich spojení s pohonem přes kladku s řetězem.  
 Funkci ližin manipulátoru zde zastává konstrukce pro uchycení sudů, která 
umožňuje i jejich otáčení. Její spojení s pojezdem je zde provedeno přes dva profily. 
Pojezdy jsou na obou stranách uloženy v C profilech hlavního nosného rámu, který 
je teleskopický. Dopředný podvozek obsahuje v přední části dvě pevná a v zadní 
části dvě rotační kola. 
 Jako nevýhodu je možné brát nutnou činnost obsluhujícího pracovníka při 
pohonu nožní pumpy hydraulického pohonu. Elektrifikace by podstatně zvýšila cenu 
manipulátoru, ale zvýšila by rychlost zdvihu, která je u verze s nožní pumpou 
pomalejší. Výhodou je jednoduchá konstrukce. 
  

2.1.1 
 

Obrázek 2 Manipulátor sudů EUROLIFT CZ s.r.o. [3] 

2.1 
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2.1.2 Manipulátor od firmy Genie® 

 
Manipulátor pro jednu osobu od firmy Genie® - Obrázek 3 a). Při své 

hmotnosti 68 kg je schopen převážet náklad až do hmotnosti 159 kg s výškou zdvihu 
až 3560 mm. [8] Zdvih je realizován ručním navijákem.  

Ruční naviják - Obrázek 3 b), představuje nejekonomičtější variantu pohonu. 
Skládá se z kliky, pomocí které se přes soukolí s velkým převodovým poměrem 
pohání buben s lanem, na jehož konci je hák. Celý mechanismus je usazen v rámu, za 
který se naviják přišroubuje ke konstrukci. Výhodou je nízká cena, nízká hmotnost a 
poměrně vysoká únosnost. Obsahuje bezpečnostní pojistku proti pootočení, a to při 
navíjení i při odvíjení. [9] Lano je vedeno přes kladky v horní a dolní části hlavního 
nosného rámu.  

Ližiny manipulátoru jsou tvořeny dvěma profily navrženými pro nabrání 
palety, jejich rozteč je možné podle potřeby nastavit. Ty jsou přivařeny k dalším 
profilům, které jsou spojeny s pojezdem. Pojezd je uložen v hlavním nosném rámu 
tvořeném dvěma U profily. Dopředný podvozek je zde řešen obdobně, jako 
v předchozí variantě s tím rozdílem, že otočná kola jsou v přední části, zatímco 
pevná kola jsou v části zadní. 

Jako nevýhodu je možné brát nutnou fyzickou práci obsluhujícího pracovníka 
pro pohon navijáku. Pokud je ale kritériem pro výběr manipulátoru pořizovací cena, 
ruční naviják je nejlevnější možné řešení. Manipulátor je určen pro manipulaci 
s paletami, kde je možné se spolehnout na třecí síly mezi paletou a ližinami. Proto 
nemá na ližinách upevňovací prvek nákladu. 
  

 
 

Obrázek 3 a) Manipulátor palet [6]; b) Naviják [7] 
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2.2 Manipulátory s elektrickým pohonem 
 Všechny elektricky poháněné manipulátory mají vestavěnou baterii a 
nabíječku. Jejich ovládání je tvořeno tlačítkovým ovladačem, který není pevně 
spojen s konstrukcí, ale je možné jej vzít do ruky. Tato vlastnost umožní 
pracovníkovi stát vedle manipulátoru během pohybu s ližinami a tím přesněji 
nastavit velikost jejich zdvihu. 
 
2.2.1 Elektrický manipulátor od firmy Wesco Industrial Products 

 
 Manipulátor pro jednu osobu od firmy Wesco Industrial Products je určen 
především do kanceláří a do úzkých uliček. [11] Při své hmotnosti 62 kg je schopen 
převážet náklad až do hmotnosti 100 kg. [11] Zdvih je realizován elektrickým 
motorem.  
 Provedení pohonu je znázorněno na obrázku 4 b). Pohon elektromotory je 
vhodný pro zvedání, protože mají velký záběrný moment a díky širokým možnostem 
v oblasti řízení je snadné regulovat jejich rychlost.[5]  
 Místo ližin má manipulátor plošinu. Hlavní nosný rám je tvořen jedním 
profilem. U lehčích nákladů tuhost jednoho profilu stačí. Pojezd je zde uložen uvnitř 
hlavního nosného rámu. Dopředný podvozek má všechna čtyři kola otočná. 
 Jako nevýhoda může být u těžších nákladů brána konstrukce hlavního 
nosného rámu tvořeného jedním profilem. Ten by u těžkých nákladů nemusel 
poskytnout dostatečnou tuhost. Výhodou jsou naopak malé rozměry, pohodlné 
ovládání a dobrá manévrovatelnost.  
 

Obrázek 4 a) Elektrický manipulátor [10]; b) detail pohonu [11] 
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2.2.2 Hydraulicko - elektrický manipulátor s dopředným podvozkem  

 
 Manipulátor pro jednu osobu od firmy Wesco Industrial Products je určen pro 
zvedání palet. Při své hmotnosti 232 kg je schopen převážet náklad až do hmotnosti 
680 kg. [12] 
 Zdvih je realizován elektricky poháněným přímočarým hydromotorem. Toto 
řešení poskytuje mnohem větší rychlost zdvihu než je u modelů s nožní pumpou. 
Použití tohoto pohonu je pro zvedání vhodné, protože má velkou tuhost, malou 
hmotnost a díky své konstrukční jednoduchosti má i velkou spolehlivost. [5] 
 Ližiny jsou tvořeny dvěma profily s nastavitelnou roztečí. Hlavní nosný rám 
je dvouprofilový s pojezdem uloženým uvnitř. Dopředný podvozek má standardně 
dvě kolečka pevná a dvě rotační. 
 Výhodou tohoto modelu je pohodlné ovládání, vysoká nosnost a snadná 
obsluha.  
 

Obrázek 5 Manipulátor od firmy Wesco [12] 
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2.2.3 Hydraulicko - elektrický manipulátor se zpětným podvozkem 

  
 Manipulátor je schopný zvednout náklad do hmotnosti 450 kg při použití 
protizávaží o hmotnosti 270 kg, hmotnost samotného manipulátoru bez závaží je   
254 kg. [14] 
 Jak již bylo popsáno u předchozí varianty se stejným pohonem, použití 
hydraulického pohonu je vhodné, protože má velkou tuhost, malou hmotnost a díky 
své konstrukční jednoduchosti má i velkou spolehlivost. [5]  
 Ližiny mají nastavitelnou rozteč a jsou určeny pro palety. Hlavní nosný rám 
je dvouprofilový kvůli tuhosti. Tento manipulátor se vyznačuje zpětným podvozkem 
s protizávažím. V porovnání s předchozími provedeními tím získá možnost nakládat 
nebo skládat materiál i na těch místech, kde podvozek nemůže pod materiál zajet.  
 Nevýhodou jsou větší rozměry manipulátoru, kdy rozměry půdorysu jsou 
zvětšeny kvůli zpětnému podvozku.  
 

Obrázek 6 Manipulátor se zpětným podvozkem [13] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
3.1 Analýza problému 
3.1.1 Zhodnocení rešerše 
 Konstrukčně jsou si varianty manipulátorů poměrně blízké. Největší rozdíly 
jsou v typu použitého pohonu, konstrukci hlavního nosného rámu a nakonec 
v konstrukci podvozku.  
 Manipulátory i pro těžké náklady mohou být poháněny manuálně. Použití 
elektrického pohonu celý manipulátor prodražuje, ale zvyšuje pohodlí během práce. 
Oba způsoby svou funkci dokáží rovnocenně splnit, takže zda se rozhodnout pro 
manuální nebo pro elektrický pohon závisí především na rozpočtu školy a 
preferencích pracovníků laboratoře. Jako hlavní požadavky na pohon manipulátoru 
jsou kladeny zejména přesnost polohování a polohová tuhost. Obě vlastnosti jsou 
důležité pro zajištění bezproblémového a bezpečného používání. Samotnou 
konstrukci manipulátoru je možné rozdělit na čtyři hlavní konstrukční uzly - ližiny, 
hlavní nosný rám, pojezd a podvozek. 
 Ližiny jsou navrhovány individuálně pro daný účel manipulace. Pro transport 
palet mají manipulátory možnost nastavit rozteč ližin, pro jiný náklad než jsou palety 
mají manipulátory speciálně přizpůsobené ližiny. V této práci se bude převážet 
platforma, která má stále stejné rozměry, takže ližiny budou přizpůsobené rozměrům 
platformy s pevnou roztečí. 
 Použití dvouprofilového hlavního nosného rámu je při zvedání těžkých 
nákladů nutné, aby byla zajištěna dostatečná tuhost. U lehčích nákladů je možné 
nosný rám zhotovit z jednoho profilu. Používají se převážně U nebo C profily kvůli 
tomu, že oproti uzavřeným profilům je možné použít jako vedení pojezdu vnitřní 
prostor profilu. Konstrukce díky tomu lépe vypadá a pro obsluhu je to bezpečnější, 
protože kolečka pojezdu nejsou přístupná. 
 Pojezd je uložen uvnitř profilů hlavního nosného rámu, kde se kolečkama 
dotýká jeho vnitřních stěn. Používají se kolečka malých průměrů s vysokou nosností. 
Spojení pojezdu se svarkem ližin je řešeno převážně pomocí svařovaných profilů a 
trubek.  
 Konstrukce podvozku závisí na podmínkách prostředí, do kterého je 
manipulátor určen. Pokud je možné při nakládání vjet podvozkem pod nakládané 
těleso, pak je nejlepší volit konstrukci podvozku dopřednou. Zmenší se tím půdorys 
stroje a sníží se počet použitých dílů. Pokud to možné není, nezbývá než volit 
konstrukci podvozku zpětnou s protizávažím. Součástí podvozku jsou kolečka 
zajišťující pohyblivost manipulátoru. Vhodné je volit na jedné straně dvě kolečka 
pevná a na druhé straně další dvě kolečka otočná. Tato kombinace zajistí lepší 
ovladatelnost manipulátoru. 
  
3.1.2 Hlavní problémy 
  Platformy se pro stroj SLM 280 HL vyrábí ve dvou velikostech. Pro řešení 
tohoto problému jsou uvažovány ty větší, které mají rozměry 279x279 mm. Větší 
platformy se standardně vyrábí s tloušťkou 25 mm. Mohou ale nastat speciální 
případy, pro které je možné objednat platformu o maximální tloušťce 50 mm. Pro 
návrh celé konstrukce bude proto použita platforma o maximálních rozměrech 
279x279x50 mm. Její hmotnost je 30,4 kg a podle zadání je maximální hmotnost dílu 
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Analýza problému a cíl práce 

100 kg. Manipulátor bude tedy převážet náklad o maximální celkové hmotnosti 
130,4 kg. 
 Ve výrobním prostoru stroje je platforma umístěna v zahloubení. Zde dochází 
během procesu výroby součásti k postupnému zajíždění platformy pod povrch dna 
výrobního prostoru zároveň s tím, jak výška výrobku roste. Po výrobě platforma i 
s výrobkem vyjedou do maximální výšky. V tomto bodě je spodní část platformy 
zapuštěna do hloubky 12,8 mm pod úroveň dna výrobního prostoru, takže vzniká 
problém, jak ji ze stroje vyjmout a dostat na manipulátor. Pro vyjímání je nutné 
zdůraznit, že platforma se nesmí obrábět nebo jinak upravovat. Součástí práce proto 
bude konstrukce přípravku, který se upevní na platformu a bude sloužit pro 
vytahování a nakládání. 
 Vyjímání platformy musí být provedeno tak, aby nedošlo k poškození stroje. 
Přímo nad výrobkem jsou totiž umístěna speciální krycí skla, za kterými jsou lasery. 
Mezi skly a výrobkem na platformě je omezený prostor. Jakýkoliv dotyk způsobí 
poškození a bude nezbytná výměna skel. Je tedy nutné zajistit bezpečné vyjímání. 
 Maximální výška výrobku včetně tloušťky platformy je 350 mm, přičemž 
výška dveří výrobního prostoru je 370 mm. Princip vyjímání, a tím i konstrukci 
manipulátoru, by bylo tedy vhodné řešit tak, aby nedošlo k omezení možností stroje. 
 Při převážení platformy může díky vnějším vlivům dojít k pružení konstrukce 
manipulátoru. Proto je nutné platformu na manipulátoru bezpečně uchytit k ližinám, 
aby nehrozil pád během převážení. Dále je nutné ověřit stabilitu celého 
manipulátoru, aby nemohlo dojít ke snadnému převážení. 
 Těžké součásti, pro které bude potřeba manipulátor, se netisknou tak často. 
Proto je důležité zachovat malé rozměry manipulátoru, aby se dal snadno uskladnit a 
v době nečinnosti nezabíral zbytečně místo. Nejvhodnější je proto volit dopřednou 
konstrukci podvozku. Ze spodní části stroje je možné oddělat krycí plechy, a tím 
dosáhnout většího prostoru mezi strojem a zemí. I přes to je zde mezera pouze 40 
mm. Dopředný podvozek proto musí být nízkoprofilový a také musí mít dostatečnou 
tuhost. 
  
3.2 Cíl práce 
 Cílem práce je návrh manipulátoru pro jednu osobu určeného k transportu 
platformy i s výrobkem ze stroje SLM 280 HL do temperační pece.  
 
Dílčí cíle: 
- navrhnout koncepční varianty řešení manipulátoru 
- zkonstruovat manipulátor umožňující ovládání jednou osobou 
- navrhnout bezpečné upevnění platformy k manipulátoru 
- výpočtově ověřit stabilitu manipulátoru a bezpečnost důležitých komponent 
- vymyslet princip vyjímání platformy ze stroje 
 

3.2 
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 V této kapitole jsou uvedeny varianty řešení daného problému včetně 
základních výpočtů, které ověřují uskutečnitelnost jednotlivých provedení. Kromě 
navržení variant manipulátoru jsou stěžejní části práce také další podkapitoly, a to 
vymyšlení způsobu, jakým platformu vyjmout a jak ji naložit. Tato kapitola je proto 
kvůli přehlednosti rozdělena na následující části: 

- vyjímání platformy ze stroje 
- klínové těleso 
- nakládání platformy 
- manipulátor 
 

4.1 Vyjímání platformy ze stroje 
 Při vyjímání platformy ze stroje se musí postupovat tak, aby nedošlo ke 
kontaktu mezi výrobkem a skly kryjícími lasery. Je nutné vymyslet vhodný princip, 
který nijak neovlivní maximální výšku výrobku. Platforma na sobě nemá žádné 
záchytné body a nemůže se nijak upravovat, takže k vybranému principu bude 
potřeba vyrobit i vhodný přípravek. Jediný prvek, který je možné nějak využít, jsou 
díry pro šrouby se zahloubením pro hlavy šroubů. Ke zvážení se nabízí možnosti 
chycení platformy shora, ze stran, nebo její podebrání. 
 Chycení platformy shora by vyžadovalo mít manipulátor s ramenem, na 
kterém bude lano a kladka. Rameno by se vsunulo nad výrobek, pomocí přípravku 
upevněném na platformě by se upevnily lana a platforma by se zvedla. Tato metoda 
není vhodná kvůli více důvodům. Hlavní důvod je ten, že by mohla konstrukce 
ramene omezit maximální výšku výrobku na hodnotu nižší než je 350 mm. Další 
důvod je nestabilita, během transportu by platforma nebyla stabilní a houpala by se. 
 Chycení ze stran není možné kvůli následnému vkládání do pece. Prostor 
v peci má na šířku 310 mm a platforma má 279 mm. Po vložení bude mezi 
platformou a stěnou pece minimum místa. 
 Podebrání platformy komplikuje její zapuštění do stroje, v maximální 
vysunuté poloze je spodek platformy zapuštěn o 12,8 mm pod povrchem výrobního 
prostoru. Aby se dala podebrat, je nutné ji nějakým způsobem vyzvednout. Jediná 
možnost, jak to provést je platformu naklonit, vsunout pod ni klínové těleso a 
vytáhnout do požadované výšky pro naložení.  
 Při zhodnocení daných možností se jeví jako nejlepší možnost platformu 
naklonit, vsunout pod ni klínové těleso a táhnutím ji vytáhnout do potřebné polohy k 
podebrání. Hlavním důvodem k volbě tohoto způsobu je fakt, že vhodně zvolené 
ližiny manipulátoru neovlivní maximální možnou výšku výrobku. Jako další výhodu 
je možné zmínit stabilitu během transportu. Varianty koncepčního řešení budou tedy 
rozvíjet pouze tuto myšlenku. 
 Nedílnou součástí je přípravek, který naklonění platformy umožní. Přípravek 
nesmí zmenšovat plochu na platformě určenou k výrobě součástí a také se pro jeho 
připevnění nesmí platforma nijak upravovat. Princip činnosti je takový, že jakmile 
stroj dokončí výrobu, z výrobního prostoru se odstraní zbývající kovový prášek a 
vyšroubují se šrouby držící platformu, upevní se přípravek v zahloubení pro hlavy 
šroubů v platformě a je připraven k použití. Pro tento způsob vytahování jsou 
zpracovány varianty provedení přípravku dále v této kapitole. 
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  Klínové těleso, které se bude vkládat pod platformu, je vhodné opatřit 
vrstvou z plastu s dobrými kluznými vlastnostmi kvůli nízkému součiniteli tření a 
kvůli zabránění abrazivnímu opotřebení. Celý princip ilustruje obrázek 7. 

 
 
4.1.1 Naklonění platformy manuálně 

 Konstrukce přípravku je poměrně jednoduchá. Skládá se ze dvou bočnic, 
které jsou tvarované kvůli lepší manipulaci. Na jedné straně je rukojeť, na druhé 
straně jsou dva čepy uchycené stavěcími šrouby kvůli zajištění vyměnitelnosti. 
Nachází se zde také výztuha pro lepší tuhost. 
 Čepy se vsunou do děr pro šrouby v platformě. Vlivem působení vnější síly 
pracovníka při naklánění dojde ke vzpříčení čepů a to zajistí spojení s následným 
nakloněním platformy. Podmínka vzpříčení u válcové součásti v díře je vyjádřena 
rovnicí (1). [15]  
 

Obrázek 7 Princip vyjímání platformy; 1 - platforma, 2 - výrobní prostor stroje, 3 - klínové těleso 

Obrázek 8 Varianta přípravku pro ruční naklánění 

4.1.1 
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2. &
 (1)  

 
kde: 
A m rameno působící síly k ose díry 
l m délka díry 
f - součinitel statického tření 
F N síla  
 
 Jelikož se bude naklánět poměrně těžká součást, je nutné ruční přípravek 
navrhnout tak, aby naklonění platformy nebylo pro pracovníka příliš náročné. 
Z tohoto důvodu se provede orientační výpočet, který přibližně určí potřebné 
rozměry přípravku. Je odhadnuta maximální síla, kterou může pracovník pohodlně 
vyvinout, na hodnotu 250 N a bude se počítat minimální délka ramene k naklonění 
platformy.  
 Výpočet je proveden pro situaci v klidu. Není zde uvažováno úhlové 
zrychlení ani se nepočítá s momenty setrvačnosti. Tyto veličiny ovlivňují velikost 
síly a závisí na situaci a konkrétní součásti. Odhad maximální hodnoty síly, kterou 
člověk pohodlně vyvine, tyto proměnné zahrnuje a síla 250 N je maximální 
přípustná.  
 Poloha těžiště součásti (TS) opět závisí na dané součásti. Pro výpočty je 
odhadnuta nejnepříznivější poloha těžiště součásti ve ¾ délky platformy od bodu 
rotace. Výpočet je proveden v rovnicích (2)-(5). 
 
 
 
  

Obrázek 9 Vzpříčení 
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 '. # − )*. +. ,-. − )/. +. ,-0 = 0 (2)  

 

 # =
)*. +. ,-. + )/. +. ,-0

'
	 (3)  

 

 # =
100	6+	. 9,81	). :;<	. 0,21	) + 30,4	6+	. 9.81	). :;<	. 0,14	)

250	@
 (4)  

 
 # = 0,99	) (5)  

 
kde: 
mp kg hmotnost platformy 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
F N síla vyvinutá člověkem 
g m.s-2 gravitační zrychlení 
xTS m poloha těžiště vyrobené součásti 
xTP m poloha těžiště platformy 
 
 Při zhodnocení této varianty je nutné říct, že není vhodná. Tento závěr je 
založen na výsledku rovnice (5), kde vyšla potřebná délka ramene 0,99 m. Velké 
rozměry přípravku by ztěžovaly práci i skladování. Pro jednoho člověka by také 
nebylo možné při takových rozměrech přípravku platformu naklonit a současně pod 
ní vložit klínové těleso.  
 

Obrázek 10 Silové poměry při ručním naklánění 
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4.1.2 Naklonění platformy pomocí manipulátoru 

 
 U předchozí varianty se ukázalo, že ruční naklánění platformy je nevhodné. 
Proto je tato varianta založena na myšlence využití zdvihu ližin manipulátoru 
k jejímu naklonění. K tomu je potřeba konstruovat na přípravku opěrné plochy, o 
které se hrany ližin během zdvihu opřou. Jejich délka musí být dostatečná, aby 
během naklánění neztratily kontakt s ližinami manipulátoru. Konstrukčně se jedná 
jenom o vyřezanou geometrii z tlustého plechu s dírami pro šrouby.  

 
 Zde je vzdálenost mezi působištěm síly od ližiny manipulátoru a osou díry 
v platformě malá. Kvůli tomu se nemůže spoléhat na vzpříčení čepů v dírách, mohlo 
by dojít k vytrhnutí během naklánění. Je proto nutné přípravek v díře připevnit 
pevněji. Tomuto účelu může dobře posloužit rozpěrná kotva.  
  

Obrázek 11 1 - platforma, 2 - přípravek pro 
naklánění manipulátorem 

Obrázek 12 Kontakt mezi ližinou a přípravkem; 1 - 
platforma, 2 - přípravek, 3 - ližina manipulátoru 
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 Mosazné rozpěrné kotvy jsou jednoduché součásti. Obsahují díru se závitem, 
ve které je na konci kuželová plocha. Na jejich povrchu je vroubkování, které zajistí 
pevnější spojení. Postupným zašroubováním šroubu dochází k silovému působení na 
kuželovou plochu. Aby se kotva mohla rozevřít, je v místě kuželové plochy 
rozdělena na 4 části. Díky tomu dojde k rozevření a působení tlaku na díru. To 
způsobí, že se vroubkování na vnějším povrchu vtlačí do povrchu díry a vznikne 
tvarově-silové spojení.  

 
 Aby se vědělo, jestli je možné kotvu pro tento účel použít, musí se určit 
teoretická hodnota síly, která bude působit na jednu kotvu v platformě během jejího 
naklánění. Situace je řešena stejně jako v kapitole 4.1.1 jako statická s teoretickou 
maximální polohou těžiště součásti (TS) ve ¾ délky platformy od bodu rotace. Pro 
výpočet se použije momentová rovnováha k bodu K, ze které se vyjádří hledaná síla 
působící na jednu kotvu Fk. Výpočet je proveden v rovnicích (6-9). 

 
 2. 'A. ,/A − )*. +. ,-. − )/. +. ,-/ = 0 (6)  

 

 'A =
)*. +. ,-. + )/. +. ,-/

2. ,/A
 (7)  

Obrázek 13 Mosazná rozpěrná kotva 

Obrázek 14 Silové poměry při použití mosazných kotev 
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 'A =
100	6+	. 9,81	). :;<	. 0,21	) + 30,4	6+	. 9,81	). :;<	. 0,14)

2.0,259	)
 (8)  

 
 'A = 478,3	@ (9)  

 
kde: 
Fk N síla působící na jednu kotvu 
xpk m poloha kotvy 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
g m.s-2 gravitační zrychlení 
xTS m poloha těžiště vyrobené součásti 
mp kg hmotnost platformy 
xTP m poloha těžiště platformy 
 
 Z výpočtu plyne, že jedna kotva musí vydržet sílu 478,3 N. Toto je minimální 
síla působící na kotvu při naklánění maximální možné zátěže. Skutečná síla bude 
záviset na úhlovém zrychlení, se kterým se bude platforma naklánět a také na 
momentu setrvačnosti součásti a platformy.  
 Kotvy jsou levné a snadno dostupné. Nevýhodou je, že jsou určeny do 
betonu, kamene, plné cihly a dřeva. [16] Jejich vhodnost do kovové platformy je 
nutné ověřit experimentálně. Pokus je proveden tak, že se do platformy vloží kotva a 
do ní se zašroubuje oko se závitem. Kotva se v díře rozevře a vznikne tím spojení. 
Pokus bude probíhat tak, že se platforma položí na pevnou podložku okem dolů tak, 
aby pod ní byl prostor pro pověšení závaží, které bude viset na laně uchyceném 
v oku. Hmotnost závaží bude navyšována až do okamžiku vytržení kotvy 
z platformy. Cílem pokusu je určit, jak velkou osovou sílu kotva upevněná v kovové 
platformě vydrží.  

 
 
   

Obrázek 15 Upevnění závitového oka pro experiment 
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 Během pokusu se kotvu nepodařilo vytrhnout. Hmotnost, kterou jedna kotva 
upevněná v platformě unesla, je 75kg. Toto ale není maximální hodnota, protože 
pokus byl ukončen před jejím vytržením. Důvodem k ukončení pokusu byl fakt, že 
kotva unesla mnohem větší sílu, než je podle výpočtu v rovnici (9) požadovaná. 
Z pokusu jednoznačně vyplývá, že kotvy je možné pro tuto aplikaci použít i do kovu. 
 Tato varianta je vhodná, protože umožňuje pohodlné naklánění pomocí 
zdvihu manipulátoru. Konstrukce přípravku je velmi jednoduchá a elegantní 
uchycení kotvami zajistí dostatečně pevné spojení. Přednosti jsou snadná obsluha, 
snadná kontrola zbývajícího prostoru mezi výrobkem a horní stěnou výrobního 
prostoru a zajištění stabilní polohy nakloněné platformy pro vložení klínového tělesa. 
Manipulátor nesmí mít moc rychlý zdvih, aby během naklánění bylo možné 
kontrolovat prostor mezi výrobkem a kryjícími skly. 
 
4.2 Klínové těleso 
 Po naklonění platformy přichází na řadu vložení klínového tělesa. Klínové 
těleso vložené pod platformou ji umožní i s výrobkem vyjet ze zahloubení ve stroji 
do požadované výšky pro naložení na ližiny manipulátoru. Součástí budou kluzné 
plasty, které díky svému nízkému součiniteli tření usnadní vyjíždění platformy, a 
také zabrání abrazivnímu opotřebení. 
 Možnosti pro zhotovení klínového tělesa jsou prakticky dvě. První možnost 
spočívá v koupi jednoho kusu plastového polotovaru potřebné tloušťky s následným 
obrobením do požadovaného tvaru. Druhá možnost je vyrobit přípravek, na který se 
upevní tenké desky z kluzných plastů. 
 Výhodou první varianty je její jednoduchost. Pro její zhotovení není potřebný 
žádný další materiál, vše je z jednoho kusu. 
 Výhodou druhé varianty je její trvanlivost. Vyrobený přípravek bude mít 
prakticky neomezenou životnost a měnit se budou pouze plastové desky, které jsou 
tenčí než v první variantě a proto také levnější. Nevýhodou můžou být vyšší náklady 
na zhotovení přípravku, které ale v průběhu času budou kompenzovány úsporou za 
kluzný plast. 
 
4.3 Nakládání platformy 
 Platforma, pod kterou je vloženo klínové těleso, je připravena k vyjmutí a 
k naložení. To je provedeno pomocí přípravku, který nebude sloužit jenom 
k naklánění platformy, ale i k nakládání. Před nakládáním se manipulátor ustaví do 
vhodné polohy, tzn. nastaví se poloha ližin vůči platformě a sníží se zdvih na nejnižší 
možnou hodnotu. To je taková hodnota, kdy se ližiny dotknou spodní hrany 
výrobního prostoru. Také se před nakládáním zabrzdí kolečka podvozku.  
 Pro nakládání je uvažováno najetí ližinami manipulátoru do výrobního 
prostoru až k platformě. Ta se pohybem po klínovém tělese dostane do požadované 
výšky a plynule přejede na ližiny. Tato úvaha se jeví jako nejvhodnější řešení, 
protože nepotřebuje další součásti. Pokud by totiž k naložení došlo až vně 
pracovního prostoru stroje, musel by se použít další přípravek, po kterém se 
platforma bude pohybovat. Dále také nehrozí nebezpečí úrazu pro pracovníka, když 
k naložení dojde v prostoru stroje SLM. 
 Po naložení dojde k bezpečnému upevnění pomocí upínky, která se upevní za 
přípravek na platformě. Jakmile je platforma bezpečně upevněna k manipulátoru, 

4.2 
 

4.3 
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můžou se odbrzdit kolečka podvozku a může se začít s transportem. Přípravek bude 
na platformě připevněn až do okamžiku vkládání do temperační pece.  
 
4.3.1 Nakládání pomocí manipulátoru 

  
 
 Tato varianta počítá s tím, že součástí manipulátoru bude lanový naviják. 
Naviják může být na manipulátoru speciálně kvůli tomuto účelu, ale praktičtější 
bude, když bude sloužit také jako pohon zdvihu. Pro nakládání by se hák s lanem 
odepnul od svarku ližin a připevnil by se na přípravek platformy. Ližiny by se 
musely zajistit proti pohybu.  
 Přípravek na platformě obsahuje oko, do kterého se pro nakládání upevní hák 
s lanem navijáku. Naviják bude táhnout platformu po klínovém tělese až do 
okamžiku naložení na ližiny.  
 Výhodou této varianty je pohodlné ovládání pro pracovníka a jednoduchá 
konstrukce přípravku. 

Obrázek 16 Přípravek pro tažení lanem 

Obrázek 17 Princip tažení lanem; 1 - teoreticky největší rozměry 
výrobku, 2 - výrobní prostor stroje, 3 - lano táhnoucí platformu, 4 - 
upínka 
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4.3.2 Ruční nakládání 
 

 
 Pro ruční nakládání je nutné opatřit kontakt mezi klínovým tělesem a 
platformou kluznými plasty, které díky nízkému součiniteli tření sníží potřebnou sílu 
pro táhnutí. K tomu je potřeba přizpůsobit přípravek i samotný manipulátor. 
Přípravek musí obsahovat rukojeť pro pracovníka, za kterou bude tahat. Manipulátor 
musí mít takové rozměry, aby byl pracovník stojící za ním schopný za rukojeť 
přetáhnout platformu. To znamená, aby jeho výška nepřekážela pracovníkovým 
rukám tahajícím za přípravek.  
 Přípravek je upevněný šrouby s rozpěrnými kotvami. Toto upevnění se již 
osvědčilo v experimentu a prokázalo, že je schopné udržet potřebné zatížení. Napětí 
se díky rozevření kotvy rozloží po celé ploše díry a ne jen na její hraně, jak tomu 
bylo u varianty s čepy. Naložení proběhne tak, že pracovník za rukojeť přetáhne 
platformu ze stroje na ližiny manipulátoru.  
 Výhodou této varianty je její jednoduchost. Pracovník pomocí rukojeti 
bezpečně přetáhne platformu na manipulátor. 

  

Obrázek 18 1 - přípravek pro ruční nakládání, 2 - vymezovací trubka 

Obrázek 19 Princip ručního nakládání; 1 - teoreticky největší rozměry 
výrobku, 2 - výrobní prostor stroje, 3 - přípravek, 4 - upínka 
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4.4 Manipulátor 
 Těžké díly, pro jejichž transport bude potřeba manipulátor, se ve školní 
laboratoři netisknou často. Nicméně stačí, aby se tisknul jeden těžký díl a už je 
problém s jeho manipulací bez manipulátoru. Pro tyto speciální případy je důležité 
zachovat malé rozměry manipulátoru, aby nezabíral moc místa v laboratoři během 
doby nečinnosti. K tomu dopomůže dopředná konstrukce podvozku, která zmenší 
půdorys konstrukce. Podvozek u všech variant musí být nízkoprofilový, aby s ním 
bylo možné zajet pod stroj, kde je omezený prostor. Kolečka podvozku budou u 
všech variant na jedné straně pevná, na druhé otočná kvůli snadné 
manévrovatelnosti.  
 Jako nejdůležitější parametry při návrhu jednotlivých variant jsou uvažovány 
zejména tuhost konstrukce, snadné ovládání a stabilita. Tuhost je zajištěna volbou 
vhodných polotovarů a stabilita hlavně rozměry podvozku a rozložením hmotnosti. 
Snadné ovládání závisí především na použitém způsobu pohonu. 
 Konstrukce ližin manipulátoru musí být u každé varianty přizpůsobena jak 
rozměrům platformy, tak rozměrům temperační pece, do které se bude i s dílem 
vkládat. Ližiny budou mít pevně danou rozteč, protože rozměry největší platformy, 
pro kterou je manipulátor navrhován, jsou neměnné.  
 Provedení pojezdu bude řešeno u všech variant na stejném principu. Pojezd 
bude uložen uvnitř otevřeného profilu hlavního nosného rámu, kde s ním budou 
v kontaktu pojezdová kolečka. Důvodem k této konstrukci je zvýšení bezpečnosti a 
zlepšení celkového designu. 
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4.4.1 Manipulátor s ručním navijákem 

  
 Provedení první varianty je velice jednoduché. Minimum použitého materiálu 
spolu s nejlevnějším pohonem - ručním navijákem, zajistí finančně nejlevnější 
variantu.  
 Ližiny jsou tvořeny dvěma L profily, které jsou přivařené na uzavřeném 
obdélníkovém profilu. Na něm jsou připevněny upínky pro bezpečné upevnění 
platformy k manipulátoru po naložení. Součástí celého svarku je připevnění lana od 
ručního navijáku a také přivaření k pojezdu. 
 Hlavní nosný rám je tvořen jedním C profilem. Na C profilu jsou po stranách 
navařeny dvě madla, za které bude pracovník ovládat manipulátor během transportu. 
V horní části je C profil uzavřen pomocí vyřezaného profilu z tlustého plechu. Na 
něm je připevněna kladka, přes kterou je vedeno lano ručního navijáku. 
 Ruční naviják má dobrý poměr cena/výkon. Za cenu v řádu stovek korun se 
získá nosnost od 300 kg víše, v závislosti na ceně. Obecně lze ale říct, že pohon 
ručním navijákem je nejlevnější možné řešení. Naviják je upevněn pomocí šroubů na 
C profilu v úrovni hrudníku pracovníka kvůli ergonomičnosti.  
 Jako velkou výhodu je vhodné uvést zejména nízké náklady na provedení a 
jednoduchost konstrukce.  
  

Obrázek 20 Varianta s jednoprofilovým hlavním nosným rámem a 
ručním navijákem 

4.4.1 
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4.4.2 Manipulátor s elektrickým navijákem 

 
 Druhá varianta manipulátoru je o něco komplikovanější než první. Na první 
pohled je patrné použití dvouprofilového hlavního nosného rámu, který je tvořen 
dvěma C profily. Prostor mezi nimi je využit pro umístění prvků pohonu, a také 
obsahuje vzpěry pro vyztužení konstrukce. Celý tento prostor je z obou stran 
zakrytován plechy, přičemž na straně, kde bude stát pracovník plechové krytí funguje 
jako dveře. 
 Ližiny jsou, stejně jako v předchozí variantě, řešeny jako dva L profily 
přivařené k uzavřenému obdélníkovému profilu. Na L profilech jsou navařeny dva 
dorazy pro zajištění polohy platformy. Pro přichycení naložené platformy je použita 
jedna háková upínka, pomocí které se platforma zapře o dorazy, a tím se ustaví. Na 
pojezdu jsou přivařeny podpěry, které podpírají oba L profily a zvyšují jejich tuhost. 
Lano navijáku je u této varianty vedeno za plechovými kryty a je upnuto na svarku 
ližin. 
 Na hlavním nosném rámu jsou přivařena celkem tři madla, dvě malá po 
stranách a jedno velké. Malá madla budou sloužit k přesnému ustavení manipulátoru 
a velké je určeno pro pohodlné převážení. 
 Pohon je realizován pomocí elektrického lanového navijáku. Je možné jej 
koupit jako celek včetně vodičů a ovladače. Jak je zvykem u profesionálních 
manipulátorů, i u této varianty je zabudovaná baterie a nabíječ. Všechny prvky 
pohonu jsou umístěny ve spodní části manipulátoru kvůli snížení těžiště. Tyto 
elektrické prvky se během provozu budou zahřívat, pro jejich chlazení je vhodné 
zajistit co nejlepší cirkulaci vzduchu. Tato část je proto opatřena větrací mřížkou. 
 Výhodou této varianty je snadné a pohodlné ovládání. Použití elektrického 
pohonu umožní pracovníkovi ovládat manipulátor pomocí tlačítek. Tuhost 
dvouprofilového hlavního nosného rámu je větší než u jednoprofilového.  
 
  

Obrázek 21 Varianta manipulátoru s elektrickým navijákem 
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4.4.3 Varianta 3 

 
 Třetí varianta má opět hlavní nosný rám tvořený dvěma C profily, mezi 
kterými je umístěn pohon. Na C profilech jsou po stranách navařeny dvě madla, za 
která bude pracovník ovládat manipulátor během transportu. 
 Ližiny jsou řešeny stejně, jako u předchozích variant. Jako doraz slouží tlustý 
plechový profil, na kterém jsou upevněny dvě upínky. Svarek ližin je spojen s 
pohonem pomocí trapézové matice, která je připevněna v držáku. 
 Pohon je opět umístěn v prostoru mezi dvěma C profily a je řešen pomocí 
trapézové tyče, kterou pohání krokový motor přes převod s čelními ozubenými koly. 
Všechny součásti pohonu mohou být zakrytované plechy pro lepší estetický dojem. 
 Pohon krokovým motorem přes trapézovou tyč se u profesionálních 
manipulátorů nepoužívá. Pro tuto aplikaci ale může být zajímavý z několika důvodů. 
První důvod je možnost snadného řízení jeho rychlosti, a tím i rychlosti zdvihu. 
Změna rychlosti usnadní nastavování přesné výšky ližin při nakládání nebo skládání 
platformy. Druhý důvod je možnost použití jednoduchého programu, který se postará 
o řízení polohy ližin. Pracovník pak jenom určí jednu z naprogramovaných poloh 
ližin a manipulátor do ni sám najede. V případě zadaného problému by jako základní 
polohy byly výšky ližin pro nakládání platformy ze stroje a pro její vkládání do pece. 
  
  

Obrázek 22 Varianta s dvouprofilovým hlavním nosným rámem a 
pohonem přes trapézovou tyč 
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 Pro přehlednost je kapitola rozdělena do hlavních konstrukčních prvků - 
klínové těleso, přípravek na platformu a konstrukce manipulátoru. Pevnostní kontrola 
návrhů je provedena v programu Autodesk Inventor Professional 2018. Kvůli 
problémům s konvergencí výpočtů ve svarech jsou všechny svary na kritických 
místech kontrolovány analyticky. Analytická kontrola svarů je provedena podle 
normy ČSN 05 0120, která je určena pro výpočet svarových spojů strojních 
konstrukcí. Výpočty svarů jsou provedeny pro statické namáhání, protože 
předpokládaný počet cyklů během technického života není větší než 5 000. [17] 
 
5.1 Klínové těleso 

 
 Klínové těleso je klíčový prvek, který umožní platformě vyjet ze zahloubení 
ve stroji do potřebné výšky pro naložení na ližiny manipulátoru. Z variant se jako 
nejlepší řešení jeví svařovaný přípravek opatřený kluznými plasty.  
 Důvody k volbě této varianty jsou hlavně životnost a náklady. Prvotní cena 
zhotovení sice může přesáhnout cenu klínového tělesa z jednoho kusu kluzného 
plastu, ale z dlouhodobého časového pohledu přinese finanční úspory. Životnost 
svarku totiž bude prakticky neomezená. Měnit se budou pouze opotřebované 
plastové desky, které jsou tenké a díky tomu cena plastového polotovaru bude 
výrazně nižší, než kdyby klínové těleso bylo z jednoho tlustého kusu plastu, který by 
se po opotřebování musel celý vyhodit a vyrobit znovu. 
 Konstrukce svarku je zhotovena z tyče, která slouží jako rukojeť a ze dvou 
uzavřených profilů, které jsou seříznuty pod daným úhlem. Tento úhel je níže 
vypočítán v podkapitole 5.1.2, je to minimální úhel potřebný pro naložení platformy. 
Výška v nejvyšším místě přípravku je tak vysoká, že při maximálním možném 
náklonu platformy by prostor mezi ní a strojem nestačil pro vložení klínového tělesa. 
Proto je proveden ještě další řez na druhé straně, aby se snížila výška průřezu v této 
nejvyšší části při nezměněné výšce klínového tělesa. 
 Rozteč nosných profilů je navržena tak, aby bylo možné se svarkem 
manipulovat mezi ližinami manipulátoru, které budou držet nakloněnou platformu. 

Obrázek 23 Provedení klínového tělesa 
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Jinak by vložení nebylo možné. Zároveň ale mají co největší šířku, aby byla zajištěna 
stabilita platformy.  
 
5.1.1 Kluzné plasty 
 V průmyslu se běžně používají různé druhy kluzných plastů pro snížení 
součinitele tření a pro zabránění abrazivnímu opotřebení mezi navzájem se 
pohybujícími součástmi. Jsou snadno obrobitelné, a díky tomu jsou využitelné 
mnoha způsoby. 
 Svarek klínového tělesa je opatřen dvěma deskami z kluzných plastů. Každá 
deska je připevněna k profilu pomocí dvou šroubů se zápustnou kuželovou hlavou, 
které se zašroubují do matic na druhé straně profilu.  
 Volba druhu kluzných plastů je velice důležitá. Každý plast totiž vyniká 
jinými vlastnostmi, díky kterým je vhodný pro různé aplikace. V této aplikaci bude 
hlavní kritérium pro volbu plastů především nízký součinitel tření. Jako třecí plasty 
s nízkým opotřebením jsou uváděny například PA (polyamid - silon), POM 
(polyformaldehyd - acetal), PTFE (polytetrafluorethylen - teflon). [18] 
 Obecně drsnost kovové součásti, která klouže po plastu, výrazně ovlivňuje 
jeho životnost. Každý plast má proto zavedený parametr nazývaný Optimální drsnost 
oceli pro kluzné tření za sucha. [18] Parametry výše zmíněných druhů plastů jsou 
v tabulce (1). V další tabulce (2) jsou uvedeny hodnoty součinitelů tření pro styk 
jednotlivých plastů s ocelí za sucha. 
 

Označení plastu Optimální drsnost oceli 
Ra [µm] 

Přípustná teplota          
[°C] 

PA-6 0,8 95 
POM 0,5  120 
PTFE < 0,05 200 

Tabulka 1 Vlastnosti vybraných plastů [18] 
 

Označení plastu Součinitel tření 
PA-6 0,28 
POM 0,21 
PTFE 0,04 

Tabulka 2 Součinitel tření vybraných plastů, platí pro styk s ocelí za sucha [19] 
 
 Teflon (PTFE) je nejvíce citlivý plast na optimální drsnost oceli, a také je 
zároveň tím nejlepším kluzným plastem, protože má 5x nižší součinitel tření než 
druhý nejlepší kluzný materiál - acetal (POM). To je také důvod k rozhodnutí vyrobit 
kluzné plasty z teflonu. Nicméně kvůli velmi nízké optimální drsnosti by se rychle 
opotřebovával.  
 Řešením je použití ještě jedné vrstvy teflonových kluzných plastů, která se 
vloží pod platformu na přišroubované desky na klínovém tělese. Ke kluzu bude tedy 
docházet mezi dvěma teflonovými deskami, což z hlediska životnosti nemá 
nepříznivý vliv. Platforma se bude pohybovat spolu s vloženými deskami po 
přišroubovaných deskách, takže drsnost platformy nebude hrát roli. Vložené desky 
budou mít ještě po stranách drážku, která pomůže udržet pracovníkovi přímý směr 
při posouvání platformy. 

5.1.1 
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5.1.2 Minimální úhel sklonu pro naložení platformy 
 K určení minimálního úhlu pro naložení platformy se vychází ze situace na 
obrázku 24. Obrázek znázorňuje moment, kdy je manipulátor připravený pro 
naložení. Ližiny jsou v nejnižší možné poloze, kdy se už dotýkají stroje. Hodnota        
29,3 mm je odměřená přímo na modelu a je to vzdálenost od dna zahloubení pro 
platformu až po L profil. Výsledný úhel v rovnici (10) je shodný s 
minimálním úhlem, které musí mít klínové těleso. Výška klínového tělesa musí být 
větší, než 29,3 mm. 

 

 κ = arctg
29,3	))

279	))
= 5,995° → 6° (10)  

 
kde: 
κ - minimální úhel pro naložení platformy 
 
5.1.3 Náklady 
 Celkové náklady jsou pouze za materiál, neobsahují cenu práce, cenu 
svařování ani poštovné.  
 
Teflonová deska 4x300x300 mm - 610 Kč 
Hutní materiál: 47 Kč 
 
Celkem 657 Kč 
 
5.2 Přípravek pro vyjímání platformy ze stroje a její naložení 
 Tento přípravek bude plnit trojí funkci. Nejprve se využije pro naklonění 
platformy, aby se pod ni mohlo vložit klínové těleso. Jakmile se na něj platforma 
spustí, využije se přípravek pro přetažení platformy na manipulátor. Nakonec, až je 
platforma naložena, se za přípravek pomocí upínky upne. 
 Jako finální varianta naklánění platformy je zvoleno naklánění pomocí 
manipulátoru. Tato varianta je nejlepší, protože je pohodlná a bezpečná. Pracovník 
vše ovládá na manipulátoru a nehrozí mu pracovní úraz kvůli práci s těžkými tělesy. 
Během naklánění může také bezproblémově kontrolovat prostor mezi výrobkem a 
skly kryjícími lasery. Usnadní se také vkládání klínového tělesa, protože manipulátor 

Obrázek 24 Minimální úhel pro naložení 
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podrží nakloněnou platformu a pracovník díky tomu bude mít obě ruce volné pro 
vložení klínového tělesa.  
 Přípravek bude obsahovat opěrnou plochu pro L profily, o kterou se zapřou 
ližiny manipulátoru během naklánění. Rozměr opěrné plochy musí být správně 
navržen, aby během naklánění nemohlo dojít ke ztrátě kontaktu s ližinami. 
 Díky kluzným plastům na klínovém tělese s nízkým součinitelem tření je 
možné uvažovat ruční nakládání platformy. Přípravek tedy musí mít rukojeť pro 
pohodlné přetáhnutí platformy s dílem na manipulátor.  
 Jako upínací prvek platformy je zvolena háková upínka. Ta se upevní za 
háček umístěný v prostřední části základové desky přípravku. Během upínání se 
platforma opře o dorazy na L profilech manipulátoru a tak bude zajištěna proti 
pohybu. 
   Nakládání bude probíhat v následujících krocích. Ližiny manipulátoru se 
ustaví do vhodné polohy vzhledem k platformě, zabrzdí se kolečka podvozku, 
nastaví se nejnižší možný zdvih pro naložení (to je poloha, kdy dojde ke kontaktu 
mezi rámem dveří stroje a L profily) a poté se pomocí rukojeti na přípravku 
platforma přetáhne po klínovém tělese na ližiny manipulátoru. 
 Provedení přípravku je na obrázku 25. Skládá se ze sedmi částí - dvě bočnice, 
rukojeť, základová deska, dvě vymezovací trubky a hák pro upnutí upínky. 

 
 Rukojeť je tvořena navařenou trubkou mezi dvěma bočnicemi. Její výška je 
navrhnuta s ohledem na pohodlnou práci pro pracovníka stojícího za manipulátorem.  
 Vymezovací trubky jsou přivařeny k základové desce. Plní dvojí funkci. 
První funkcí je umožnění vizuální kontroly dotažení šroubů v kotvách. Při 
nedostatečném dotažení může totiž hrozit vytržení kotev z platformy během 
naklánění. Šrouby se proto budou dotahovat až do vymezení vůle mezi trubkami a 
hlavami šroubů. Délka vymezovacích trubek bude stanovena experimentálně tak, aby 
při vymezení vůle vzniknulo dostatečně pevné spojení. Tato délka musí být 
stanovena přesně. Příliš dlouhé vymezovací trubky by neplnily tuto funkci a při 

Obrázek 25 Přípravek na platformu 
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vymezení vůle by kotvy nebyly dostatečně upevněné. Další dotahování by způsobilo 
vytahování kotvy z díry. Druhá funkce vymezovacích trubek je zajištění přípravku, 
aby pevně držel. 
 Přípravek je navržen tak, aby co nejméně zmenšoval plochu na platformě 
určenou k výrobě součástí. Jediným zásahem do této plochy jsou dva výstupky 
s dírami pro upevňovací šrouby. 
 Přípravek je upevněn pomocí dvou rozpěrných mosazných kotev v dírách pro 
hlavy šroubů na platformě. Jejich dostatečná únosnost byla potvrzena v provedeném 
experimentu z kapitoly 4.1.2. Kotvy jsou upevněny šrouby prostrčenými 
vymezovacími trubkami. Upevnění znázorňuje obrázek 26.  

 
 
 
5.2.1 Pevnostní výpočty 
 U tohoto přípravku se budou posuzovat dva stavy. První stav nastává 
v okamžiku naklánění platformy, kdy se L profily zapřou o přípravek. Druhý stav je 
v momentě tažení platformy po klínovém tělese. 
 
Naklánění platformy 
 Tato situace je první krok pro vytažení platformy. Přípravek se pomocí 
šroubů a mosazných rozpěrných kotev připevní na platformu. Ližiny manipulátoru se 
poté vsunou pod opěrnou plochu přípravku. Pomocí zdvihu manipulátoru dojde ke 
kontaktu mezi ližinami a opěrnou plochou přípravku. Při dalším zdvihu ližiny 
pomocí přípravku nakloní platformu. 
 Síla potřebná pro naklonění platformy se určí z momentové rovnováhy 
v rovnicích (11-14). Poloha těžiště vyrobené součásti je zcela obecná, proto je při 
výpočtu uvažována poloha těžiště součásti ve ¾ délky platformy od bodu otáčení. Je 
to zvoleno jako nejvíce nepříznivá situace. Působiště síly 2FL1 je ve výpočtu 
uvažováno na stěně platformy, ve skutečnosti bude vzdálena od stěny, což způsobí 
zvětšení ramene, na kterém působí a tím dojde k jejímu zmenšení. 

Obrázek 26 Upevnění přípravku na platformě; 1 - 
mosazná rozpěrná kotva, 2 - šroub, 3 - vymezovací 
trubka, 4 - základová deska přípravku 
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 −2. 'LM. 0,279) +)/. +. ,-/ + )*. +. ,-. + )N/. +. 0,279) = 0 (11)  

 

 'LM =
)/. +. ,-/ + )*. +. ,-. + )N/. +. 0,279)

2.0,279)
 (12)  

 

'LM =
30,46+. 9,81

)
:<
. 0,14) + 1006+. 9,81

)
:<
. 0,21	) + 1,26+. 9,81.0,279

2.0,279	)
 

 
 'LM = 449,9	@					 (14)  

kde: 
FL1 N síla působící na jeden L profil 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
g m.s-2 gravitační zrychlení 
xTS m poloha těžiště vyrobené součásti 
mp kg hmotnost platformy 
xTP m poloha těžiště platformy 
mrp kg hmotnost přípravku na platformě 
  

(13)  

Obrázek 27 Naklánění platformy manipulátorem 
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Simulace naklánění platformy 
 Simulace je provedena pouze na základové desce přípravku, protože ostatní 
komponenty nejsou zatížené. Zkrátí se tím doba výpočtu. Síla z rovnice (14) je 
umístěna na hraně základové desky, což představuje nejkritičtější možnost, při které 
působí největší ohybový moment. Ve skutečnosti síla na hraně působit nebude, bude 
se pohybovat na opěrné ploše s rostoucím úhlem náklonu. Celkem je v simulaci    
482 437 uzlů a 325 779 prvků. Konvergence je nastavena na 2 upřesnění s kritériem 
zastavení 5%. Ve skutečné aplikaci bude rozpěrná kotva opřená o díru v základové 
desce. Tato situace je simulována pomocí vazby svorky. 

 
 V simulaci se dosáhlo velmi dobré konvergence výsledků - 0% rozdílu ve 
spočítaných hodnotách ve dvou po sobě jdoucích výpočetních krocích.  

 
  

Obrázek 28 Síť pro MKP 

Obrázek 29 Konvergence 
simulace přípravku 



 

 
strana 
43 

Konstrukční řešení 
 

 
 Stupnice napětí je nastavena na hodnotu meze kluzu materiálu. Vysoké 
hodnoty napětí jsou pouze na hranách děr. Zde je pro vyhodnocení výsledků nutné 
simulaci porovnat se skutečností. Simulace bere tyto hrany jako dokonale ostré 
s nulovým rádiusem. To ve skutečnosti není možné, takže skutečná koncentrace 
napětí nebude tak velká. Další důležitou okolností je samotná vazba, která se dá 
představit jako vložené dokonale tuhé těleso uvnitř díry. Toto těleso je pevné, vazba 
se nedeformuje a veškerá deformace je v základové desce, která má s vazbou čárový 
styk, což ve skutečnosti také nebude. V reálné situaci bude místo vazby mosazná 
kotva. Mosaz je měkčí než ocel, takže se může předpokládat otlačení kotvy od hran 
základové desky. Menší otlačení, než je na kotvách, se může předpokládat i na 
hranách děr základové desky. Díky otlačení nebude kontakt čárový (jako je 
v simulaci), ale vzniknou tam opěrné plochy, které opět sníží skutečné napětí. Díky 
těmto okolnostem jsou výsledky simulace brány jako vyhovující. Cena jedné kotvy 
se pohybuje řádově v korunách, takže je možné přijmou fakt, že se kotvy budou 
muset po zvedání maximální hmotnosti výrobku 100 kg vyměnit.  
 
Simulace nakládání platformy 
 Po naklonění platformy se pod ni vloží klínové těleso, které umožní její 
naložení. Naložení proběhne tak, že pracovník uchopí rukojeť přípravku a tažením 
přemístí platformu přes klínové těleso až na ližiny manipulátoru. 
 Potřebná tažná síla pro vytáhnutí platformy je závislá hlavně na součiniteli 
tření mezi platformou a klínovým tělesem a současně na jeho sklonu. Na klínovém 
tělese jsou kluzné plochy opatřeny plasty s dobrými kluznými vlastnostmi - teflon. 
Mezi platformu a teflonové desky jsou vloženy dvě dodatečné teflonové desky 
s drážkou po boku, které slouží ke snížení součinitele tření a pomůžou během 

Obrázek 30 Napětí simulace přípravku 
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vytahování držet správný směr. Součinitel tření mezi dvěma teflonovými deskami je 
0,04 [20]. 

 
 @ = 'O. PQ:R = )/ +)* +)N/ . +. PQ:R (15)  

 
 @ = 30,4	6+ + 100	6+ + 1,2	6+ . 9,81	). :;<. PQ:6° = 1283,9	@ (16)  

kde: 
θ ° úhel povrchu klínového tělesa vzhledem k vodorovné rovině 
N N normálová síla působící na klínové těleso 
mp kg hmotnost platformy 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
mrp kg hmotnost přípravku na platformě 
Fg N gravitační síla 
 

 
'č = @. & + 'O. :TUR = 1283,9@. 0,04 + 1291@. :TU6 

 
'č = 186,3	@ 

(17)  

kde: 
f - součinitel statického tření 
N N normálová síla působící na klínové těleso 
Fč N síla vyvinutá člověkem 
 
 Výpočet je řešen jako statická úloha, nicméně ve skutečnosti bude síla větší. 
Z druhého Newtonova pohybového zákona víme, že síla závisí na hmotnosti a na 
zrychlení (F = m.a). Zrychlení je neznámý parametr, který závisí na síle, kterou je 
pracovník schopný vyvinout. Pro simulaci této situace je tato síla odhadem zvednuta 
na hodnotu Fč = 250 N. 
  

Obrázek 31 Schéma tažení platformy po klínovém tělese 
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 Dvě bočnice, na kterých je rukojeť, jsou přivařeny k základové desce. Situaci  
pro jednu bočnici znázorňuje obrázek 32. U svarů se bude předpokládat, že průřez 
nebude zachován v celé jeho délce. Proto se skutečná délka zmenší podle rovnice 
(18). Dále se už počítá pouze s výpočtovou délkou. 

 
 #V* = #* − 1,5. W = 25	)) − 1,5	. 3	)) = 20,5	)) (18)  

 
 X = 1,414. W. #V* = 1,414	. 3	))	. 20,5	)) = 86,961	))< (19)  

kde: 
S mm2 obsah 
lvs mm  výpočtová délka svaru 
ls mm délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 Pro výpočet osového kvadratického momentu účinného průřezu svaru se 
použije vztah pro jednotkový osový kvadratický moment. Tyto vztahy jsou přímo 
pro určité provedení svarů. V tomto případě je provedení svaru znázorněno na 
obrázku 32.  

 YZ[ =
#V*
\

6
=

20,5	))

6

\

= 1435,85	))\ (20)  

 
 YZ = 0,707. W. YZ[ = 0,707.3))	.1435,85	))\ = 3045,438	))] (21)  

kde: 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvs mm  výpočtová délka svaru 
 
 Napětí se počítá ve svarech jedné bočnice přípravku. I přesto se bere celá 
hodnota síly, která je potřebná pro tažení. Důvodem k tomu je fakt, že pracovník 
může uchopit rukojeť přípravku v kterékoliv její části, tedy i úplně na boku. Tento 

Obrázek 32 Namáhání svaru přípravku 



 

 

Konstrukční řešení 
 

strana 
46 

případ je z hlediska namáhání nejvíce nepříznivý, protože bude působit téměř celá 
síla pouze na jednu bočnici. Nejprve se výpočet provede pro spočítanou hodnotu 
tažné síly z rovnice (17). 
 

 ^` =
'č

X
=

186,3@

86,961))<
= 2,14	`ab (22)  

 

 ^`` =
`. c

YZ
=
'č. 0,07	)	.

#*
2

YZ
 (23)  

 

 ^`` =
186,3@. 0,07).

0,0205	)
2

3045,438	))]. 10;M<
. 10;d = 43,89	`ab (24)  

 
 ^ = ^`< + ^``< = (2,14`ab)< + (43,89`ab)< = 43,94	`ab (25)  

kde: 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
τ MPa celkové napětí ve svaru 
τ` MPa smykové napětí 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Fč N síla vyvinutá člověkem 
M N.m ohybový moment 
r mm vzdálenost nejvzdálenějšího místa svarů od těžiště svarů 
S mm2 obsah 
 
 Stejný výpočet je proveden pro odhadem navýšenou hodnotu síly, který 
zohledňuje dynamické možnosti situace.  
 

 ^` =
'č

X
=

250@

86,961))<
= 2,88	`ab (26)  

 

 ^`` =
`. c

YZ
=
'č. 0,07	)	.

#*
2

YZ
 (27)  

 

 ^`` =
250@. 0,07).

0,0205	)
2

3045,438))]. 10;M<
. 10;d = 	58,9	`ab (28)  

 
 ^ = ^`< + ^``< = (2,88`ab)< + (58,9`ab)< = 58,97	`ab (29)  

kde: 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
τ MPa celkové napětí ve svaru 
τ` MPa smykové napětí 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Fč N síla vyvinutá člověkem 
M N.m ohybový moment 
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r mm vzdálenost nejvzdálenějšího místa svarů od těžiště svarů 
S mm2 obsah 
 
 Dovolené napětí svaru je podle normy ČSN 05 0120 vyjádřeno jako násobek 
dovoleného napětí základního materiálu. Materiál přípravku je S235JR 
s mechanickými vlastnostmi Remin = 235 MPa a Rm = 360 MPa. [21]  
 

 ^g,* = hi.
jk

6l
= 0,8	.

235`ab

2
= 94	`ab (30)  

 

 6* =
^g,*

^
=

94`ab

58,97`ab
= 1,59 (31)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
 Bezpečnost svarů je určena ke zvýšené hodnotě síly Fč. Svary mají 
dostatečnou rezervu před dosažením dovoleného napětí. 
 
Simulace 
 Simulace je tentokrát provedena na celé sestavě přípravku. Působící síla 
v simulaci má velikost 250 N. Počítá se se zvýšenou hodnotou kvůli co největšímu 
přiblížení se reálné situaci.  Nejde totiž počítat se sílou z rovnice (17), protože je 
potřeba zohlednit její zvýšení vlivem zrychlení při přetahování. Síla je umístěna tak, 
aby vznikla co nejvíce nepříznivá situace, která může nastat. To je taková situace, 
kdy pracovník uchopí rukojeť přípravku v její krajní poloze přímo u bočnice.  
 Celkem je v simulaci 271 766 uzlů a 178 114 prvků. Konvergence je 
nastavena stejně, jako v předchozím případě, tzn. 2 upřesnění s kritériem zastavení 
5%. Jsou použity tři vazby - dvě vazby svorky simulují vloženou kotvu a jedna 
ideální vazba představuje rovinu platformy. 
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 V simulaci se objevila singularita v místě styku hrany bočnice s hranou 
základové desky - obrázek 34. Program bere toto místo jako čárový kontakt, což 
způsobilo divergenci výsledků výpočtů simulace. Hodnoty v tomto singulárním 
místě nejsou tedy spočítány správně kvůli chybě programu, v jiných místech je vše 
v pořádku. Pro vyhodnocování simulace je měřítko stupnice napětí sníženo na         
80 MPa, aby se zvýraznily barvy na modelu, podle kterých se určí napětí 
v jednotlivých bodech. Napětí v singulárním místě není spočítáno správně a proto 
pro vyhodnocení je důležité napětí v jeho okolí. 

5.2.2 Náklady 
Celková cena nezahrnuje cenu práce ani poštovné pro jednotlivé součásti. 
Hutní materiál: 98 Kč 

Obrázek 33 Pohled na síť simulace přípravku 

Obrázek 34 Napětí v simulaci přípravku 
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5.3 Manipulátor 
 Jednotlivé varianty nabízí možné způsoby řešení konstrukce. Pro finální 
konstrukci bude použit dvouprofilový hlavní nosný rám kvůli zajištění tuhosti. 
Použití jednoprofilového hlavního nosného rámu nemusí poskytnout potřebnou 
tuhost. To platí zejména během transportu, kdy díky vnějším vlivům, například kvůli 
nerovnostem podlahy, může dojít k pružení celé konstrukce. 
 Pohon trapézovou tyčí není vhodný. Vzhledem k tomu, že tyč nese celou 
váhu nákladu, je nutné uvažovat mezní stav vzpěrné stability. Pro splnění zadání 
stačí malý rozsah pohybu - rozdíl výšek mezi nakládáním platformy a jejím vkládání 
do pece je zhruba 110 mm. V takové délce trapézové tyče by se vzpěru dalo zabránit 
volbou vhodného průřezu tyče. Praktické ale je, aby se dalo s ližinami manipulátoru 
přiblížit k zemi. Platforma s výrobkem totiž nemusí jít ze stroje přímo do pece, ale 
může se před tím složit například na stůl nebo na paletu. Pro takový rozsah pohybu 
by už mezní stav vzpěrné stability pro běžné průřezy tyčí určitě nastal. 
 Použití lanového navijáku bezproblémově zajistí potřebný rozsah pohybu. Je 
otázkou, zda zvolit ruční naviják nebo elektricky poháněný naviják. Největší výhoda 
ručního navijáku je jeho cena. Na druhou stranu, elektrický naviják poskytuje 
mnohonásobně pohodlnější ovládání. Také je potřeba myslet na to, že ostatní hlavní 
elektrické prvky, například baterie nebo nabíječ, zvednou celkovou cenu 
manipulátoru.  
 V zadání práce není požadavek na nejlevnější možnou konstrukci. Stejně tak 
není nijak omezena cena. Proto je možné použít i dražší konstrukci, která ale 
poskytuje mnohonásobně pohodlnější ovládání a lepší design - obrázek 35. 

 
 

Obrázek 35 Vybraná varianta manipulátoru 

5.3 
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 Všechny části potřebné pro pohon manipulátoru jsou umístěny v prostoru 
mezi C profily a tento prostor je zakrytován plechy. Ze strany, kde jezdí ližiny, je 
krycí plech rozdělen na dvě části s drážkou mezi nimi. Drážka je zde kvůli 
navařenému oku pro přichycení lana. Během pohybu ližin je tak lano schováno za 
plechy. Kvůli zajištění rozebíratelnosti jsou tyto plechy usazeny v drážkách a 
zajištěny šrouby. Drážky jsou tvořeny malými segmenty, které se přivaří na C 
profily. Z druhé strany plní funkci krytování plechové dveře. Jsou vyrobeny 
standartním způsobem s olemovanými kraji kvůli větší tuhosti. Usazeny jsou 
v navařovacích pantech, které se opět přivaří na C profily.  
 
5.3.1 Svarek ližin 
 Jako první věc se na manipulátoru řešily ližiny. Jsou zhotoveny ze dvou L 
profilů, které jsou přivařeny k uzavřenému obdélníkovému profilu. Profily ližin byly 
zvoleny kvůli jejich tvaru, kdy na jednom rameni bude ležet platforma a druhé 
rameno bude nosné a současně bude bránit pohybu platformy do stran. Rozteč mají 
pevně danou, protože jsou určeny pro největší platformu, kterou stroj pojme - 
279x279 mm. 
 Svarek ližin je navržen tak, aby ližiny mířily pod mírným úhlem vzhůru. Při 
naložené platformě se tak eliminuje nepříznivý vliv průhybu. 
 Naložená platforma musí mít pevně danou polohu, aby bylo možné její 
vložení do pece. Při vkládání do pece se postupuje tak, že se najede ližinami do 
jejího prostoru a platforma se spustí na podpěry, které zajistí její opětovné podebrání 
při vytahování. Kdyby platforma byla zajetá vzhledem ke koncům L profilů, při 
najetí ližinami do prostoru pece by došlo ke kontaktu mezi stěnou a L profilem, i 
když by platforma nebyla celým svým objemem uvnitř. Za této situace by nešla 
vložit. Kvůli tomu jsou na L profilech dva dorazy, které zajistí její polohu po 
naložení. Poloha platformy je navržena tak, aby vzhledem ke koncům L profilů 
vyčnívala. 
 Povrch L profilů je opatřen deskami z kluzných plastů. Desky slouží jako 
ochrana proti abrazivnímu opotřebení L profilů a také snižují součinitel tření, který 
ovlivňuje velikost třecí síly. Materiál desek je zvolen stejný, jako na klínovém tělese 
- teflon. Jsou k ližinám přišroubovány pomocí tří šroubů se zápustnou kuželovou 
hlavou. Pokud se bude platforma se součástí vytahovat z pece za zvýšené teploty, je 
možné plasty snadno odstranit. Při podebírání platformy v peci už nebude docházet 
ke smýkání, protože bude na podpěrách, díky kterým ji bude možné podebrat. 
 Pro návrh polotovaru ližin se musí nejprve určit jejich potřebná délka. Poté se 
určí, při jaké situaci bude na ližiny působit největší ohybový moment. Na toto 
největší napětí bude návrh proveden. 
 
Délka L profilů 
 Potřebná délka L profilů vychází z polohy platformy ve stroji, z vnějších 
rozměrů stroje - obrázek 36, a z rozměrů uzavřeného obdélníkového profilu, na který 
jsou L profily navařeny.  
 Uzavřený obdélníkový profil je volen. Pouze jeho menší rozměr je vybírán 
tak, aby na něj bylo možné přišroubovat upínku. Celkové rozměry jsou 70x50x4 mm, 
je možné je podle potřeby zvětšit nebo zmenšit. 
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 Pro určení potřebné délky L profilů se bude předpokládat, že C profily 
hlavního nosného rámu budou opřeny přímo o stroj. V této poloze budou konce obou 
L profilů těsně před platformou. Návrhová délka L profilů xLn je tedy: 
 

 ,Lm = 390	))	 (32)  
 
 Tento rozměr se zkrátí o kratší délku strany uzavřeného profilu, na který je L 
profil navařen a také se zohlední rozměry pojezdu, které konstrukci ližin posunou o 9 
mm k platformě. Výsledná délka L profilů je tedy dána rovnicí (33) 
 

 ,L = ,Lm − 50	)) − 9	)) = 390	)) − 50	)) − 9	)) (33)  
 

 ,L = 331	)) (34)  
kde: 
xL m délka L profilů 
xLN m návrhová délka L profilů 
 
Největší ohybový moment 
 Určí se, při jaké situaci působí na ližiny největší ohybový moment a na toto 
namáhání se budou dimenzovat všechny součásti svarku ližin.  
 Budou se porovnávat stavy, ve kterých bude na manipulátor působit různý 
ohybový moment. Tyto stavy chronologicky odpovídají procesu práce 
s manipulátorem.  
 Vzhledem k tomu, že ohybový moment lineárně roste s rostoucí vzdáleností 
od místa působení síly, bude maximální moment určován k místu spojení L profilu 
s uzavřeným obdélníkovým profilem. Na dalších součástech bude tedy situace stejná 
- zatížení, které způsobí maximální ohybový moment na místě spojení L profilu 
s uzavřeným profilem, bude také způsobovat maximální ohybové napětí na dalších 
součástech, které jsou za L profily. 
 
Stav 1 - naklánění platformy 
 Tato situace je první úkon s manipulátorem po dokončení SLM výroby. Je 
nutné naklonit platformu, aby se pod ní mohlo vsunout klínové těleso. Přípravek je 

Obrázek 36 Schématické znázornění polohy platformy ve stroji 
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již upevněn na platformě a ližiny jsou pod ním vsunuty. Díky zdvihu manipulátoru se 
L profily zapřou o přípravek a nakloní jej. Výpočet potřebné síly pro naklonění je 
proveden v kapitole 5.2.1. Stejná síla během naklánění působí na oba L profily. 
Výsledný působící ohybový moment na jednu ližinu je vyjádřen rovnicí (35). 
 

 M̀ = 'LM	. ,L = 	449,9	@	. 0,331	) = 148,92	@) (35)  
kde: 
M1 N.m výsledný ohybový moment ve stavu 1 
FL1 N síla působící na jeden L profil 
xL m délka L profilů 
 
Stav 2 - nakládání platformy 
 K naložení dojde, jakmile je pod platformou vloženo klínové těleso, po 
kterém je i se součástí vytažena na ližiny. Při výpočtu je uvažován okamžik, kdy 
těžiště soustavy těles - platformy, vyrobené součásti a přípravku, začne ležet na 
koncích přistavených L profilů - obrázek 38.  
 Poloha těžiště vyrobené součásti je zcela obecná. Pro výpočet síly působící na 
jednu ližinu je proto uvažováno jeho vychýlení vzhledem k ose symetrie platformy o 
¼ délky platformy do strany - obrázek 37. 

 
 
Z momentové rovnováhy se spočítá výsledná síla FL,max 

 'L,lno. ,/ − ()N/ + )/). +.
,/

2
− )*. +.

,/

2
+
,/

4
= 0 (36)  

 

 'L,lno =
()N/ + )/). +.

,/
2
+ )*. +.

,/
2
+
,/
4

,/
 (37)  

 
a po úpravách se získá výsledný tvar rovnice 
 

 'L,lno =
+

2
. )N/ + )/ +

3

2
.)*  (38)  

 

Obrázek 37 Nerovnoměrné působení zatížení na 
ližiny manipulátoru 
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 'L,lno =
9,81):;<

2
. 1,26+ + 30,46+ +

3

2
. 1006+ = 890,75	@ (39)  

 
kde: 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
xP m délka platformy 
mrp kg hmotnost přípravku na platformě 
mp kg hmotnost platformy 
g m.s-2 gravitační zrychlení 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
 
Tato síla působí na konci L profilu - obrázek 38.  
 

 
Výsledný působící ohybový moment je vyjádřen rovnicí (40) 
 

 `< = 'L,lno. ,L = 890,75	@	. 0,331	) = 294,84	@.) (40)  
kde: 
M2 N.m výsledný ohybový moment ve stavu 2 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil  
xL m délka L profilů 
 
 Při zhodnocení výsledků rovnic (35) a (40) je jasné, že větší ohybový 
moment je ve druhé situaci při nakládání platformy. Na toto zatížení budou 
navrhovány součásti svarku ližin. 
 
  

Obrázek 38 Působení síly ve druhém stavu 
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Simulace 
 Svar mezi L profilem a uzavřeným obdélníkovým profilem je jedno 
z kritických míst celé konstrukce. Pro zmenšení jeho namáhání byly přidány 
podpěry, které také snižují průhyb obou L profilů. Volba konkrétního polotovaru L 
profilu se poté prováděla iteračním postupem. Vždy se zvolil rozměr polotovaru, pro 
který se provedla simulace s hodnotou síly FL,max z rovnice (39). V simulaci se 
kontroloval celkový průhyb a celkové napětí. Jako nejvhodnější vyšel L profil o 
rozměrech 50x50x5 mm.  

 
 Celkem obsahuje 98 150 uzlů a 57 604 prvků. Simulace je opět divergentní, 
způsobuje to singulární místo mezi hranou podpěry a L profilem. Program tento 
kontakt bere jako čárový, proto zde výsledky napětí divergují. V ostatních místech 
simulace je vše v pořádku. Kvůli barevnému zvýraznění napětí v jednotlivých 
místech simulace byla nastavena maximální hodnota napětí na stupnici na hodnotu 
120 MPa. Polotovar L profilu je zhotoven z materiálu S235JR s mezí kluzu         
Remin = 235 MPa. [21] 

  
  

Obrázek 39 Pohled na síť simulace 

Obrázek 40 Napětí v simulaci L profilu 
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Bezpečnost kritických míst na svarku ližin 
 Svarek ližin obsahuje několik kritických míst obsahující svary. Ve všech 
těchto místech je nutné zkontrolovat jejich bezpečnost. Vzhledem k rozsáhlosti byly 
výpočty přesunuty do příloh. Zde budou uvedeny pouze výsledné hodnoty 
bezpečností v jednotlivých místech znázorněných na obrázku 41. 

- pozice 1 - svar mezi L profilem a uzavřeným obdélníkovým profilem  
     bezpečnost svaru: 3,07 
     výpočet proveden v příloze A 

- pozice 2 - svar mezi uzavřeným obdélníkovým profilem a pojezdem 
     bezpečnost svaru: 5,16 
     výpočet proveden v příloze B 

- pozice 3 - svar podpěry 
     bezpečnost svaru: 1,53 
     výpočet proveden v příloze C 

- pozice 4 - svar oka na upnutí lana 
     bezpečnost svaru: 1,91 
     výpočet proveden v příloze D 

 
5.3.2 Pojezd 
 Konstrukce svarku ližin je přivařena k profilu z ploché ocelové tyče - na 
obrázku 41 se jedná o pozici 2. Tento profil slouží jako spojovací prvek, který celý 
svarek ližin spojuje s pojezdem pomocí dvou šroubů se šestihrannou hlavou 
pevnostní třídy 8.8.  
 
Šrouby 
 Rozebíratelné spojení šrouby bylo zvoleno proto, aby bylo možné svarek ližin 
odmontovat od pojezdu například kvůli úspoře místa během dlouhodobého 
skladování nebo při výměně kvůli jeho poškození. Pevné přivaření k pojezdu by to 
zkomplikovalo.  
 Postup volby rozměrů šroubů byl iterační, kdy se počítal součinitel 
bezpečnosti jak k meznímu stavu pružnosti, tak i k dosažení zkušebního napětí 

Obrázek 41 Nebezpečná místa svarku ližin 

5.3.2 
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šroubu pro jednotlivé velikosti. Jako nejvhodnější byl zvolen šroub se závitem M5 
pevnostní třídy 8.8.  
  Výpočty bezpečností šroubů jsou provedeny v příloze E. Bezpečnost šroubů 
k meznímu stavu pružnosti je 3,52 a bezpečnost k dosažení zkušebního napětí šroubu 
je 2,719. Prostor na pojezdu potřebný pro užití klíčů na šestihranné hlavy šroubů je 
volen podle normy ČSN 23 0605. 
 
Kolečka 
 Pohyblivost pojezdu je docílena pomocí koleček, která se opírají o vnitřní 
stěny C profilů hlavního nosného rámu. Hlavní kritéria pro volbu koleček pojezdu 
byla především jejich malé rozměry a vysoká nosnost. Malé rozměry jsou 
požadovány kvůli vnitřním rozměrům hlavního nosného rámu, který je tvořen C 
profilem s vnějšími rozměry 60x60x3 mm. Velká nosnost je potřebná kvůli 
minimalizaci celkových rozměrů pojezdu. 
 Na trhu existuje velmi mnoho provedení koleček. Nicméně požadovaná 
kombinace malých rozměrů spolu s vysokou nosností tvoří při výběru vhodného 
výrobku problém. Nakonec byla vybrána kolečka na internetovém obchodě 
MONTAKO. Kolečka mají nosnost 30 kg, polyamidový povrch a kuličkové ložisko. 
Důvodem k výběru jsou především jejich malé rozměry, díky kterým je možné jich 
použít více vedle sebe pro zvýšení celkové nosnosti podle potřeby. Polyamidový 
povrch je také vhodný, protože je bezúdržbový a odolný proti otěru. [22] 

 
 
 Na obrázku 42 a) je zobrazeno zvolené kolečko a na obrázku 42 b) jsou jeho 
rozměry. Díky jeho malé šířce je možné v pojezdu použít více koleček vedle sebe, 
což povede ke zvýšení nosnosti a zmenšení rozměrů pojezdu.  
   

Obrázek 42 a) zvolené kolečko [23]; b) 
rozměry kolečka [23] 
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 Kolečka jsou v pojezdu uložena na dvou osách, přičemž na každé ose jsou 
čtyři. Díky tomu se při výpočtech může počítat s nosností 120 kg. Kolečka jsou 
v kontaktu se stěnou C profilu v bodech A a B - obrázek 43.  

 
 Cílem výpočtu je určit vzdálenost koleček, a tím i délku pojezdu, aby nedošlo 
k jejich přetížení. Výpočet je proveden pro okamžik největšího namáhání, kdy celá 
hmotnost platformy i vyrobené součásti přechází na manipulátor a síla Fpd působí na 
konci L profilů. Síla Fl na obrázku 44 je síla, kterou drží lano navijáku konstrukci 
pojezdu v dané poloze. V obrázku je pouze kvůli jejímu vlivu na výpočet, na 
konstrukci pojezdu uvnitř C profilu se lano nevyskytuje. 
 

 

Obrázek 43 Uložení 
pojezdu uvnitř C profilu 

Obrázek 44 Silové působení na pojezd 



 

 

Konstrukční řešení 
 

strana 
58 

 'p = 0 (41)  

 q̀ = 0: '/s. #/ − 'tu. 6 + v +
'w

2
. #w + '*w. #* 	= 0 

 
(42)  

 'o = 0:	'qu − 'tu = 0 (43)  
 

kde: 
FY N výsledná síla ve směru osy Y 
Fx N výsledná síla ve směru osy X 
FBK N síla působící na kolečka pojezdu v místě B 
FAK N síla působící na kolečka pojezdu v místě A 
Fpd N maximální síla od platformy s dílem 
Fsl N síla, kterou v gravitačním poli Země působí hmotnost svarku ližin 
ls mm vzdálenost těžiště svarku ližin od bodu A 
lp mm vzdálenost od konce L profilů po stěnu C profilů 
k  mm vzdálenost od horního kolečka pojezdu po vodorovnou plochu L  
  profilu 
t mm vzdálenost od spodního kolečka pojezdu po vodorovnou plochu L 
  profilu 
MA N.m výsledný moment k bodu A 
Fl N síla, kterou působí lano 
xl m vzdálenost síly lana od stěny C profilů 
 
Nosnost jednoho kolečka se přepočítá na sílu podle rovnice (44) 
 

 'quM = 'tuM = 306+. + = 306+. 9,81):;< = 294,3	@ (44)  
 
Nosnost jedné osy se čtyřmi kolečky se vypočítá podle rovnice (45) 
 

 'qu = 'tu = 4'quM = 4'tuM = 4.294,3@ = 1177,2	@ (45)  
kde: 
FBK1 N síla působící na jedno kolečko pojezdu v místě B 
FAK1 N síla působící na jedno kolečko pojezdu v místě A 
FBK N síla působící na kolečka pojezdu v místě B 
FAK N síla působící na kolečka pojezdu v místě A 
 
Rovnice (46-48) vyjadřují potřebnou vzdálenost koleček, aby nedošlo k jejich 
přetížení. 

 6 + v =
'/s. #/ +

'w
2
. ,w + '*w. #*

'tu
 (46)  

 

 6 + v =
645,5@. 0,392) +

1291@
2

. 0,006	) + 63,9@. 0,119)

1	177,2@
 (47)  

 
 6 + v = 0,225	) (48)  
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kde: 
Fpd N maximální síla od platformy s dílem 
lp mm vzdálenost od konce L profilů po kolečka pojezdu 
FBK N síla působící na kolečka pojezdu v místě B 
FAK N síla působící na kolečka pojezdu v místě A 
k  mm vzdálenost od horního kolečka pojezdu po vodorovnou plochu L  
  profilu 
t mm vzdálenost od spodního kolečka pojezdu po vodorovnou plochu L 
  profilu 
 
Zatížení koleček pojezdu při maximální hmotnosti nákladu odpovídá jejich nosnosti. 
 
Osy 
 Bezpečnost obou os na pojezdu je také nutné zkontrolovat. Jejich průměr       
6 mm je dán rozměrem ložiska ve zvoleném kolečku. Při kontrole se předpokládá 
rovnoměrné rozložení zatížení na obě strany osy. 

 
Velikost ohybového momentu k místu vetknutí 
 

 `x =
'tu
2
. ,x =

1177,2	@

2
. 0,00725) = 4,27@) (49)  

kde: 
FBK N síla působící na kolečka pojezdu v místě B 
xo mm poloviční délka osy 
Mo N.m ohybový moment 
 
Napětí od ohybu 
 

 yx =
32`x

z. {\
=

32.4,27@)

z. 0,006) \
. 10;d = 201,36	`ab (50)  

kde: 
σo MPa napětí způsobené ohybovým momentem 
Mo N.m ohybový moment 
d mm průměr osy 
 

Obrázek 45 Osa koleček pojezdu 
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Smykové napětí 

 ^* =

4'tu
2

z. {<
=

2.1177,2@

z. 0,006) <
. 10;d = 20,82	`ab (51)  

kde: 
τs MPa smykové napětí 
d mm průměr osy 
FBK N síla působící na kolečka pojezdu v místě B 
 
Redukované napětí 
 

 
yNks = yx

< + 3^*
< = 201,36`ab < + 3 20,82`ab < 

 
yNks = 204,56`ab 

(52)  

kde: 
σred MPa redukované napětí 
σo MPa napětí způsobené ohybovým momentem 
τs MPa smykové napětí 
 
Kvůli vysokému napětí, které v ose vznikne, je nutné zvolit materiál vhodný pro 
větší namáhání. Tento materiál je například ocel 11 600.0 s mezí kluzu 
Remin=295MPa. [24] 

 6l*/ =
jkl|m

yNks
=

295`ab

204,56`ab
= 1,44 (53)  

 
kde: 
Remin MPa minimální zaručená hodnota meze kluzu materiálu 
σred MPa redukované napětí 
kmsp - bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 
 
Vodorovnost ližin 
 Těžiště vyrobené součásti a platformy může mít po naložení na manipulátor 
zcela obecnou polohu. Jeho vychýlení od osy symetrie svarku ližin způsobí vznik 
momentu, který bude vychylovat svarek ližin z vodorovné polohy. Tento moment je 
tedy nutné zachytit v obou pojezdech, aby nedošlo k naklonění ližin do strany. 
 Kvůli tomu je každý pojezd vybaven dalšími čtyřmi kontaktními prvky 
určenými pro styk s vnitřními stěnami C profilů - obrázek 46. 
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 Prostoru je zde tak málo, že nešla použít žádná kolečka na trhu. Z toho 
důvodu jsou použita jako kolečka kuličková ložiska. V případě vychýlení ližin se 
ložiska opřou o stěnu C profilu a zachytí tak vzniklý moment.  
  
5.3.3 Pohon 

 
 Pohon celého manipulátoru je proveden pomocí elektrického lanového 
navijáku, který se dá zakoupit na internetu. Součástí balení jsou i vodiče a ovládání. 
Je určený pro automobily, čemuž odpovídá jeho nosnost - 907 kg, s menší nosností 
se nevyrábí. Pro použití na manipulátoru má ale tento naviják přijatelné rozměry, 
proto bude použit. 
 Elektrický lanový naviják obsahuje vestavěnou brzdu, která je schopna udržet 
50% maximální zátěže na prvním svinutí lana, s každým dalším svinutí se tato 
hodnota zmenšuje o 10%. [26] Naviják bude zvedat hmotnost nákladu a také celého 
svarku ližin s pojezdy, která je dohromady 141 kg, takže brzda bude plnit funkci 

Obrázek 47 Elektrický naviják [25] 

Obrázek 46 Kontaktní prvky na pojezdu; 1 - hlavní 
kolečka pojezdu, 2 - provedení kontaktního prvku,        
3 - kontakt se stěnou C profilu 

5.3.3 
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dobře. Díky tomu bude držet během transportu náklad a nebude k tomu potřebovat 
energii.  
 Ovladač navijáku, který je součástí balení, je pro konstrukci manipulátoru 
nevhodný kvůli svým velkým rozměrům, které kazí celkový design. Bylo by také 
potřeba vést vně manipulátoru ovládací kabel k ovládání, což by mohlo vadit během 
obsluhování. Ovladač se dvěma tlačítky byl proto nahrazen trojitým tlačítkem, které 
je podstatně menší. Trojité tlačítko je připevněno na dveřích manipulátoru a vodiče 
jsou k němu vedeny zevnitř v kabelových žlabech. Na dveřích manipulátoru je také 
umístěn vypínač celého manipulátoru a voltmetr, který bude ukazovat stav baterie. 
 
Baterie 
 Jako zdroj energie bude sloužit trakční baterie. Trakční baterie jsou na rozdíl 
od autobaterií určeny k pomalému odčerpávání energie až do úplného vybití. [27] 
Autobaterie nejsou pro tuto aplikaci stavěné a měly by při použití na manipulátoru 
krátkou životnost. Součástí manipulátoru je také vestavěný nabíječ. Kabely pro 
nabíjení jsou trvale připojeny k baterii a kabel pro připojení do sítě je umístěn 
v držáku na manipulátoru tak, aby při otevření dveří byl snadno dostupný a bylo jej 
možné ihned zapojit do sítě a začít nabíjet.  
 Všechny elektrické součásti jsou záměrně umístěny ve spodní části 
manipulátoru v jednom prostoru kvůli snížení těžiště. Tento prostor je vybaven 
větrací mřížkou, protože během používání se může kterákoliv elektrická součást 
zahřát a proto je vhodné, aby zde byla umožněna lepší cirkulace vzduchu. Ostatní 
elektronické prvky - voltmetr, vypínač a troj-tlačítko jsou umístěny na stěně dveří ve 
vhodné poloze pro pohodlnou obsluhu. 
 Volba vhodné baterie ovlivní dobu, po kterou bude schopna dodávat energii 
navijáku. V manuálu je možné najít hodnoty závislosti velikosti elektrického proudu 
na tahu, který naviják vyvíjí. Tyto hodnoty jsou vypsány v tabulce 3.  
 

zatížení	 [kg]	 0	 227	 454	 680	 907	
odběr	proudu	 [A]	 8	 30	 60	 90	 118	

Tabulka 3 Hodnoty z manuálu elektrického navijáku [26] 
 
 Grafická závislost těchto hodnot je vykreslena v obrázku 48. Jak je z obrázku 
patrné, jejich závislost je lineární. Pro určení přibližné hodnoty proudu, který bude 
manipulátor odebírat při zatížení 141 kg, se díky této závislosti dá použít lineární 
interpolace. 

Obrázek 48 Závislost velikosti elektrického proudu na zátěži 
navijáku 
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 Pro výpočet hodnoty elektrického proudu lineární interpolací se vyjde 
z celkové hmotnosti, kterou bude naviják zvedat - 141 kg. Tato hodnota leží 
v intervalu zátěže 0-227 kg, proto se při výpočtu bude pracovat pouze s tímto 
rozsahem. 

  

 
30! − 8!

2276+ − 06+
=

30! − !}

2276+ −)m~/

											 (54)  

 

 !} = −
30! − 8! . 2276+ −)m~/

2276+ − 06+
+ 30! (55)  

 

 !} = −
30! − 8! . 2276+ − 1416+

2276+ − 06+
+ 30! = 21,67	!						 (56)  

 
kde: 
mn+p kg hmotnost nákladu a pojezdu 
AV A výsledná hodnota proudu 
 
 Při maximální zátěži bude naviják během pohybu odebírat elektrický proud o 
přibližné velikosti 21,67 A.  
 
Baterie 
 Kritériem pro volbu baterie bude, aby tuto přibližnou hodnotu elektrického 
proudu zvládla dodávat po dobu zhruba jedné hodiny, tzn. aby kapacita baterie byla 
přibližně 22 Ah. Tato doba je stanovena odhadnutým potřebným časem pro 
několikanásobné použití manipulátoru. Motor navijáku pracuje s napětím o velikosti 
12 V.  

Obrázek 49 Lineární interpolace 
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 Jako nejvhodnější se jeví použít baterii od firmy CSB s označením 
EVH12240. Má 12 V a její kapacita je 24 Ah. Velkou výhodou této baterie jsou její 
rozměry (181x76x170 mm), díky kterým se dá snadno vložit do prostoru mezi C 
profily hlavního nosného rámu. 

 
Rychlost zdvihu 
 Rychlost navijáku také závisí na velikosti tažné síly, kterou vyvíjí. Závislost 
rychlosti na zatížení je opět možné vyčíst z manuálu - hodnoty v tabulce 4. 
 

zatížení	 [kg]	 0	 227	 454	 680	 907	
rychlost	 [m/min]	 3,2	 2,8	 2,3	 1,8	 1,3	

Tabulka 4 Hodnoty z manuálu [26] 
 
 Jak je patrné z grafického znázornění hodnot rychlosti na zatížení - obrázek 
51, jejich závislost je opět lineární. Pro získání představy, jakou rychlostí se budou 
ližiny pohybovat při maximální zátěži 141 kg, se dá opět použít lineární interpolace. 

 
 

 

Obrázek 50 Zvolená baterie [28] 

Obrázek 51 Závislost rychlosti navíjení na zatížení 
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 Pro výpočet z rychlosti přes lineární interpolaci se opět použije interval 
hodnot zatížení 0-227 kg. 

 
Postup výpočtu rychlosti je stejný, jako při výpočtu velikost elektrického proudu. 
 
 

 
3,2)/)TU	 − 2,8)/)TU

2276+ − 06+
=
3,2)/)TU − Ä}

)m~/ − 06+
 (57)  

 

 Ä} = −
3,2)/)TU − 2,8)/)TU . )m~/ − 06+

2276+ − 06+
+ 3,2)/: (58)  

 

 Ä} = −
3,2)/)TU − 2,8)/)TU . 1416+ − 06+

2276+ − 06+
+ 3,2)/)TU		 (59)  

 
 Ä} = 2,95	

)

)TU
→ 49,2

))

:
	 (60)  

kde: 
VV m/min výsledná rychlost navijáku při plném zatížení 
mn+p kg hmotnost nákladu a pojezdu 
 
 Rychlost navijáku při naložené maximální možné zátěži je přibližně          
49,2 mm.s-1. Tato hodnota se může zdát poněkud malá, naopak je ale velmi vhodná. 
Při naklánění platformy totiž pomalý zdvih umožní pracovníkovi snadnou kontrolu 
zbývajícího místa mezi výrobkem a skly kryjícími lasery, kterých se nesmí dotknout. 
Při převážení platformy s výrobkem do temperační pece rychlost také ničemu nevadí, 
protože rozdíl výšek je minimální - přibližně 110 mm.  
  

Obrázek 52 Lineární interpolace 
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Vedení lana 
 Naviják je vybaven ocelovým lanem o délce 15 m s průměrem 4 mm. Podle 
průměru lana byly zvoleny obě kladky, přes které je vedeno. Na obrázku 53 je 
vyobrazena pouze spodní kladka s naznačenými směry lana.  

 
 
Spodní kladka 
 Spodní kladka slouží pouze k nasměrování lana tak, aby na horní kladku 
směřovalo přímo a ne pod úhlem. To teoreticky zajistí pouze tahovou napjatost svarů 
držáku horní kladky.  
 Tato kladka je vybrána záměrně s únosností pouhých 50 kg kvůli jejím 
malým rozměrům, které uspoří místo uvnitř v manipulátoru a také kvůli finančním 
úsporám. Její zatížení totiž bude malé díky tomu, že lano vychýlí jen o malý úhel. Je 
ale nutné spočítat, při jakém minimálním úhlu bude na kladku působit právě síla 
490,5 N (=50 kg) při plném zatížení manipulátoru.  
 Na obrázku 54 je spodní kladka znázorněna jako bod, který mění směr síly 
lana Fl. Velikost úhlu βl mění velikosti složek síly na kladku Fk. Aby nedošlo 
k překročení nosnosti kladky, je nutné spočítat minimální velikost tohoto úhlu.  

Obrázek 53 Spodní kladka a 
směry lana; 1 - směr k horní 
kladce, 2 - směr k navijáku 

Obrázek 54 Schématické 
působení síly na kladku 
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 'p = 0: 'AÅ + 'w − 'w. :TUÇw = 0 (61)  
 

 'É = 0: 'Ao + 'w. PQ: Çw = 0 (62)  
 
Z rovnice (61) a (62) se vyjádří složky síly působící na dolní kladku 
 

 'AÅ = 'w. :TUÇw − 'w (63)  
 

 'Ao = −'w. PQ:Çw (64)  
kde: 
FY N výsledná síla ve směru osy Y 
Fx N výsledná síla ve směru osy X 
Fky N y-složka síly působící na spodní kladku 
Fkx N x-složka síly působící na spodní kladku 
Fl N síla, kterou působí lano 
βl ° úhel sklonu lana od vodorovné roviny 
 
 Maximální síla, která může na kladku působit, má velikost 490,5 N. Tato síla 
odpovídá nosnosti kladky 50 kg. Vyjádřené složky sil v rovnicích (63-64) se dosadí 
do rovnice (65) pro výpočet minimálního úhlu, který lano musí mít, aby se kladka 
nepřetížila. 

 'A = 490,5	@ = 'Ao
< + 'AÅ

<  (65)  

 
Po dosazení a úpravách se dostane finální vztah 
 

 Çw = arcsin
1

2
2 −

490,5@ <

'w
<  (66)  

 

 Çw = arcsin
1

2
2 −

490,5@ <

1384,7@ <
= 69°35` (67)  

kde: 
Fl N síla, kterou působí lano 
βl ° úhel sklonu lana od vodorovné roviny 
Fky N y-složka síly působící na spodní kladku 
Fkx N x-složka síly působící na spodní kladku 
 
Při menším úhlu by došlo k přetížení kladky, protože by na ní působila síla větší než 
490,5 N. 
 Kontrola svaru držáku spodní kladky. Pro určení síly působící na kladku se 
použije situace změřená v modelu, kde úhel sklonu lana od vodorovné roviny je 
βl=77,14°. Úhel je větší než potřebný minimální úhel, takže k přetížení kladky 
nedojde. Průměr bubnu navijáku není znám, proto je tento úhel měřený k jeho ose. 
Ve skutečnosti tedy úhel bude ještě větší a díky tomu bude kladka méně zatížená, což 
povede ke zvýšení bezpečnosti držáku. 
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 Ve výpočtu se počítá zjednodušená situace, kdy směr působení síly na kladku 
je rovnoběžný se svarem držáku kladky. Ve skutečnosti se bude lano při navíjení 
nebo odvíjení pohybovat do stran. Tím se bude měnit i směr síly na kladku a 
namáhání svarů. Pro zachycení boční síly je držák spodní kladky vybaven bočními 
vzpěrami. Proto se zde toto působení neuvažuje a počítá se tato zjednodušená 
situace. 

 
Z rovnic (68-69) se dopočítají velikosti složek síly. 
 

 'AÅ = 'w :TUÇw − 1 = 1384,7@ :TU77,14° − 1 = −34,73@ (68)  
 

 'Ao = −'w. PQ:Çw = −1384,7@. PQ:77,14° = −308,2@ (69)  
kde: 
Fky N y-složka síly působící na spodní kladku 
Fkx N x-složka síly působící na spodní kladku 
Fl N síla, kterou působí lano 
βl ° úhel sklonu lana od vodorovné roviny 
 
U svarů se bude předpokládat, že průřez není zachován po celé délce. Z tohoto 
důvodu se musí určit výpočtová délka svarů, se kterou se bude dále pracovat. 
 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 22)) − 1,5.2)) = 19	)) (70)  
 

 X = 1,414. W. #V*M = 1,414.2)). 19)) = 53,732	))< (71)  
 
kde: 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
S mm2 obsah 
 
Osový kvadratický moment účinného průřezu se stanoví pomocí jednotkového 
osového kvadratického momentu, který je daný pro použité provedení svarů. 

Obrázek 55 Pohled na držák spodní kladky 
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 YZ[ =
#V*M
\

6
=

19)) \

6
= 1	143,17	))\ (72)  

 
 YZ = 0,707. W. YZ[ = 0,707.2)). 1	143,17))\ = 1	616,44	))] (73)  

kde: 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
Velikosti složek napětí 

 ^o` =
'Ao

X
=

308,2@

53,732))<
= 5,74	`ab (74)  

 

 ^Å` =
'AÅ

X
=

34,73@

53,732))<
= 0,65	`ab (75)  

 

 ^` = ^o`
< + ^Å`

< = 5,74`ab < + 0,65`ab < = 5,78	`ab (76)  

 

 ^`` =
`x.

#V*M
2

YZ
=
'Ao. c.

#V*M
2

YZ
 (77)  

 

 ^`` =
308,2@. 0,023).

0,016)
2

1	616,44	))]. 10;M<
. 10;d = 35,1	`ab (78)  

 
 ^ = ^``< + ^`< = 35,1`ab < + 5,78`ab < = 35,57	`ab (79)  

kde: 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
τx` MPa smykové napětí ve svaru od x-ové složky síly 
τy` MPa smykové napětí ve svaru od y-ové složky síly 
S mm2 obsah 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
Fky N y-složka síly působící na spodní kladku 
Fkx N x-složka síly působící na spodní kladku 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál držáku kladky je 
stejný jako uzavřeného obdélníkového profilu, na který je navařen - S235JR 
s mechanickými vlastnostmi Re,min = 235 MPa a Rm = 360 MPa. [21] 
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 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,75	.

235`ab

2
= 88,125	`ab (80)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=
88,125	`ab

35,57	`ab
= 2,48 (81)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
Horní kladka 
 Horní kladka nese celou tíhu nákladu a také tíhu svarku ližin s pojezdy. Svary 
držáku kladky jsou proto dalším kritickým místem, které je potřeba zkontrolovat. 
 Spodní kladka pomáhá nasměrovat lano přímo na horní kladku bez 
jakéhokoliv odklonu. Upevnění lana na svarku ližin je provedeno také tak, aby 
nevznikal žádný odklon. To je významné z hlediska namáhání, protože svary držáku 
jsou díky tomu namáhané teoreticky pouze na tah a ne na ohyb nebo krut.  

 
 U svarů se bude opět předpokládat, že průřez není zachován po celé délce. 
Z tohoto důvodu se musí určit výpočtová délka svarů, se kterou se bude dále 
pracovat. 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 80)) − 1,5.2)) = 77	)) (82)  
kde: 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
Namáhání je uvažováno pouze tahové, výsledné napětí je dáno vztahem (83) 

 ^ =
1,414. 'w

2. W. #V*M
=
1,414.1384,7@

2.2)). 77))
= 6,36	`ab (83)  

 

Obrázek 56 Pohled na držák horní kladky 
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kde: 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
Fl N síla, kterou působí lano 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál držáku kladky je 
stejný jako uzavřeného obdélníkového profilu, na který je navařen - S235JR 
s mechanickými vlastnostmi Re,min = 235 MPa a Rm = 360 MPa. [21] 
  

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,75	.

235`ab

2
= 88,125	`ab (84)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=
88,125	`ab

6,36	`ab
= 13,85 (85)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
 Výsledná bezpečnost je velmi vysoká. Výpočet napětí byl ale proveden pouze 
pro tahovou napjatost. Čistě tahová napjatost není ve skutečnosti možná, vždy 
například vlivem výrobních nepřesností bude docházet i k namáhání ohybem nebo 
krutem. Při tomto namáhání bude výsledné napětí ve svaru vyšší. Tak vysoká 
bezpečnost v tomto kritickém místě je proto v pořádku, protože pokryje všechny 
nepříznivé vlivy. 
 
Ukotvení navijáku 
 Naviják je konstruovaný k tomu, aby tahal. Standardní upevnění navijáku je 
takové, kde se přišroubuje na vodorovnou podložku a tahová síla působí také ve 
vodorovném směru. Takto upevněný naviják by nemohl zvedat náklad tak, jak je 
zamýšleno na tomto manipulátoru. Upevnění by bylo totiž vodorovné, ale síla by 
byla svislá. Upevnění se musí proto přizpůsobit směru, ve kterém bude působit 
tahová síla. Dále je nutné podle doporučení výrobce upevnit naviják tak, aby se lano 
navíjelo směrem dolů na buben. Zmenší se tím celkové namáhání kotvící desky. 
 Výpočet kotvící desky, jako dalšího nebezpečného místa, je proveden 
v příloze G, konečná bezpečnost vyšla 15,56. Tato vysoká hodnota bezpečnosti byla 
spočítána pro stav, kdy se uvažovalo působení síly v laně při jeho svislé poloze. Lano 
se ale bude ve skutečnosti posouvat po bubnu navijáku ze strany na stranu s tím, jak 
se bude navíjet, resp. odvíjet. Při tomto pohybu se bude měnit i směr síly v laně a tím 
i namáhání svaru, přičemž nejvíce namáhaný je svar právě při svislé poloze lana 
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uprostřed bubnu. Při výpočtu se také počítalo jenom s dominantní svislou složkou 
síly lana.  

 
5.3.4 Podvozek, kolečka a stabilita 
 Nejprve je nutné vhodně navrhnout délku podvozku, aby během transportu 
nemohlo dojít ke ztrátě stability. Výpočtová situace simuluje okamžik, kdy je 
platforma s výrobkem o hmotnosti 100 kg naložena na manipulátoru a obsluha ho 
tlačí sílou vpřed. Maximální hodnota síly, kterou se na manipulátor s naloženou 
platformou může v jeho nejvyšším bodě působit, je zvolena na hodnotu Fe=500 N. 
Ve skutečnosti bude síla nutná pro posun manipulátoru mnohem menší, nicméně tato 
vysoká hodnota poskytne vyšší stabilitu při nutnosti náhlého zvýšení skutečné síly 
například kvůli přejetí nerovnosti na podlaze.  
 Obrázek 58 znázorňuje tuto situaci. Při výpočtu se uvažuje, že reakční síla 
Fkv, kterou působí velká kola podvozku, je nulová. Je to tedy okamžik, kdy už zadní 
kolečka podvozku nenesou žádnou tíhu, manipulátor po jakémkoliv zvýšení síly Fe 
ztratí stabilitu a převáží se. Celá hmotnost tedy leží pouze na předních kolečkách 
podvozku. 

 
 Jako první krok ve výpočtu se napíše momentová rovnováha k předním 
kolečkám podvozku. 

Obrázek 57 Pohled na kotvící desku navijáku 

Obrázek 58 Síly na manipulátor 
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 `xAl = 0: 'k. ,V − 'á ,Al + ,á − 
't ,Al + ,t − 'l ,Al − ,- − 2'L ,Al − ,àw = 0 

(86)  

 
Z rovnice (86) se vyjádří a vypočítá potřebná délka ramene podvozku 
 

 ,Al =
'k. ,V − 'á. ,á − 't. ,t + 'l. ,- + 2'L. ,àw

'á + 't + 'l + 2'L
 (87)  

 
 

 

,Al =
500@. 1401)) − 68,65@. 25)) − 74,04@. 45))

68,65 + 74,04 + 522,62 + 1291 @
+ 

 
522,62@. 74,83)) + 1291@. 352))

68,65 + 74,04 + 522,62 + 1291 @
= 607,8)) → 610)) 

(88)  

kde: 
Mokm N.m moment vztažený k předním kolečkám manipulátoru 
Fe N externí síla 
xv mm výška manipulátoru 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
xkm mm délka ramene podvozku 
xN mm vzdálenost těžiště navijáku od vztažného bodu 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
xB mm vzdálenost těžiště baterie od vztažného bodu 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
xT mm vzdálenost těžiště manipulátoru od vztažného bodu 
2FL N silové působení nákladu na L profily 
xcl mm vzdálenost těžiště nákladu od vztažného bodu 
 
 Jelikož v tomto okamžiku leží veškerá tíha na předních kolečkách, spočítá se 
zatížení na 1 rameno podvozku. Při výpočtu se uvažuje rovnoměrné rozložení 
zatížení na obě dvě ramena.  

 
'AlM =

'á + 't + 'l + 2'L

2
= 

 

=
68,65 + 74,04 + 522,62 + 1291 @

2
= 978,15@ 

(89)  

kde: 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
2FL N silové působení nákladu na L profily 
Fkm1 N síla na jedno rameno podvozku 
 
Což po přepočítání na hmotnost v gravitačním poli Země činí 
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 )A =
'AlM

+
=
978,15@

9,81):;<
= 99,756+ (90)  

kde: 
mk kg nosnost kolečka 
Fkm1 N síla na jedno rameno podvozku 
g m.s-2 gravitační zrychlení 
 
Malá kolečka 
 V tuto chvíli je známé zatížení malých koleček v jednotlivých ramenech 
podvozku, proto se může přejít k jejich volbě. Mezi strojem a zemí je prostor pouze 
40 mm, proto kolečka musí mít malý průměr a vysokou nosnost. Jedná se o stejnou 
situaci, jako při volbě koleček do pojezdů.  
 Po průzkumu trhu se jeví jako nejvhodnější stejný typ kolečka, který je 
použitý pro pojezd. Důvodem k výběru jsou opět jejich malé rozměry, díky kterým je 
možné použít jich více vedle sebe pro zvýšení celkové nosnosti podle potřeby.  
 Každé kolečko má nosnost 30 kg, proto se použije výsledek rovnice (90) pro 
výpočet potřebného množství koleček  
 

 
99,756+

306+
= 3,325	6Q#âč6b → 4	6Q#âč6b (91)  

 
 Aby nedošlo k přetížení malých  koleček, v každém rameni podvozku musí 
být alespoň 4. 
 
Velká kolečka 
 Rozměry velkých koleček podvozku nejsou ničím omezeny. Při jejich výběru 
je ale nutné dodržet následující parametry. Musí být natáčecí, aby se dalo 
s manipulátorem snadno zatáčet. Dále je nutné, aby kolečka byla vybavena jak 
brzdou proti pohybu, tak brzdou hlavy vidlice proti natočení. Tato brzda bude 
použita při nakládání platformy, aby znehybnila manipulátor. Kolečka se volí podle 
jejich nosnosti, proto se spočítá jejich zatížení při situaci na obrázku 58, ale bez síly 
Fe. Tento stav udává jejich provozní zatížení s naloženou platformou a výrobkem. 
 

 `xAl = 0:−'á ,Al + ,á − 't ,Al + ,t − 
'l ,Al − ,- − 2'L ,Al − ,àw + 'AV(,Al + ,AV) = 0 

(92)  

 
Vyjádření neznámé síly Fkv 
 

 

'AV =
'á ,Al + ,á + 't ,Al + ,t + 'l ,Al − ,- +

,Al + ,AV
 

 
2'L ,Al − ,àw

,Al + ,AV
 

(93)  

 

 'AV =
68,65@ 610 + 25 )) + 74,04@ 610 + 45 ))

610)) + 121))
+ (94)  
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 522,62@ 610 − 74,83 )) + 1291@ 610 − 352 ))

610)) + 121))
= 964,2@ (95)  

kde: 
Mokm N.m moment vztažený k předním kolečkám manipulátoru 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
xkm mm délka ramene podvozku 
xN mm vzdálenost těžiště navijáku od vztažného bodu 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
xB mm vzdálenost těžiště baterie od vztažného bodu 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
xT mm vzdálenost těžiště manipulátoru od vztažného bodu 
2FL N silové působení nákladu na L profily 
xcl mm vzdálenost těžiště nákladu od vztažného bodu 
Fkv N reakce na zatížení ve velkém kolečku podvozku 
xkv mm vzdálenost reakční síly velkého kolečka od vztažného bodu 
 
 Toto zatížení působí na dvě kolečka. Na jedno kolečko je zatížení poloviční, 
což odpovídá požadované nosnosti zhruba 49 kg. V tomto výpočtu je uvažováno 
rovnoměrné rozložení zatížení na obě kolečka. Ve skutečnosti se zatížení 
jednotlivých koleček bude mírně lišit, ovlivňuje ho například poloha těžiště nákladu i 
nerovnosti na podlaze. Proto se bude vybírat kolečko s vyšší nosností. 
 Kolečko s požadovanými parametry a vyšší nosností je zvoleno ze stránek 
internetového obchodu MONTAKO. Jeho nosnost je 80 kg. 

 
 

 
  

Obrázek 59 Velké kolečko 
podvozku [23] 
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Další stavy ke kontrole stability 
 Délka podvozku je navržena podle stanovené maximální velikosti tlačné síly, 
při které musí být zajištěna stabilita. Je nutné zkontrolovat ještě jeden stav, kdy může 
být ohrožena stabilita manipulátoru. Tento stav nastává během nakládání platformy 
v okamžiku, kdy přechází veškerá tíha platformy i se součástí na manipulátor. 
V tomto bodě je působiště tíhové síly nákladu na koncích L profilů a vzniká tedy 
největší namáhání manipulátoru. Manipulátor je během nakládání nehybný, proto se 
nebude počítat s vnějšími sílami, zkontroluje se pouze velikost reakčních sil 
v kolečkách podvozku, které znázorňují rozložení zatížení.  

 
 Při výpočtu se vyjde z podmínky nulové výslednice sil ve směru osy y a také 
z momentové rovnováhy k malým kolečkám podvozku. 
 

 
`xAl = 0: 'AV. (,Al + ,AV) − 'á ,Al + ,á − 't ,Al + ,t − 

 
'l ,Al − ,- − 2'L ,Al − ,àw = 0 

(96)  

 
 

 'Å = 0: 'Al + 'AV − 'á − 't − 'l − 2'L = 0 (97)  
kde: 
Mokm N.m moment vztažený k předním kolečkám manipulátoru 
Fkv N reakce na zatížení ve velkém kolečku podvozku 
xkv mm vzdálenost kontaktu velkého kola se zemí od vztažného bodu 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
xkm mm délka ramene podvozku 
xN mm vzdálenost těžiště navijáku od vztažného bodu 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
xB mm vzdálenost těžiště baterie od vztažného bodu 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
xT mm vzdálenost těžiště manipulátoru od vztažného bodu 

Obrázek 60 Stabilita manipulátoru 
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2FL N silové působení nákladu na L profily 
xcl mm vzdálenost těžiště nákladu od vztažného bodu 
 
 Z rovnic (96-97) se vyjádří potřebné vztahy pro určení sil působících na velká 
a i malá kolečka podvozku. Síla na velká kolečka podvozku 
 

 

'AV =
'á ,Al + ,á + 't ,t + ,Al + 'l(,Al − ,-)

,Al + ,AV
+ 

 
2'L(,Al − ,àw)

,Al + ,AV
 

(98)  

 
 

 

'AV =
68,65@ 610 + 25 )) + 74,04@ 45 + 610 ))

610)) + 121))
+ 

 
522,62@ 610 − 74,83 )) + 1291@ 610 − 448 ))

610)) + 121))
= 

 
= 794,69	@ 

(99)  

kde: 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
xkm mm délka ramene podvozku 
xN mm vzdálenost těžiště navijáku od vztažného bodu 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
xB mm vzdálenost těžiště baterie od vztažného bodu 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
xT mm vzdálenost těžiště manipulátoru od vztažného bodu 
2FL N silové působení nákladu na L profily 
xcl mm vzdálenost těžiště nákladu od vztažného bodu 
xkv mm vzdálenost kontaktu velkého kola se zemí od vztažného bodu 
 
Síla na malá kolečka podvozku 

 'Al = 'á + 't + 'l + 2'L − 'AV (100)  
 
 

 'Al = 68,65 + 74,04 + 522.62 + 1291 − 794,69 @ = 
= 1161,61	@ (101)  

kde: 
Fkm N reakce na zatížení v malém kolečku podvozku 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
2FL N silové působení nákladu na L profily 
Fkv N reakce na zatížení ve velkém kolečku podvozku 
 
 K převážení v tomto stavu nedojde, protože reakční síly v kolečkách jsou 
výrazně větší než 0. Na kolečka působí zatížení o stejné velikosti.  
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 Délka ramene podvozku je pevně daná výsledkem rovnice (88). Volba 
polotovaru ramene podvozku je opět provedena jako iterační proces, kdy se volily 
normalizované profily a kritériem výběru byla velikost celkového průhybu při 
maximálním zatížení. Prostor mezi strojen a zemí je po odšroubování krycího plechu 
na stroji pouze 40 mm, proto polotovar musí mít takové rozměry, aby se do prostoru 
vlezl. Rozměry polotovaru jsou zvoleny na základě iteračního postupu -       
80x35x3 mm. 
 Kontrola průhybu se bude provádět na nejvíce nepříznivé situaci, kdy jsou 
ramena podvozku nejvíce zatížená. To je situace první, kdy je naložená platforma a 
součást s maximální hmotností na manipulátoru a zároveň na manipulátor působí síla 
Fe o velikosti 500 N. V tomto případě váha nákladu a váha manipulátoru leží na 
předních kolečkách a tedy zatížení obou ramen podvozku je největší. 
 

 älno =
'AlM ,Al − 80)) \

3. ã. Y
 (102)  

 

 älno =
978,15@. 0,610) − 0,080) \

3. (207.10å)ab. 12,644.10;ç )]
. 10\ = 1,85)) (103)  

 
kde: 
ymax mm maximální velikost průhybu 
Fkm1 N síla na jedno rameno podvozku 
xkm mm délka ramene podvozku 
E MPa modul pružnosti v tahu 
J mm4 kvadratický moment průřezu 
 
 Kontrola stability se provede i pro situaci, kdy na manipulátor působí boční 
síla. Výpočet je pouze kontrolní, jeho cílem je získat velikost této boční síly, při které 
se konstrukce manipulátoru nepřeváží. Pokud vyjde síla příliš malá, bude nutné 
změnit konstrukci podvozku nebo přidat závaží. Zadní i přední kola jsou umístěna 
v jedné rovině. Zadní kola jsou ale natáčecí s vyosením osy kola od osy natáčení. 
Proto je uvažováno natočení kola směrem k ose symetrie manipulátoru, které zmenší 
rameno působící reakční síly.  Tím se ve výpočtu získá nejvíce nevýhodná pozice, 
která může nastat.  
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 Hodnota síly, která ještě při působení z boku manipulátor nepřeváží, se získá 
v momentové rovnováhy. 
 

 `x = 0: 'ké. ,V − 'l + '/ . ,AV − '. ,AV − ,-* = 0 (104)  
 
 

 'ké =
'l + '/ . ,AV + '.(,AV − ,-*)

,V
 (105)  

 
 

 
'ké =

522,62 + 298,12 @. 204)) + 980,67@ 204 − 69,8 ))

1401))
 

 
'ké = 213,48	@ 

(106)  

 
 Tato teoretická hodnota maximální boční síly je dostatečná. Zadní kolečka 
manipulátoru jsou za normálního stavu natáčecí, takže při působení boční síly se 
kolečka natočí a manipulátor popojede aniž by se převážil. Počítaný případ nastane 
například v případě jejich zablokování. 
 
Podvozek 
 Podvozek obsahuje kritická místa, která je nutno zkontrolovat. Kvůli 
rozsáhlosti jsou výpočty přesunuty do příloh a zde budou uvedeny pouze bezpečnosti 
pro jednotlivá místa, která jsou na obrázku 62 znázorněna. 

Obrázek 61 Působení boční síly 
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- pozice 1 - svar ramene podvozku 
bezpečnost svaru: 2,1 
výpočet proveden v příloze F 

- pozice 2 - svar mezi podvozkem a C profilem 
bezpečnost svaru: 1,84 
výpočet proveden v příloze H 

 
  

Obrázek 62 Detail podvozku 
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5.3.5 Analýza tuhosti celé konstrukce 
 Jednotlivá kritická místa již byla zkontrolována a mají dostatečnou 
bezpečnost. Jako poslední věc ke kontrole zbývá prověřit celkovou tuhost konstrukce 
při jejím největším namáhání. Jako nejkritičtější provozní stav byl zvolen na začátku 
práce v kapitole 5.3.1 okamžik přechodu platformy z klínového tělesa na ližiny 
manipulátoru. V tomto okamžiku totiž působí tíha na koncích L profilů a vzniklý 
ohybový moment je největší, protože rameno zatížení je největší. Pro tento stav se 
tedy provede simulace a zkontroluje se celkový průhyb. 
 Pro simulaci byla využita symetrie konstrukce, díky které bylo možné provést 
řez v ose manipulátoru. Vedlo to ke zkrácení doby výpočtu. 
 

 
 
 Maximální průhyb, měřený na konci L profilu, je při tomto nejkritičtějším 
zatížení 6,711 mm. To svědčí o naprosto dostatečné tuhosti celé konstrukce. 
 
5.3.6 Cena 
V celkové ceně není zahrnuta cena práce a cena poštovného pro jednotlivé součásti 
 
naviják: 1 799 Kč 
baterie: 2 050 Kč 
nabíječ: 725 Kč 
horní kladka: 900 Kč 
24x malé kolo: 24x45 Kč = 1080 Kč 
2x velké kolečko: 242 Kč 

hutní materiál: 6645 Kč 
klika na dveře: 281 Kč 
tlačítko na dveře: 149 Kč 
madlo velké: 231 Kč 
větrací mřížka: 135 Kč

 
Celkem: 14 237 Kč 
  

Obrázek 63 Celkový průhyb 

5.3.5 
 

5.3.6 
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6 DISKUZE 
 Hlavním cílem zadání bylo vyvinout manipulátor pro jednu osobu, který bude 
převážet platformu i s dílem o hmotnosti nepřesahující 100 kg. Tento cíl byl úspěšně 
splněn. Na manipulátoru je možné převážet i platformy pro speciální případy, které 
mají tloušťku a tím i hmotnost dvojnásobnou oproti těm standardním. Při stavu, kdy 
je nejvíce namáhán, vykazuje velmi dobrou tuhost - velikost průhybu celé 
konstrukce, který je měřený na koncích L profilů, je pouze 6,711mm. Bezpečné 
upevnění platformy k manipulátoru během transportu je řešeno pomocí hákové 
upínky, která se upne na přípravek upevněný na platformě. Výpočtově byla ověřena 
stabilita konstrukce pro různé situace, které mohou během provozu nastat. Ve všech 
těchto situacích vykazuje manipulátor velmi dobrou stabilitu. Také byla výpočtově 
ověřena bezpečnost v nebezpečných místech konstrukce.  
  Ve všech výpočtech svarů se uvažovalo, že průřez svaru není zachován po  
celé jeho délce. Kvůli tomu se skutečná délka svaru zmenšila na výpočtovou délku. 
Hodnoty bezpečnosti budou tedy ve skutečnosti větší, protože svar je delší. 
 Předpokládaný počet cyklů manipulátoru během technického života je 
relativně malý, proto jsou všechny příklady počítány jako statické. Únavové 
poškození nemá smysl uvažovat.  
 Snahou bylo nepředimenzovat konstrukci, proto se bezpečnosti důležitých 
komponent pohybují v intervalu od 1,5 do 3. V případech, kde se objevila vyšší 
bezpečnost, byla tato hodnota akceptována kvůli použitému zjednodušení při 
výpočtu. 
 U držáku horní kladky se předpokládá pouze tahová napjatost ve svaru. Čistě 
tahová napjatost není ve skutečnosti možná, vždy například vlivem výrobních 
nepřesností bude mírné namáhání krutem nebo ohybem. Vyšší bezpečnost tedy 
slouží k pokrytí těchto vlivů. 
 Ve výpočtech držáku spodní kladky se zanedbal pohyb lana způsobený jeho 
navíjením nebo odvíjením, který mění i směr působení síly. Pro výpočet je totiž 
uvažován stav, který nejvíce namáhá držák. Na držáku jsou boční výztuhy, které 
slouží k zachycení složek síly vzniklých odklonem lana. 
 Při určování stavu, ve kterém je manipulátor nejvíce namáhán, se 
neuvažovalo se zrychlením ližin a nákladu způsobeném navijákem při měnění výšky 
zdvihu. Jeho hodnota závisí totiž na mnoha parametrech a nelze ji určit bez použití 
měření. Příklady parametrů ovlivňujících zrychlení navijáku: jeho záběrný moment, 
závislost poklesu napětí baterie na odběru proudu navijákem (záběrný moment závisí 
na napětí), pružení konstrukce.  
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Závěr 
 

7 ZÁVĚR 
 Výsledkem práce je konstrukce manipulátoru pro jednu osobu, který je 
určený přímo pro platformy ze stroje v laboratoři Ústavu konstruování - SLM 280 
HL. Jeho elektrický pohon zaručuje pohodlné ovládání pro obsluhu. Práce současně 
poskytuje originální řešení vyjímání platforem ze stroje, které je bezpečné a 
pohodlné pro pracovníka a stroj nijak neohrozí.  
 Všechny cíle zadání byly splněny. Manipulátor byl navíc navržen s větším 
rozsahem pohybu než je potřebný pro splnění zadání. Důvodem k tomu je větší 
praktičnost, kdy může být potřeba například složit platformu s dílem na paletu nebo 
na stůl. 
 Navržený manipulátor má bezpečnost ve všech kritických místech 
dostatečnou. Stejně tak stabilita je velmi dobrá, takže nehrozí převrácení během 
používání. 
 Problémem přesahujícím obsah práce jsou simulace pomocí metody 
konečných prvků. V rámci studia na VUT FSI jsem neměl žádný předmět, který by 
se tomu věnoval. Z toho důvodu jsou využity znalosti základních principů simulace 
v programu Autodesk Inventor Professional 2018. Tento program ale není obecně 
považován za kvalitní simulační nástroj. Slouží pouze pro prvotní ověření myšlenky, 
pro podrobnou analýzu konstrukce jsou vhodné profesionální programy k tomu 
určené.  
 Cílem práce je navrhnout konstrukci manipulátoru, proto se neřeší jeho 
elektroinstalace. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK,SYMBOLŮ A VELIČIN 
A mm rameno působící síly k ose díry 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
AS mm2 výpočtový průřez šroubu 
c mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější bod na svaru 
C - tuhostní konstanta spoje 
d mm průměr osy 
dl mm průměr lana 
dš mm průměr šroubu 
Dki mm větší průměr i-tého komolého kužele 
E MPa modul pružnosti v tahu 
Ei MPa modul pružnosti v tahu pro materiál v i-tém intervalu 
f - součinitel statického tření 
F N síla vyvinutá člověkem 
Fi N síla předpětí šroubu 
Fe N externí síla 
Fsl N síla, kterou v gravitačním poli Země působí hmotnost svarku ližin 
Fky N y-složka síly působící na spodní kladku 
Fkx N x-složka síly působící na spodní kladku 
FP N síla, kterou působí podpěra na L profil 
Fk N síla působící na jednu kotvu 
FK N síla působící na kotvící oko 
Fg N gravitační síla 
Ft N třecí síla 
FN N síla, kterou působí hmotnost navijáku v gravitačním poli Země 
Fpd N maximální síla od platformy s dílem 
FBK N síla působící na kolečka pojezdu v místě B 
FAK N síla působící na kolečka pojezdu v místě A 
FBK1 N síla působící na jedno kolečko pojezdu v místě B 
FAK1 N síla působící na jedno kolečko pojezdu v místě A 
FY N výsledná síla ve směru osy Y 
Fx N výsledná síla ve směru osy X 
FS N síla působící na svar 
FB N síla, kterou působí hmotnost baterie v gravitačním poli Země 
Fm N síla, kterou působí hmotnost manipulátoru v gravitačním poli Země 
Fly N svislá složka síly v laně 
FL1 N síla působící na jeden L profil 
FL2 N síla působící na jeden L profil 
Fš1 N provozní síla na nejvíce zatížený šroub 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
FBK1 N síla působící na jedno kolečko pojezdu v místě B 
FAK1 N síla působící na jedno kolečko pojezdu v místě A 
Fl N síla, kterou působí lano 
Fprov N provozní síla šroubu 
2FL N silové působení nákladu na L profily 
Fkm1 N síla na jedno rameno podvozku 
Fkv N reakce na zatížení ve velkém kolečku podvozku 
Fč N síla vyvinutá člověkem 
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g m.s-2 gravitační zrychlení 
ik - počet koleček 
Jxi mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
J mm4 kvadratický moment průřezu 
Jxi mm4 kvadratický moment průřezu dílčího svaru 
Jyi mm4 kvadratický moment i-tého průřezu 
JPU mm3 jednotkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
JP mm4 polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
JPC mm4 celkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
k  mm vzdálenost od horního kolečka pojezdu po vodorovnou plochu L  
  profilu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
kš 

èá

ll
 celková tuhost šroubu 

kmsp - bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 
kn - bezpečnost proti dosažení zkušebního napětí šroubu 
kpi 

èá

ll
 dílčí tuhosti spojovaných součástí 

kp 
èá

ll
 celková tuhost spojovaných součástí 

l m rameno síly u varianty ručního naklánění platformy 
l m délka díry 
ls mm vzdálenost těžiště svarku ližin od bodu A 
llš mm rameno působící síly 
lp mm vzdálenost od konce L profilů po stěnu C profilů 
ls mm délka svaru 
l`š mm svěrná délka spoje 
lvs mm  výpočtová délka svaru 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
mp kg hmotnost platformy 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
mk kg nosnost kolečka 
mrp kg hmotnost přípravku na platformě 
mn+p kg hmotnost nákladu a pojezdu 
msl kg hmotnost svarku ližin 
mpo kg hmotnost obou pojezdů 
mk kg nosnost kolečka 
MA N.m výsledný moment k bodu A 
M1 N.m výsledný ohybový moment ve stavu 1 
M2 N.m výsledný ohybový moment ve stavu 2 
M N.m ohybový moment 
Mk N.m moment krutu 
Moy1 N.m ohybový moment v prvním úseku 
Moy2 N.m ohybový moment ve druhém úseku 
Mo N.m ohybový moment 
Moyi N.m ohybový moment v i-tém intervalu 
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Mokm N.m moment vztažený k předním kolečkám manipulátoru 
N N normálová síla působící na klínové těleso 
R mm poloměr drážky pro lano na kladce 
Re MPa mez kluzu 
Remin MPa minimální zaručená hodnota meze kluzu materiálu 
Rp0,2 MPa smluvní mez kluzu 
rr mm vzdálenost těžiště dílčího svaru od těžiště skupiny svarů 
r mm vzdálenost nejvzdálenějšího místa svarů od těžiště svarů 
ri mm dílčí vzdálenost těžišť ploch jednotlivých svarů od celkového těžiště 
S mm2 obsah 
Si mm2 dílčí obsahy 
Sp MPa zkušební napětí šroubu 
šh mm vzdálenost horního šroubu od fiktivního bodu otáčení 
šs mm vzdálenost spodního šroubu od fiktivního bodu otáčení 
t mm vzdálenost od spodního kolečka pojezdu po vodorovnou plochu L 
  profilu 
tki mm výška i-tého komolého kužele 
VV m/s výsledná rychlost navijáku při plném zatížení 
w m průhyb v daném bodě 
wP m průhyb v bodě P 
xTS m poloha těžiště vyrobené součásti 
xTP m poloha těžiště platformy 
xpk m poloha kotvy 
xNT mm vzdálenost osy navijáku od těžiště svarů 
xP m délka platformy 
xop mm vzdálenost od konce ramene podvozku po těžiště svarů 
xkv mm vzdálenost kontaktu velkého kola se zemí od vztažného bodu 
xP0 mm rameno, na kterém působí síla FP 
xi1 m vzdálenost od síly po myšlený řez v prvním úseku 
xi2 m vzdálenost od síly po myšlený řez ve druhém úseku 
xP m poloha bodu P 
xl m vzdálenost síly lana od stěny C profilů 
xL m délka L profilů 
xLT mm vzdálenost působiště síly FL od těžiště svarů 
xT mm vzdálenost těžiště manipulátoru od vztažného bodu 
xcl mm vzdálenost těžiště nákladu od vztažného bodu 
xo mm poloviční délka osy 
xv mm výška manipulátoru 
xkm mm délka ramene podvozku 
xN mm vzdálenost těžiště navijáku od vztažného bodu 
xB mm vzdálenost těžiště baterie od vztažného bodu 
xL mm vzdálenost lana od bodu B 
xLN m návrhová délka L profilů 
xKL mm vzdálenost od působiště síly po těžiště skupiny svarů 
xTi mm násobek obsahu plochy svaru se vzdáleností v ose x jeho těžiště od  
  počátku souřadnicového systému 
xT mm x-souřadnice celkového těžiště 
xp m vzdálenost díry od kraje 
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xkv mm vzdálenost reaKční síly velkého kolečka od vztažného bodu 
xPS mm vzdálenost středů svarů 
xR mm vzdálenost svarů 
xPK mm rameno síly FP, na kterém vzniká moment krutu 
xo m délka kratší strany obdélníkového uzavřeného profilu 
xP m vzdálenost od svaru L profilu po střed kontaktní plochy s podporou 
yTi mm násobek obsahu plochy svaru se vzdáleností v ose y jeho těžiště od 
  počátku souřadnicového systému 
yT mm y-souřadnice celkového těžiště 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
βl ° úhel sklonu lana od vodorovné roviny 
ψ ° úhel mezi složkami napětí 
θ ° úhel povrchu klínového tělesa vzhledem k vodorovné rovině 
κ - minimální úhel pro naložení platformy 
σo MPa napětí způsobené ohybovým momentem 
σred MPa redukované napětí 
τs MPa smykové napětí 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
τk MPa celkové napětí od kroutícího momentu 
τ MPa celkové napětí ve svaru 
τk`` MPa smykové napětí od kroutícího momentu 
τo MPa celkové napětí ve svaru od ohybového momentu 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
τx` MPa smykové napětí ve svaru od x-ové složky síly 
τy` MPa smykové napětí ve svaru od y-ové složky síly 
  



 

 

Seznam obrázků 
 

strana 
90 

10 SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek 1 Pojmenování uzlů manipulátoru [2] ......................................................... 14	
Obrázek 2 Manipulátor sudů EUROLIFT CZ s.r.o. [3] ............................................. 15	
Obrázek 3 a) Manipulátor palet [6]; b) Naviják [7] ................................................... 16	
Obrázek 4 a) Elektrický manipulátor [10]; b) detail pohonu [11] ............................. 17	
Obrázek 5 Manipulátor od firmy Wesco [12] ............................................................ 18	
Obrázek 6 Manipulátor se zpětným podvozkem [13] ................................................ 19	
Obrázek 7 Princip vyjímání platformy; 1 - platforma,  
2 - výrobní prostor stroje, 3 - klínové těleso .............................................................. 23	
Obrázek 8 Varianta přípravku pro ruční naklánění .................................................... 23	
Obrázek 9 Vzpříčení .................................................................................................. 24	
Obrázek 10 Silové poměry při ručním naklánění ...................................................... 25	
Obrázek 11 1 - platforma, 2 - přípravek pro naklánění manipulátorem .................... 26	
Obrázek 12 Kontakt mezi ližinou a přípravkem; 1 - platforma,  
2 - přípravek, 3 - ližina manipulátoru ........................................................................ 26	
Obrázek 13 Mosazná rozpěrná kotva ......................................................................... 27	
Obrázek 14 Silové poměry při použití mosazných kotev .......................................... 27	
Obrázek 15 Upevnění závitového oka pro experiment .............................................. 28	
Obrázek 16 Přípravek pro tažení lanem ..................................................................... 30	
Obrázek 17 Princip tažení lanem; 1 - teoreticky největší rozměry výrobku,  
2 - výrobní prostor stroje, 3 - lano táhnoucí platformu, 4 - upínka ............................ 30	
Obrázek 18 1 - přípravek pro ruční nakládání, 2 - vymezovací trubka ..................... 31	
Obrázek 19 Princip ručního nakládání; 1 - teoreticky největší rozměry výrobku,  
2 - výrobní prostor stroje, 3 - přípravek, 4 - upínka ................................................... 31	
Obrázek 20 Varianta s jednoprofilovým hlavním nosným  
rámem a ručním navijákem ........................................................................................ 33	
Obrázek 21 Varianta manipulátoru s elektrickým navijákem .................................... 34	
Obrázek 22 Varianta s dvouprofilovým hlavním nosným rámem a  
pohonem přes trapézovou tyč .................................................................................... 35	
Obrázek 23 Provedení klínového tělesa ..................................................................... 36	
Obrázek 24 Minimální úhel pro naložení .................................................................. 38	
Obrázek 25 Přípravek na platformu ........................................................................... 39	
Obrázek 26 Upevnění přípravku na platformě; 1 - mosazná rozpěrná kotva,  
2 - šroub, 3 - vymezovací trubka, 4 - základová deska přípravku ............................. 40	
Obrázek 27 Naklánění platformy manipulátorem ...................................................... 41	
Obrázek 28 Síť pro MKP ........................................................................................... 42	
Obrázek 29 Konvergence simulace přípravku ........................................................... 42	
Obrázek 30 Napětí simulace přípravku ...................................................................... 43	
Obrázek 31 Schéma tažení platformy po klínovém tělese ......................................... 44	
Obrázek 32 Namáhání svaru přípravku ..................................................................... 45	
Obrázek 33 Pohled na síť simulace přípravku ........................................................... 48	
Obrázek 34 Napětí v simulaci přípravku ................................................................... 48	
Obrázek 35 Vybraná varianta manipulátoru .............................................................. 49	
Obrázek 36 Schématické znázornění polohy platformy ve stroji .............................. 51	
Obrázek 37 Nerovnoměrné působení zatížení na ližiny manipulátoru ...................... 52	
Obrázek 38 Působení síly ve druhém stavu ............................................................... 53	
Obrázek 39 Pohled na síť simulace ........................................................................... 54	
Obrázek 40 Napětí v simulaci L profilu .................................................................... 54	

 



 

 
strana 
91 

Seznam obrázků 
 

Obrázek 41 Nebezpečná místa svarku ližin ............................................................... 55	
Obrázek 42 a) zvolené kolečko [23]; b) rozměry kolečka [23] ................................. 56	
Obrázek 43 Uložení pojezdu uvnitř C profilu ............................................................ 57	
Obrázek 44 Silové působení na pojezd ...................................................................... 57	
Obrázek 45 Osa koleček pojezdu ............................................................................... 59	
Obrázek 46 Kontaktní prvky na pojezdu; 1 - hlavní kolečka pojezdu,  
2 - provedení kontaktního prvku, 3 - kontakt se stěnou C profilu ............................. 61	
Obrázek 47 Elektrický naviják [25] ........................................................................... 61	
Obrázek 48 Závislost velikosti elektrického proudu na zátěži navijáku .................... 62	
Obrázek 49 Lineární interpolace ................................................................................ 63	
Obrázek 50 Zvolená baterie [28] ............................................................................... 64	
Obrázek 51 Závislost rychlosti navíjení na zatížení .................................................. 64	
Obrázek 52 Lineární interpolace ................................................................................ 65	
Obrázek 53 Spodní kladka a směry lana; 1 - směr k horní kladce,  
2 - směr k navijáku ..................................................................................................... 66	
Obrázek 54 Schématické působení síly na kladku ..................................................... 66	
Obrázek 55 Pohled na držák spodní kladky ............................................................... 68	
Obrázek 56 Pohled na držák horní kladky ................................................................. 70	
Obrázek 57 Pohled na kotvící desku navijáku ........................................................... 72	
Obrázek 58 Síly na manipulátor ................................................................................ 72	
Obrázek 59 Velké kolečko podvozku [23] ................................................................ 75	
Obrázek 60 Stabilita manipulátoru ............................................................................ 76	
Obrázek 61 Působení boční síly ................................................................................. 79	
Obrázek 62 Detail podvozku ..................................................................................... 80	
Obrázek 63 Celkový průhyb ...................................................................................... 81	
Obrázek 64 Průhyb podpěry ...................................................................................... 93	
Obrázek 65 Schématický průhyb ............................................................................... 94	
Obrázek 66 Schématický pohled na svar mezi L profilem a jeklem ......................... 96	
Obrázek 67 Pohled na zatížený stav a půdorys ........................................................ 100	
Obrázek 68 Silové působení na podpěru ................................................................. 103	
Obrázek 69 Pohled na svar a na napětí v něm vzniklá ............................................ 105	
Obrázek 70 Pohled na kotvící oko lana ................................................................... 107	
Obrázek 71 Silové působení na jedno rameno podvozku ........................................ 114	
Obrázek 72 Schématické znázornění svaru ............................................................. 114	
Obrázek 73 Silové působení na svar ........................................................................ 116	
Obrázek 74 SIlové působení na kotvící desku ......................................................... 117	
Obrázek 75 Silové působení na svar C profilu ........................................................ 119	
Obrázek 76 Schématicky znázorněná polovina svaru C profilu .............................. 121	

 
  



 

 

Seznam tabulek 
 

strana 
92 

11 SEZNAM TABULEK 
Tabulka 1 Vlastnosti vybraných plastů [18] .............................................................. 37	
Tabulka 2 Součinitel tření vybraných plastů, platí pro styk s ocelí za sucha [19] ..... 37	
Tabulka 3 Hodnoty z manuálu elektrického navijáku [26] ........................................ 62	
Tabulka 4 Hodnoty z manuálu [26] ........................................................................... 64	

  

 



 

 
strana 
93 

Seznam příloh 
 

12 SEZNAM PŘÍLOH 
12.1 Příloha A - výpočet bezpečnosti svaru mezi L profilem a uzavřeným  
     obdélníkovým profilem 
12.2 Příloha B - výpočet bezpečnosti svaru, který spojuje svarek ližin s pojezdem 
12.3 Příloha C - výpočet bezpečnosti svaru podpěry 
12.4 Příloha D - výpočet bezpečnosti svaru oka pro lano navijáku 
12.5 Příloha E - výpočet bezpečnosti šroubů 
12.6 Příloha F - výpočet bezpečnosti svaru ramene podvozku 
12.7 Příloha G - výpočet bezpečnosti svaru kotvící desky navijáku 
12.8 Příloha H - výpočet bezpečnosti svaru spojující C profil s podvozkem 
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12.1 Příloha A 
 K výpočtu bezpečnosti svaru mezi L profilem a uzavřeným obdélníkovým 
profilem je nutné nejprve určit sílu, kterou působí podpěra na L profil. Využije se 
k tomu výsledků ze simulace. V simulaci je situace, kdy na L profil působí 
maximální síla FL,max spočítaná v kapitole 5.3.1. Pro výpočet se ze simulace zjistí 
celkový průhyb v místě kontaktu podpěry. Ten ale není konstantní - viz obrázek 64, 
proto se bere přibližná hodnota ve středu podpěry wp = 0,02 mm . Jakmile se zná 
průhyb, pomocí Castiglianovy věty se snadno dopočítá hodnota síly, kterou působí 
podpěra na L profil.  

 Pro užití Castiglianovy věty je podpěra nahrazena sílou Fp - obrázek 65. 
Cílem výpočtu bude určit tuto sílu, která působí v bodě se známým průhybem ze 
simulace. Jako bod působení síly FP je brán střed kontaktní plochy podpěry. L profil 
je uvažován jako vetknutý, úloha je proto staticky neurčitá. Deformační podmínka 
zní tak, že průhyb působiště síly FP - bod P, má stejnou velikost jako průhyb, který je 
v simulaci. 
  

Obrázek 64 Průhyb podpěry 

12 

12.1 
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Nejprve se určí momenty výsledných vnitřních účinků v L profilu 

- Pro první úsek platí: ,|M ∈	< 0; ,L − ,0 > 
 `xÅM = −'L,lno. ,|M (107)  

kde: 
Moy1 N.m ohybový moment v prvním úseku 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
xi1 m vzdálenost od síly po myšlený řez v prvním úseku 
 

- Pro druhý úsek platí: ,|< ∈	< 0; ,0 > 
 `xÅ< = '/. ,|< − 'L,lno. ,L + 'L,lno. ,0 − 'L,lno. ,|< (108)  

kde: 
Moy2 N.m ohybový moment ve druhém úseku 
FP N síla, kterou působí podpěra na L profil 
xi2 m vzdálenost od síly po myšlený řez ve druhém úseku 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
xL m délka L profilů 
xP m vzdálenost od svaru L profilu po střed kontaktní plochy s podporou 
 
 Ze známého průhybu v místě P se počítá síla FP, která v tomto bodě působí. 
Parciální derivace obou momentů budou tedy podle síly FP. 
 

 
ì`xÅM

ì'0
= 0 (109)  

  

 
ì`xÅ<

ì'0
= ,|< (110)  

 
Obecné znění Castiglianovy věty je následující 
 

 î =
`xÅ|

ã|. YÅ|

oï

ñ

m

|óM

.
ì`xÅ|

ì'0
. {,| (111)  

kde: 
w m průhyb v daném bodě 

Obrázek 65 Schématický průhyb 
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Moyi N.m ohybový moment v i-tém intervalu 
Ei MPa modul pružnosti v tahu pro materiál v i-tém intervalu 
Jyi mm4 kvadratický moment i-tého průřezu 
 
Po dosazení, integraci, sumaci a úpravách se získá výsledný vztah pro určení síly FP 
 

 '0 = 'L,lno.
3

2
.
,L

,0
−
1

2
−
3.î0. ã	. Y

,0
\  (112)  

 

 
'0 = 890,75	@.

3

2
.
0,331)

0,078181	)
−
1

2
− 

3. (0,02.10;\)). (207.10å)ab. (1,1.10^ − 7))]	

(0,078181))\
= 2352,49	@ 

(113)  

 
kde: 
FP N síla, kterou působí podpěra na L profil 
wP m průhyb v bodě P 
E MPa modul pružnosti v tahu 
J m4 kvadratický moment průřezu 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
xL m délka L profilů 
xP m poloha bodu P 
 
 Nyní je možné spočítat bezpečnost svaru mezi L profilem a uzavřeným 
obdélníkovým profilem. Velikost výsledného ohybového momentu v tomto místě je 
dána rovnicí (114) 
 

 `x = 'L,lno. ,L − '0. ,0 (114)  
 

 `x = 890,75	@	.0,331	) − 2352,49	@. 0,078181) = 110,92@) (115)  
kde: 
Mo N.m ohybový moment 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
xL m délka L profilů 
FP N síla, kterou působí podpěra na L profil 
xP m poloha bodu P 
 
 Tloušťka materiálu L profilu je 5 mm a tloušťka uzavřeného obdélníkového 
profilu je 4 mm, proto je volena šířka svaru z = 4 mm. Šířka svaru se na výšku 
svarového trojúhelníku se přepočítá podle rovnice (116). 
 

 b = 0,707. W = 0,707.4	)) = 2,828	)) (116)  
kde: 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
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 U svarů se bude předpokládat, že průřez není zachován po celé délce. 
Z tohoto důvodu se musí určit výpočtová délka svarů, se kterou se bude dále 
pracovat. 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 32)) − 1,5.4)) = 26	)) (117)  
 

 #V*< = #V*\ = #*< − 1,5. W = 50)) − 1,5.4)) = 44	)) (118)  
 

 X = b #V*M + #V*< + #V*\  (119)  
 

 X = 2,828)). 26	)) + 44	)) + 44	)) = 322,392	))< (120)  
kde: 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
S mm2 obsah 
 
 Síla působící na svar se vyjádří z podmínky nulové výslednice sil 'p = 0 
z obrázku 65. 
 

 '. = 'L,lno − '0 = 890,75@ − 2352,49@ = −1461,74	@ (121)  
kde: 

Obrázek 66 Schématický pohled na svar mezi L profilem a jeklem 
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FS N síla působící na svar 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
FP N síla, kterou působí podpěra na L profil 
 
Osové kvadratické momenty průřezů jednotlivých svarů 

 YoM =
b. #V*M

\

12
=
2,828))	. 26)) \

12
= 4142,0773	))] (122)  

 

 Yo< =
b. #V*<

\

12
=
2,828))	. 44)) \

12
= 20075,03	))] (123)  

 

 Yo\ =
#V*\. b

\

12
=
44))		. 2,828)) \

12
= 82,9296	))] (124)  

kde: 
Jxi mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
 
 Pro získání celkového osového kvadratického momentu skupiny svarů se 
musí nejprve určit těžiště soustavy svarů, ke kterému se poté pomocí Steinerovy věty 
vyjádří celková hodnota. 

 ,-M = b. #*M. #*\ − 5)) −
b

2
 (125)  

 

 ,-M = 2,828)). 32)). 50)) − 5)) −
2,828))

2
= 

,-M = 3944,359))\ 
(126)  

 
 ,-< = b. #*<. #*\ − 5)) −

b

2
 (127)  

 

 
,-< = 2,828)). 50)). 50)) − 5)) −

2,828))

2
 

,-< = 6163,06))\ 
 

(128)  

 ,-\ = b.
#*\
<

2
= 2,828)).

50)) <

2
= 3535))\ (129)  

 

 ,- =
,-M + ,-< + ,-\

X
=

3944,359 + 6163,06 + 3535 ))\

322,392))<
 

,- = 42,32)) 
(130)  

kde: 
xTi mm násobek obsahu plochy svaru se vzdáleností v ose x jeho těžiště od 
  počátku souřadnicového systému 
xT mm x-souřadnice celkového těžiště 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
lsi mm skutečná délka svaru 
S mm2 obsah 
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 ä-M = b. #*M 12)) +

b

2
 (131)  

 

 ä-M = 2,828)). 32)). 12)) +
2,828))

2
= 1213,913))\ (132)  

 

 ä-< = b. #*<.
#*<

2
+
b

2
= 2,828)). 50)).

50))

2
+
2,828))

2
 

ä-< = 3734,94))\ 
(133)  

 

 ä- =
ä-M + ä-<

X
=
1213,913))\ + 3734,94))\

322,392	))<
= 15,25)) (134)  

kde: 
yTi mm násobek obsahu plochy svaru se vzdáleností v ose y jeho těžiště od 
  počátku souřadnicového systému 
yT mm y-souřadnice celkového těžiště 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
lsi mm skutečná délka svaru 
S mm2 obsah 
 
 Vzdálenosti těžišť jednotlivých svarů od celkového těžiště soustavy svarů 
jsou odměřeny z náčrtu v Inventoru. 

 cM = 9,816	)) (135)  
 

 c< = 8,677	)) (136)  
 

 c\ = 28,709	)) (137)  
 
 Aplikace Steinerovy věty pro určení celkového osového kvadratického 
momentu účinného průřezu. 
 

 Y = YoM + XM. cM
< + Yo< + X<. c<

< + Yo\ + X\. c\
<  

Y = 143	310,955))] (138)  

kde:  
J mm4 kvadratický moment průřezu 
Jxi mm4 kvadratický moment průřezu dílčího svaru 
Si mm2 dílčí obsahy 
ri mm dílčí vzdálenost těžišť ploch jednotlivých svarů od celkového těžiště 
 
 Vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější bod svaru - odměřeno 
v Inventoru 

 P = 31,574)) (139)  
 

 ^` =
'.

X
=

1461,74	@

322,392	))<
= 4,534	`ab (140)  
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 ^`` =
`x. P

Y
=
110,92@)	.0,031574)	

143	310,955))]. 10;M<
. 10;d = 24,437	`ab (141)  

 

 ^ = ^``< + ^`< = 4,534	`ab < + 24,437`ab < 
^ = 24,86`ab 

(142)  

kde: 
c mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější bod na svaru 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
FS N síla působící na svar 
S mm2 obsah 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 
J mm4 kvadratický moment průřezu 
τ MPa celkové napětí ve svaru 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál L profilu je stejný 
jako uzavřeného obdélníkového profilu - S235JR s mechanickými vlastnostmi     
Re,min = 235 MPa a Rm = 360 MPa. [21] 
  

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,65	.

235`ab

2
= 76,375	`ab (143)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=
76,375`ab

24,86`ab
= 3,07 (144)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
 Výsledná bezpečnost je poměrně vysoká, nicméně vzhledem k tomu, že se 
jedná o jedno z kritických míst celé konstrukce, je to přijatelné. 
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12.2 Příloha B 
 Svar mezi uzavřeným obdélníkovým profilem a dílem připojujícím ho 
k pojezdu je dalším kritickým místem celé konstrukce. Podpěra byla při výpočtech 
nahrazena sílou FP, jejíž velikost se určila v příloze A. Koutový svar na jedné straně 
je proveden tak, jak je znázorněno na obrázku 67.  

 
 Při výpočtu se počítá s největší sílou, která může na jeden L profil působit - 
FL,max. Její hodnota byla vypočítána v kapitole 5.3.1. Při jejím výpočtu se zohlednilo 
vychýlení těžiště vyrobené součásti, které změnilo rozložení zatížení na oba L 
profily, kdy jeden je namáhán více než druhý. Pro určení bezpečnosti svaru se počítá 
s dvojicí svarů na více zatížené straně. Svar na druhém pojezdu je proveden úplně 
stejně, ale je méně namáhaný.  
 
Ohybový moment, který působí na svar, se vypočítá z rovnice (145). 
 

 `x = 'L,lno. ,L + ,x − '0. (,0 + ,x) (145)  
 

 `x = 890,75@. 0,331) + 0,05) − 2352,49@. (0,078181) + 
0,05)) = 37,8315	@) (146)  

kde: 
Mo N.m ohybový moment 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
xL m délka L profilů 
xP m vzdálenost od svaru L profilu po střed kontaktní plochy s podporou 
xo m délka kratší strany obdélníkového uzavřeného profilu 
 
U svarů se bude opět předpokládat, že průřez není zachován po celé délce. Z tohoto 
důvodu se musí určit výpočtová délka svarů, se kterou se bude dále pracovat. 
 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 54)) − 1,5.4)) = 48	)) (147)  

Obrázek 67 Pohled na zatížený stav a půdorys 
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kde: 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 Tloušťka materiálu uzavřeného obdélníkového profilu je 4 mm a tloušťka 
profilu, se kterým bude svařen, je 10mm, proto je volena šířka svaru z=4 mm. Šířka 
svaru se na výšku svarového trojúhelníku se přepočítá podle rovnice (148) 
 

 b = 0,707. W = 0,707.4	)) = 2,828	)) (148)  
kde: 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
Jako další krok se spočítá plocha účinného průřezu svaru 
 

 X = 1,414. W. #V*M = 1,414	. 4))	. 48)) = 271,488	))< (149)  
kde: 
S mm2 obsah 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
 
 Osový kvadratický moment účinného průřezu se opět stanoví pomocí 
jednotkového osového kvadratického momentu, který je daný pro použité provedení 
svarů. 

 YZ[ =
#V*M
\

6
=

48)) \

6
= 18	432	))\ (150)  

 
 YZ = 0,707. W. YZ[ = 0,707.4)). 18	432))\ = 52	125,696	))] (151)  

 
kde: 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 Výsledné napětí ve svaru je složeno ze dvou složek napětí - smykové a od 
ohybového momentu. 

 ^` =
'.

X
=

1461,74@

271,488))<
= 5,384	`ab (152)  

 

 ^`` =
`x.

#V*M
2

YZ
=

37,8315@).
0,048)

2
	

52	125,696))]. 10;M<
. 10;d = 17,419	`ab (153)  

 

 ^ = ^``< + ^`< = 5,384		`ab < + 17,419`ab < 
^ = 18,232	`ab 

(154)  

kde: 
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τ` MPa smykové napětí ve svaru 
FS N síla působící na svar 
S mm2 obsah 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál uzavřeného 
obdélníkového profilu je S235JR s mechanickými vlastnostmi Re,min = 235 MPa a   
Rm = 360 MPa. [21] Materiál profilu, na který je navařen, je 11 523.0 
s mechanickými vlastnostmi Re,min = 333 MPa. [24] Pro výpočet se bere nižší 
hodnota meze kluzu 235 MPa. 
 

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,8	.

235`ab

2
= 94	`ab (155)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=

94	`ab

18,232	`ab
= 5,16 (156)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
12.3 Příloha C 
 Podpěry zmenšují průhyb obou L profilů a výrazně odlehčují jak svarům 
mezi L profily a obdélníkovým uzavřeným profilem, tak i svarům mezi uzavřeným 
obdélníkovým profilem a pojezdem. Jsou velmi důležité pro únosnost celé 
konstrukce ližin, proto jsou svary obou podpěr další kritická místa, která se musí 
zkontrolovat. Svary podpěr jsou namáhány kombinovaně krutem a ohybem, proto se 
nejprve ve výpočtech vyhodnotí napětí od ohybového momentu, dále napětí od 
momentu krutu a z těchto dvou hodnot napětí se nakonec spočítá celkové napětí. 
 Ve výpočtech se počítá se sílou působící na podpěru - Fp, která se spočítala 
v kapitole 12.1. Situaci znázorňuje obrázek 68. 
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Nejprve se určí ohybový moment  
 

 `x = '0. ,0ñ = 2352,49@. 0,12818) = 301,544	@) (157)  
kde: 
Mo N.m ohybový moment 
FP N síla, která působí na podpěru 
xP0 mm rameno, na kterém působí síla FP 

 
 Tloušťka materiálu podpěry je 5 mm a tloušťka profilu, se kterým bude 
svařen, je 10 mm, šířka svaru z=4 mm. Šířka svaru se na výšku svarového 
trojúhelníku se přepočítá podle rovnice (158). 
 

 b = 0,707. W = 0,707.4	)) = 2,828	)) (158)  
kde: 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
Jako další krok se spočítá plocha účinného průřezu svaru 
 

 X = 1,414. W. #V*M = 1,414	. 4))	. 55)) = 311,08	))< (159)  
kde: 
S mm2 obsah 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
 
 Osový kvadratický moment účinného průřezu se opět stanoví pomocí 
jednotkového osového kvadratického momentu, který je daný pro použité provedení 
svarů. 

 YZ[ =
#V*M
\

6
=

55)) \

6
= 27729,167	))\ (160)  

 
 YZ = 0,707. W. YZ[ = 0,707.4)). 27729,167))\ (161)  

Obrázek 68 Silové působení na podpěru 
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YZ = 78	418,083	))] 
 
kde: 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 Výsledné ohybové napětí je složeno ze smykového napětí a z napětí od 
ohybového momentu.  

 ^` =
'0

X
=

2352,49@

311,08	))<
= 7,5623	`ab (162)  

 

 ^`` =
`x.

#V*M
2

YZ
=

301,544	@).
0,055)

2
	

78	418,083	))]. 10;M<
. 10;d = 105,75	`ab (163)  

 

 ^x = ^``< + ^`< = 105,75`ab < + 7,5623`ab < 
^x = 106,02	`ab 

(164)  

kde: 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
FP N síla působící na podpěru 
S mm2 obsah 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
τo MPa celkové napětí ve svaru od ohybového momentu 
 
 Na podpěru působí krom ohybového momentu i moment krutu. Určení 
velikosti napětí, které způsobí, poslouží pro stanovení výsledného napětí ve svaru. 
Nejprve se vypočítá jednotkový polární kvadratický moment účinného průřezu, který 
je pro použité uspořádání svarů daný. Z něj se pak určí celkový polární kvadratický 
moment. 

 Y0[ =
#V*M. 3. ,0. + #V*M

<

6
=
55)). 3.6,4)) + 55)) <

6
 

Y0[ = 28	855,567	))\ 
(165)  

 

 Y0 = 0,707. W. Y0[ = 0,707.4)). 28	855,567))\ 
Y0 = 81	603,54))] (166)  

kde: 
JPU mm3 jednotkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
JP mm4 polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
xPS mm vzdálenost středů svarů 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
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Výsledná velikost kroutícího momentu je vypočítána v rovnici (167). 
 

 `u = '0. ,0u = 2352,49@. 0,093461) = 219,87	@) (167)  
kde: 
Mk N.m moment krutu 
FP N síla, kterou působí podpěra na L profil 
xPK mm rameno síly FP, na kterém vzniká moment krutu 

 
 Na obrázku 69 jsou znázorněny složky napětí od krutu a smyku. Jak je vidět, 
v pravém horním rohu a v pravém dolním rohu se obě složky sčítají, ve zbylých dvou 
rozích se odčítají. Nejprve se spočítá vzdálenost od těžiště skupiny svarů po 
nejvzdálenější místo svaru. 
 

 c =
#V*

2

<

+ ,0. +
b

2

<

 (168)  

 

 c =
55))

2

<

+ 6,4)) +
2,828))

2

<

= 18,7	)) (169)  

kde: 
r mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější místo svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
xPS mm vzdálenost středů svarů 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
 
 Dále se určí smyková složka napětí od kroutícího momentu. Velikost 
smykového napětí od posouvající síly τ` je stejná, jako ve výpočtu namáhání 
ohybem. 

Obrázek 69 Pohled na svar a na napětí v 
něm vzniklá 



 

 

Seznam příloh 
 

strana 
106 

 ^u`` =
`u. c

Y0
=
219,87	@). 0,0187)

81	603,54))]. 10;M<
. 10;d = 50,38	`ab (170)  

kde: 
τk`` MPa smykové napětí od kroutícího momentu 
Mk N.m moment krutu 
r mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější místo svaru 
JP mm4 polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
 
 Výsledná velikost napětí od momentu krutu se spočítá použitím kosinové 
věty. K tomu je potřeba nejprve spočítat úhel mezi oběma složkami. 
 

 v+ô =
0,5. #V*M

,0. +
b
2

=
0,5.55))

6,4)) +
2,828))

2

→ 	ô = 65,35° (171)  

kde: 
ψ ° úhel mezi složkami napětí 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
xPS mm vzdálenost středů svarů 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
 
Výsledné napětí od kroutícího momentu je tedy vyjádřeno rovnicí (172). 
 

 ^u = ^`< + ^u``
< − 2^u``. ^. cos	(ô) = 47,73	`ab (172)  

kde: 
τk MPa celkové napětí od kroutícího momentu 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
τk`` MPa smykové napětí od kroutícího momentu 
ψ ° úhel mezi složkami napětí 
 
Nakonec celkové napětí v kombinovaně namáhaném svaru je v rovnici (173). 
 

 ^ = ^A
< + ^x

< = 47,73`ab < + 106,02`ab < = 116,27`ab (173)  

kde: 
τ MPa celkové napětí ve svaru 
τk MPa celkové napětí od kroutícího momentu 
τo MPa celkové napětí ve svaru od ohybového momentu 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál podpěry je stejný 
jako materiál profilu, na který je navařena - 11 523.0 s mechanickými vlastnostmi 
Re,min = 333 MPa.  
 

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,8	.

333`ab

1,5
= 177,6	`ab (174)  
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 6* =
^sxV,*

^
=
177,6	`ab

116,27	`ab
= 1,53 (175)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
12.4 Příloha D 
 Lano elektrického navijáku je upevněno na svarku ližin pomocí kotvícího 
oka, které je navařeno na spodní straně uzavřeného obdélníkového profilu. Spojení 
těchto dílů je tedy další kritické místo celé konstrukce, protože nese celou zátěž. 
Velikost síly FK je tedy rovna síle, kterou v gravitačním poli Země působí součet 
hmotností platformy, tělesa, přípravku, svarku ližin a pojezdů. 
 

 'u = )* +)/ +)N/ + )*w + )/x . + (176)  
 

 'u = 100 + 30,4 + 0,81 + 8,09 + 1,85 6+.
9,81)

:;<
= 1384,7	@ (177)  

kde: 
FK N síla působící na kotvící oko 
mp kg hmotnost platformy 
ms kg hmotnost vyrobené součásti 
mrp kg hmotnost přípravku na platformě 
msl kg hmotnost svarku ližin 
mpo kg hmotnost obou pojezdů 

 
 
 
 

Obrázek 70 Pohled na kotvící oko lana 

12.4 
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Nejprve se spočítá působící ohybový moment 

 `x = 'u. ,uL +
#*M

2
= 1384,7@. 0,0243 +

0,035

2
) = 57,88@) (178)  

kde: 
Mo N.m ohybový moment 
FK N síla působící na kotvící oko 
xKL mm vzdálenost od působiště síly po těžiště skupiny svarů 
lsi mm skutečná délka svaru 
 
 Tloušťka kotvícího oka je 10 mm a tloušťka uzavřeného obdélníkového 
profilu, se kterým bude svařeno, je 4 mm, šířka svaru z = 4 mm. Šířka svaru se na 
výšku svarového trojúhelníku se přepočítá podle rovnice (179). 
 

 b = 0,707. W = 0,707.4	)) = 2,828	)) (179)  
kde: 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 U svarů se bude opět předpokládat, že průřez není zachován po celé délce. 
Z tohoto důvodu se musí určit výpočtová délka svarů, se kterou se bude dále 
pracovat. Svar ls2 je tak malý, že jeho zmenšení na výpočtovou délku by přineslo 
zápornou hodnotu. Proto se jako výpočtová délka druhého svaru bere jeho skutečná 
délka. 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 35)) − 1,5.4)) = 29	)) (180)  
 

 #V*< = #*< = 5)) (181)  
 
kde: 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
Jako další krok se spočítá plocha účinného průřezu svaru 
 

 X = 1,414. W. (#V*M + #V*<) (182)  
 

 X = 1,414.4)). 29 + 5 )) = 192,304	))< (183)  
kde: 
S mm2 obsah 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
 
 Osový kvadratický moment účinného průřezu se opět stanoví pomocí 
jednotkového osového kvadratického momentu, který je daný pro použité provedení 
svarů. 

 YZ[ =
#V*M
<

6
3#V*< + #V*M  (184)  
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 YZ[ =
29)) <

6
3.5 + 29 )) = 6	167,33	))\ (185)  

 
 YZ = 0,707. W. YZ[ = 0,707.4)). 6167,33	))\ = 17441,22	))] (186)  

 
kde: 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 K určení výsledné velikosti napětí ve svaru je nutné určit jeho složky vzniklé 
od síly a od ohybového momentu. 
 

 ^` =
'u

X
=

1384,7	@

192,304	))<
= 7,2	`ab (187)  

 

 ^`` =
`x.

#V*M
2

YZ
=

57,88@).
0,029)

2
17441,22	))]. 10;M<

. 10;d = 48,1	`ab (188)  

 
 ^ = ^``< + ^`< = 7,42`ab < + 41,73`ab < = 48,64	`ab (189)  

kde: 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
FS N síla působící na svar 
S mm2 obsah 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál uzavřeného 
obdélníkového profilu je S235JR s minimální mezí kluzu Remin = 235 MPa. [21] 
Materiál kotvícího oka, který je na něm navařen - 11 373.0 s mechanickými 
vlastnostmi Re,min = 186 MPa. [24] Pro výpočet se použije nižší hodnota. 
 

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,75	.

186`ab

1,5
= 93	`ab (190)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=

93	`ab

48,64	`ab
= 1,91 (191)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
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Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
12.5 Příloha E 
 Výpočty jsou provedeny pouze pro jednu stranu se šrouby. Zatížení L profilů 
na této straně je rovno maximální síle FL,max. Šrouby jsou na druhé straně provedeny 
úplně stejně, ale jejich zatížení bude menší. 

 
Nejprve se spočítá velikost působícího ohybového momentu 
 

 `x = 'L,lno. #wš = 890,75@. 0,381) = 339,38	@) (192)  
kde: 
Mo N.m ohybový moment 
FL,max N maximální síla působící na jeden L profil 
llš mm rameno působící síly 
 
 Pomocí ohybového momentu se poté spočítá velikost působící síly na šroub. 
Více namáhaným šroubem v této situaci je ten, který je ve větší vzdálenosti od 
fiktivního bohu otáčení. [21] 
 

 'šM =
`x. šú

šú
< + š*

<
=

339,38	@). 0,165)

0,165) < + 0,07) <
= 1743,1@ (193)  

kde: 
Fš1 N provozní síla na nejvíce zatížený šroub 
šh mm vzdálenost horního šroubu od fiktivního bodu otáčení 
šs mm vzdálenost spodního šroubu od fiktivního bodu otáčení 
 
 Aby se mohly určit silové poměry v předepjatém šroubovém spoji 
zatěžovaném provozní silou, je nutné spočítat tuhost šroubu a také tuhost 
spojovaných součástí. Pro určení celkové tuhosti spojovaných součástí je potřeba 
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nejprve spočítat dílčí tuhosti. Pro výpočet tuhostí se použije rozložení tlaku do 
komolých kuželů. 

- horní komolý kužel 

 #`š = v +
{š
2
= 16,2)) +

5))

2
= 18,7	)) (194)  

 

 vAM =
#`š

2
=
18,7))

2
= 9,35	)) (195)  

 
 ùAM = 1,5. {š = 1,5.5)) = 7,5	)) (196)  

 

 6/M =
0,5774. z. ã. {š

ln
1,155. vAM + ùAM − {š . ùAM + {š
1,155. vAM + ùAM + {š . ùAM − {š

 (197)  

 
 

 6/M =
0,5774. z. 207.10å ab. 5))

ln
1,155.9,35 + 7,5 − 5 )). 7,5 + 5 ))
1,155.9,35 + 7,5 + 5 )). 7,5 − 5 ))

= 1,7902	
`@

))
 (198)  

 
- střední komolý kužel 

 

 vA< = v −
#`š

2
= 16,2)) −

18,7))

2
= 6,85	)) (199)  

 
 ùA< = ùAM + 2. #`š − v . v+ 30°  (200)  

 
 ùA< = 7,5)) + 2 18,7)) − 16,2)) . v+ 30° = 10,39	)) (201)  

 

 6/< =
0,5774. z. ã. {š

ln
1,155. vA< + ùA< − {š . ùA< + {š
1,155. vA< + ùA< + {š . ùA< − {š

 (202)  

 

 
6/< =

0,5774. z. 207.10å ab. 5))

ln
1,155.6,85 + 10,39 − 5 )). 10,39 + 5 ))
1,155.6,85 + 10,39 + 5 )). 10,39 − 5 ))

 

      6/< = 3,8407	
èá

ll
 

(203)  

 
- dolní komolý kužel 

 
 vA\ = #`š − v = 18,7)) − 16,2)) = 2,5	)) (204)  

 
 ùA\ = ùAM = 7,5	)) (205)  

 

 6/\ =
0,5774. z. ã. {š

ln
1,155. vA\ + ùA\ − {š . ùA\ + {š
1,155. vA\ + ùA\ + {š . ùA\ − {š

 (206)  
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6/\ =

0,5774. z. 207.10å ab. 5))

ln
1,155.2,5 + 7,5 − 5 )). 7,5 + 5 ))
1,155.2,5 + 7,5 + 5 )). 7,5 − 5 ))

= 3,353	
`@

))
 

 

(207)  

Celková tuhost spojovaných součástí 

 6/ =
1

6/M
+

1

6/<
+

1

6/\

;M

 (208)  

 

 6/ =
1

1,7902
`@
))

+
1

3,8407
`@
))

+
1

3,353
`@
))

;M

= 0,8951	
`@

))
 (209)  

 
kde: 
l`š mm svěrná délka spoje 
t mm tloušťka materiálu 
dš mm průměr šroubu 
tki mm výška i-tého komolého kužele 
Dki mm větší průměr i-tého komolého kužele 
kpi 

èá

ll
 dílčí tuhosti spojovaných součástí 

kp 
èá

ll
 celková tuhost spojovaných součástí 

 
Tuhost šroubu 

kde: 
kš 

èá

ll
 celková tuhost šroubu 

AS mm2 výpočtový průřez šroubu 
E MPa modul pružnosti v tahu 
l`š mm svěrná délka spoje 
 
Tuhostní konstanta spoje 

 ü =
6š

6š + 6/
=

0,1572
`@
))

(0,1572 + 0,8951)
`@
))

= 0,1494 (211)  

kde: 
C - tuhostní konstanta spoje 
kš 

èá

ll
 celková tuhost šroubu 

kp 
èá

ll
 celková tuhost spojovaných součástí 

 
 Napětí ve šroubu od síly předpětí je voleno jako 65% zkušebního napětí. 
Z něj je pak možné dopočítat sílu předpětí. Ve spoji není nutné předpětím zajistit 
dostatečnou třecí sílu pro udržení zatížení, protože na spodní straně pojezdu je 
opěrná plocha, která brání pohybu přišroubované ploché tyči s navařeným svarkem 

 6š =
!.. ã

#`š
=
14,2))<. 207.10\ `ab

18,7))
= 0,1572	

`@

))
 (210)  
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ližin. 
 

 '| = 0,65. !.. X/ = 0,65.14,2))<. 580`ab = 5353,4	@ (212)  
kde: 
Fi N síla předpětí šroubu 
AS mm2 výpočtový průřez šroubu 
Sp MPa zkušební napětí šroubu 
 
 Provozní síla nejvíce zatíženého šroubu je dána součtem síly předpětí a síly 
vyvolané zatížením. 

 '/NxV = '| + 'šM = 5353,4@ + 1743,1@ = 7096,5	@ (213)  
kde: 
Fprov N provozní síla šroubu 
Fi N síla předpětí šroubu 
Fš1 N provozní síla na nejvíce zatížený šroub 
 
Bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 
 

 6l*/ =
j/ñ,<. !. − '|

ü. '/NxV
=
640`ab. 14,2))< − 5353,4@

0,1494.7096,5@
= 3,52 (214)  

kde: 
Rp0,2 MPa smluvní mez kluzu 
AS mm2 výpočtový průřez šroubu 
Fi N síla předpětí šroubu 
C - tuhostní konstanta spoje 
Fprov N provozní síla šroubu 
kmsp - bezpečnost k meznímu stavu pružnosti 
 
Součinitel bezpečnosti proti dosažení zkušebního napětí na šroubu 
 

 6m =
X/. !. − '|

ü. '/NxV
=
580`ab. 14,2))< − 5353,4	@

0,1494.7096,5@
= 2,719 (215)  

kde: 
C - tuhostní konstanta spoje 
Fprov N provozní síla šroubu 
Fi N síla předpětí šroubu 
AS mm2 výpočtový průřez šroubu 
Sp MPa zkušební napětí šroubu  
kn - bezpečnost proti dosažení zkušebního napětí šroubu 
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12.6 Příloha F 
 Svar spojující rameno podvozku se zbytkem konstrukce je dalším kritickým 
místem, které je potřeba zkontrolovat. Výpočet je proveden pro situaci, kdy na 
konstrukci manipulátoru působí pracovník maximální silou Fe (situace z kapitoly 
5.3.4). V tomto okamžiku celá hmotnost manipulátoru a nákladu leží na předních 
kolečkách upevněných v ramenech podvozku a namáhání svaru je největší. Výpočet 
je díky symetrii proveden pouze pro jedno rameno.  

 
Velikost ohybového momentu působícího na svar je vyjádřena rovnicí (216) 

 `x = 'AlM. ,x/ = 978,15@. 0,65) = 635,8@) (216)  
kde: 
Mo N.m ohybový moment 
Fkm1 N síla na jedno rameno podvozku 
xop mm vzdálenost od konce ramene podvozku po těžiště svarů 

 
 
 U svaru se bude opět předpokládat, že průřez není zachován po celé délce. 
Z tohoto důvodu se musí určit výpočtová délka svaru, se kterou se bude dále 
pracovat. 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 68)) − 1,5.3)) = 63,5)) (217)  
 

 #V*< = #*< − 1,5. W = 68)) − 1,5.3)) = 63,5)) (218)  
 
Výsledná hodnota obsahu 
 

Obrázek 71 Silové působení na jedno rameno 
podvozku 

Obrázek 72 Schématické 
znázornění svaru 
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X = 2.0,707. W #V*< + #V*M = 2.0,707.3)) 63,5 + 63,5 )) 

 
X = 538,734))< 

(219)  

kde: 
S mm2 obsah 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 Osový kvadratický moment účinného průřezu se spočítá pomocí 
jednotkového osového kvadratického momentu, který je pro použité provedení svarů 
daný. 

 YZ[ =
#V*M
<

6
(3#V*< + #V*M) (220)  

 

 YZ[ =
63,5)) <

6
3.63,5 + 63,5 )) = 170	698,58))\ (221)  

kde: 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
 

 YZ = 0,707. W. YZ[ = 0,707.3)). 170698,58))\ = 362051,7))] (222)  
kde: 
JZU mm3 jednotkový osový kvadratický moment účinného průřezu 
JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu  
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
 K určení výsledné velikosti napětí ve svaru je nutné určit jeho složky vzniklé 
od síly a od ohybového momentu. 
 

 ^` =
'AlM

X
=

978,15@

538,734))<
= 1,82	`ab (223)  

 

 P =
#*M

2
=
68))

2
= 34)) (224)  

 

 ^`` =
`x. P

YZ
=

635,8@). 0,034)

362051,7))]. 10;M<
. 10;d = 59,71	`ab (225)  

 
 ^ = ^``< + ^`< = 1,82`ab < + 59,71`ab < = 59,74`ab (226)  

kde: 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
Fkm1 N síla na jedno rameno podvozku 
c mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější bod na svaru 
S mm2 obsah 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 



 

 

Seznam příloh 
 

strana 
116 

JZ mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál obou uzavřených 
obdélníkových profilů je stejný - S235JR s mezí kluzu Re,min = 235 MPa. [21] 
 

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,8	.

235`ab

1,5
= 125,3	`ab (227)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=
125,3	`ab

	59,74	`ab
= 2,1 (228)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
12.7 Příloha G 
 Kotvící deska navijáku je dalším kritickým místem celé konstrukce, u kterého 
se musí zkontrolovat bezpečnost. Silové působení lana je uvažováno pouze ve 
svislém směru. Lano se totiž ve skutečnosti při navíjení pohybuje do stran, tím se 
tedy mění směr síly Fl. Svislý směr je zvolen proto, že z hlediska namáhání se jedná 
o nejnepříznivější situaci. Kontrola svarů se provede na namáhání krutem a smykem. 
Na obrázku 73 je znázorněn svar na jedné straně kotvící desky spolu se sílou od lana. 
 

 
Obrázek 73 Silové působení na svar 

 
 

 'wÅ = 'w. PQ:Çw = 1384,7@. PQ:12,86° = 1350	@ (229)  
kde: 
Fly N svislá složka síly v laně 
Fl N síla, kterou působí lano 
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βl ° úhel sklonu lana 
 
 Zde je použito zjednodušení při určení velikosti úhlu sklonu lana od svislé 
polohy. Ten je měřen na modelu a kvůli tomu, že průměr bubnu navijáku není znám, 
je měření provedeno pro osu rotace bubnu. Ve skutečnosti bude velikost úhlu menší 
a tím se zvětší síla Fly, zmenší se ale vzdálenost xNT, která je také měřena po osu 
bubnu. Jako další věc se určí velikost momentu krutu od síly Fly. 
 

 `A = 'wÅ. ,á- = 1350@. 0,0525) = 70,88	@.) (230)  
kde: 
Mk N.m moment krutu 
Fly N y- složka síly v laně 
xNT mm vzdálenost osy navijáku od těžiště svarů 
 
 Lano není umístěno uprostřed kotvící desky - viz obrázek 74. Proto se 
nejprve vypočítá síla FB z podmínky momentové rovnováhy k bodu A. Tato síla 
poslouží pro výpočet napětí ve svaru způsobené smykem na více zatížené straně. 

 

 't =
'wÅ. (0,39) − †L)

0,39)
=
1350@. 0,39 − 0,127 )

0,39)
= 910,4	@ (231)  

kde: 
FB N síla v bodě B 
Fly N y- složka síly v laně 
xL mm vzdálenost lana od bodu B 
 
 Uvažuje se, že svar nemá zachován průřez po celé jeho délce. Kvůli tomu se 
skutečná délka přepočítá na výpočtovou délku. 
 

 #V* = #* − 1,5. W = 100)) − 1,5.3)) = 95,5	)) (232)  
kde: 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 

Obrázek 74 SIlové působení na 
kotvící desku 
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Plocha svaru v místě B 
 

 X = 2.0,707. W. #V* = 2.0,707.3)). 95,5)) = 405,11	))< (233)  
kde: 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
S mm2 obsah 
 
Jednotkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru v místě B 
 

 
Y0[ =

#V*(3. 5))
< + #V*

< )

6
 

 

Y0[ =
95,5))(3. 5)) < + 95,5)) <)

6
= 146	357,33	))\ 

(234)  

 
Celkový polární kvadratický moment jednoho svaru 
 
 Y0 = 0,707. W. Y0[ = 0,707.3)). 146357,33	))\ = 310424,75	))] (235)  

 
 Moment krutu působí na oba svary teoreticky rovnoměrně, proto se pro 
získání celkového polárního kvadratického momentu 2x zvětší polární moment pro 
jeden svar. 

 Y0° = 2Y0 = 2.310424,75))] = 620849,5))] (236)  
kde: 
JP mm4 polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
JPU mm3 jednotkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
JPC mm4 celkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
 
Smykové napětí 
 

 ^` =
't

X
=

910,35@

405,111))<
= 2,25	`ab (237)  

 
Napětí způsobené krutem 
 

 ^A`` =
`A. P

Y0°
=

70,88@). 0,0501)

620849,5))]. 10;M<
. 10;d = 5,72	`ab (238)  

 
Celkové napětí 
 

 ^ = ^A``
< + ^`< − 2^`^``. PQ:87 = 6,04	`ab (239)  

 
kde: 
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FB N síla v bodě B 
S mm2 obsah 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
τk`` MPa smykové napětí od kroutícího momentu 
Mk N.m moment krutu 
c mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější bod na svaru 
JPC mm4 celkový polární kvadratický moment účinného průřezu svaru 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál obou součástí je 
stejný - S235JR s mechanickými vlastnostmi Re,min = 235 MPa. [21] 
 

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,8	.

235`ab

2
= 94	`ab (240)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=

94	`ab

	6,04	`ab
= 15,56 (241)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 
12.8 Příloha H 
 Posledním kritickým místem konstrukce jsou svary mezi C profily hlavního 
nosného rámu a podvozkem. V kapitole 5.3.4 je počítána stabilita manipulátoru pro 
situaci, kdy na něj působí externí síla Fe a zároveň je na něm naložena platforma.  

  
Obrázek 75 Silové působení na svar C 
profilu 
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 V tomto stavu je manipulátor v rovnováze, kdy na zadní kolečka nepůsobí 
žádné zatížení. Tento stav je z hlediska namáhání svarů C profilu nejextrémnější a 
proto je použit pro výpočet jejích bezpečnosti. Situaci znázorňuje obrázek 75. 
 
Velikost ohybového momentu je počítána k místu těžiště svaru.  
 

 
`x = 'L. ,L- +

'k

2
. ,V = 645,5@. 0,3) +

500@

2
. 1,401) 

 
`x = 544,22	@.) 

(242)  

kde: 
Mo N.m ohybový moment 
FL N silové působení nákladu na L profil 
xLT mm vzdálenost působiště síly FL od těžiště svarů 
Fe N externí síla 
xv mm výška manipulátoru 
 
 Bude se předpokládat, že svar nemá zachován průřez po celé jeho délce. 
Kvůli tomu se skutečná délka přepočítá na výpočtovou délku. 
 

 #V*M = #*M − 1,5. W = 24)) − 1,5.3)) = 19,5	)) (243)  
 
 

 #V*< = #*< − 1,5. W = 48)) − 1,5.3)) = 43,5	)) (244)  
 
 

 #V*\ = #*\ − 1,5. W = 16,5)) − 1,5.3)) = 12	)) (245)  
 
kde: 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
lsi mm skutečná délka svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
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 Pro výpočet obsahu a také pro výpočet osového kvadratického momentu 
svaru se využije symetrie znázorněná na obrázku 76. Je zde použita zjednodušená 
úvaha, kdy jsou svary uvažovány pouze na rovných stěnách C profilu. Ve skutečnosti 
bude mít manipulátor svar po celém vnějším obvodu C profilu. 
 

 
X = 2.0,707. W. (#V*M + #V*< + #V*\) 

 
X = 2.0,707.3)) 19,5 + 43,5 + 12 )) = 318,15	))< 

(246)  

kde: 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
S mm2 obsah 
 
Výška průřezu trojúhelníku svaru 
 

 b = 0,707. W = 0,707.3	)) = 2,121	)) (247)  
kde: 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
z  mm velikost odvěsny svarového trojúhelníku 
 
Osové kvadratické momenty účinných průřezů svarů - viz obrázek 76. 
 

 YoM =
#V*M. b

\

12
=
19,5)). 2,121)) \

12
= 15,51	))] (248)  

 

Obrázek 76 Schématicky znázorněná 
polovina svaru C profilu 
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 Yo< =
b. #V*<

\

12
=
2,121)). 43,5)) \

12
= 14548,8	))] (249)  

 

 Yo\ =
#V*\. b

\

12
=
12)). 2,121)) \

12
= 9,542	))] (250)  

kde: 
Jxi mm4 kvadratický moment průřezu dílčího svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
 
Poloha těžiště skupiny svarů 

 
ä- =

b. #V*M 2,¢ + #V*< + b + #V*<. b ,¢ +

#}.<
2
b

2

X
 

(251)  

 

 ä- =
2,121	. 19,5 )). 2. 8,25 + 43,5 + 2,121 ))

318,15))<
+ (252)  

 
 

 2,121	. 43,5 )). 8,25 +
43,5
2

+
2,121
2

))

318,15))<
= 34,17	)) (253)  

 
kde: 
yT mm y-souřadnice celkového těžiště 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
xR mm vzdálenost svarů 
 
 Vzdálenosti těžišť dílčích svarů od celkového těžiště soustavy svarů byly 
odměřeny z náčrtu. 

 cM = 29,6	)) (254)  
 

 c< = 25,25	)) (255)  
 

 c\ = 37,63	)) (256)  
kde: 
ri mm dílčí vzdálenost těžišť ploch jednotlivých svarů od celkového těžiště 
 
 Aplikace Steinerovy věty pro získání celkového osového kvadratického 
momentu. 

 
Yo = 2 YoM + b. #V*M. cM

< + Yo< + b. #V*<. c<
< + Yo\ + b. #V*\. c\

<  
 

Yo = 291	351,2	))] 
(257)  

kde: 
Jx mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
Jxi mm4 kvadratický moment průřezu dílčího svaru 



 

 
strana 
123 

Seznam příloh 
 

a mm výška průřezu trojúhelníku svaru 
lvsi mm výpočtová délka svaru 
ri mm dílčí vzdálenost těžišť ploch jednotlivých svarů od celkového těžiště 
 
Smykové napětí 

 ^` =
'k

2X
=

500@

2. 318,15))<
= 0,786	`ab (258)  

 
Napětí způsobené ohybovým momentem 
 

 ^`` =
`x. P

Yo
=
544,22@). 0,0342)

291351,2))]. 10;M<
. 10;d = 63,88	`ab (259)  

 
Celkové napětí 

 ^ = ^`< + ^``< = 63,89	`ab (260)  
kde: 
Fe N externí síla 
S mm2 obsah 
τ` MPa smykové napětí ve svaru 
τ`` MPa napětí od ohybového momentu 
Mo N.m ohybový moment 
c mm vzdálenost od těžiště skupiny svarů po nejvzdálenější bod na svaru 
Jx mm4 osový kvadratický moment účinného průřezu 
 
 Konečná bezpečnost se stanoví jako podíl dovoleného napětí a skutečného 
napětí. Dovolené napětí se vypočítá z dovoleného napětí základního materiálu 
vynásobeného převodním součinitelem svarového spoje. Materiál C profilu je stejný, 
jako uzavřeného obdélníkového profilu, na který je navařen - S235JR s mezí kluzu 
Re= 235 MPa. [21]  

 ^sxV,* = hi.
jk

6l
= 0,75	.

235`ab

1,5
= 117,5	`ab (261)  

 

 6* =
^sxV,*

^
=
117,5	`ab

	63,89	`ab
= 1,84 (262)  

kde: 

ατ - převodní součinitel svarového spoje 
τdov,s MPa dovolené napětí svaru 
Re MPa mez kluzu 
km - bezpečnostní součinitel základového materiálu 
ks - bezpečnostní součinitel svaru 
 


