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1 Úvod  

 

Problematika přepravy břemen je v zájmu lidské společnosti od nepaměti. Historickým 

vývojem v souladu s rozvojem průmyslu se stávala stále aktuálnější. V této souvislosti 

nelze opomenout otázku efektivity výrobních procesů, která logicky vyústila k potřebě 

konstrukčního řešení. V mnoha oblastech lidské činnosti je přeprava břemen 

v současnosti již samozřejmě konstrukčně vyřešena. Existují zde však stále specifické 

požadavky pro speciální potřeby zadavatelů. 

 

V rámci mé bakalářské práce se zabývám právě návrhem zařízení dle předem daných 

požadavků specifikovaných v zadání. Konkrétně je mým cílem navrhnout zařízení, jehož 

pohyb zajišťuje ozubený hřeben. Zařízení se má pohybovat v horizontálním vedení, 

přičemž zařízení má být konstruováno tak, aby bylo dimenzované na zatížení 1 500 kg. 

Pracovní délka stroje má být 3 000 mm a velikost pracovní plošiny má být 700 x 700 mm. 

 

Při samotném řešení je nutné se zaměřit především na výpočty jednotlivých skupin, 

zejména je třeba klást důraz na výpočet pohonu zařízení, ozubeného hřebene a 

pojezdových kol. Nezbytnou součástí jednotlivých návrhů je i výkresová dokumentace.  

 

Co se týká vlastní bakalářské práce, je členěna do několika kapitol, přičemž nejprve jsou 

sledovány v rámci rešerše v současné praxi běžně využívaná zařízení pro přepravu 

břemen, zdůrazňuji zde i využití ozubeného hřebene v dopravních aplikacích a zmiňuji 

zde i existující stavebnicové systémy, s jejichž pomocí by bylo možné mnou navrhovaný 

pojezdový vozík sestrojit bez nutnosti výroby nestandardních komponentů. Stěžejní částí 

bakalářské práce je její praktická část. 

 

Cílem praktické části je navrhnout funkční zařízení odpovídající specifikaci. Z tohoto 

důvodu je mým prvořadým cílem určit nejvhodnější konstrukční řešení daného zařízení a 

následně u vybrané varianty provést návrhový výpočet.  
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2 Rešerše  

 

2.1 Zařízení pro přepravu břemen  

 

Účelem řešeného zařízení je přeprava břemene o hmotnosti 1 500 kg po dráze 3 000 mm.  

K tomuto účelu se v současnosti nejčastěji využívají dopravníky:  

 

Pásový  

 

obr. 3.1 Pásový dopravník [12] 

 

Popis zařízení (obr. 3.1): sestavuje se z nekonečného pásu, který se pohybuje po válcích. 

Tento pás je zároveň nosnou častí dopravníku, jeho pohon zajišťuje adheze (tření) mezi 

pásem a hnaným bubnem. 

 

Válečkový  

 

obr. 3.2 Válečkový dopravník [16] 

 

Popis zařízení (obr. 3.2): sestavuje se z jednotlivých válečků umístěných v rámu. Tyto 

válečky jsou otáčeny pohonem nejčastěji za pomoci řetězu. Břemeno se umísťuje přímo 

na válečky. 
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2.2 Využití ozubeného hřebene při dopravních aplikacích  

 

Ozubnicová dráha 

 

První funkční zařízení toho typu vyvinul John Blenkinsop v roce 1812 (obr. 2.3). Jde o 

kolejovou trať, na níž jsou velké stoupaní či klesání. K přenosu síly není dostačující tření 

mezi koly a kolejnicí, a proto je v prostoru kolejiště umístěn ozubený hřeben. Používají se 

různé druhy ozubnicových systémů, např. Riggenbach, Strub, Locher. Tyto hřebeny 

mohou, ale nemusí, být po cele délce trati, lze je umístit jen v úsecích s největším 

stoupáním či klesáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2.3 Blenkinsopova ozubnicová lokomotiva [18] 

 

V současné době se užívají ozubnicové dráhy velmi výjimečně, například v České 

republice je v provozu jediná trať Tanvald – Kořenov. U této trati je i muzeum ozubnicové 

dráhy [20]. 

 

Mnohem častější se využívají tzv. ozubnicové tahače (obr. 2.4). Toto zařízení je vlastně 

pohon na ozubnicové dráze, ovšem na rozdíl od ozubnicové lokomotivy nemá kabinu. 

Řízení je zde zajištěno elektronikou. Ozubnicové tahače se používají zejména v dolech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 2.4 Ozubnicový tahač EHT180 [13] 
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2.3 Komponenty pro sestavení 

  

Kromě kompletních systémů lze zařízení sestavit z vyráběných stavebnicových 

komponentů. Mezi ně patří zejména: 

 

 pojezdové profily,  

 pojezdové kola, 

 pohonné jednotky,  

 ozubené hřebeny.  

 

Tyto komponenty vyrábí řada výrobců, k nevětším producentům pojezdových kol a profilů 

patří např. německá firma Winkel GmbH. V její nabídce se nachází prakticky všechny 

potřebné komponenty pro sestavení požadovaného zařízení (obr. 2.5), i přesto jsem pro 

účel mé bakalářské práce zvolil vyráběné komponenty dle vlastního návrhu. Pokud by se 

jednalo o skutečně vyráběné zařízení, byla by pravděpodobně rozhodující kalkulace 

nákladů ve vztahu ke konečné ceně daného zařízení. Lze předpokládat, že při využití 

komponentů, které jsou již v současnosti na trhu, by cena byla příznivější. 

 

  

obr. 2.5 Pojezdová plošina sestavená z komponentů firmy Winkel GmbH [17] 
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3 Varianty řešení 

 

V této kapitole blíže popíši některé z možných konstrukčních řešení, u každého uvedu 

popis konstrukce a následně vyberu nejvhodnější řešení.  

 

3.1 Hřeben umístěný na boku vedení - nosná kostra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 3.1 Hřeben umístěný na boku vedení - nosná kostra   

 

1 nosné profily 

2 nosný rám  

3 nosná plošina 

4 pojezdová kola 

5 pastorek 

6 ozubený hřeben  

7 pohon 

  

Popis zařízení (obr. 3.1): nosné profily jsou připevněny k podlaze. Na jednom z nich je 

umístěn ozubený hřeben. V nosných profilech jezdí pojezdové kola. Tato jsou připevněny 

k nosnému rámu, ke kterému je také připevněn pohon, na jehož výstupu je pastorek, který 

zabírá do ozubeného hřebene. Na vrchní části nosného rámu je umístěna plošina, na níž 

se umísťuje břemeno.  

 

Výhody:   

 snadná servisní dostupnost, 

 umístění hřebenu horizontálně (malá pravděpodobnost znečištění), 

 jednoduchá konstrukce všech prvků. 

 

Nevýhody:  

 nevyváženost konstrukce,  

 nutnost kontroly klopného momentu u nezatíženého zařízení,  

 nutnost zachycení axiální síly od pastorku axiálním vedením.  



17 
 

3.2 Hřeben umístěný na boku vedení - samonosná konstrukce  

 

obr. 3.2 Hřeben umístěný na boku vedení - samonosná konstrukce   

 

1 nosné profily 

2 samonosná 

konstrukce 

3 pojezdová kola 

4 pohon 

5 pastorek 

6 ozubený hřeben  

Popis zařízení (obr 3.2): nosné profily jsou připevněny k podlaze. Na jednom z nich je 

umístěn ozubený hřeben. V nosných profilech jezdí pojezdové kola. Ty jsou připevněny 

k samonosné konstrukci, ke které je připevněn i pohon, na jehož výstupu je pastorek, 

který zabírá do ozubeného hřebene. Nosnou plošinu tvoří vrchní část samonosné 

konstrukce. 

 

Výhody:  

 snadná servisní dostupnost,  

 umístění hřebenu horizontálně (malá pravděpodobnost znečištění), 

 menší počet součástí. 

 

Nevýhody:  

 nevyváženost konstrukce,  

 nutnost kontroly klopného momentu u nezatíženého zařízení,  

 nutnost zachycení síly od pastorku axiálním vedením,  

 složitost konstrukce samonosné plošiny (hlavně z důvodů její tuhosti), 

 nutný větší zástavbový prostor pro zařízení.  
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3.3 Hřeben umístěný mezi nosnými profily - nosná kostra  

 

obr. 3.3 Hřeben umístěný mezi nosnými profily - nosná kostra   

 

1 nosné profily 

2 nosný rám  

3 nosná plošina 

4 pojezdová kola 

5 pohon 

6 pastorek 

7 ozubený hřeben  

 

Popis zařízení (obr 3.3): nosné profily jsou připevněny k podlaze.  Mezi nimi je umístěn 

ozubeny hřeben. V nosných profilech jezdí pojezdové kola. Ty jsou připevněny k nosnému 

rámu, k němu je také připevněn pohon, na jehož výstupu je pastorek, který zabírá do 

ozubeného hřebene. Na vrchní části nosného rámu je umístěna plošina, na kterou se 

umísťuje břemeno.  

 

Výhody:  

 snadná servisní dostupnost (po sundání nosné plošiny),  

 jednoduchá konstrukce všech prvků, 

 kompaktnost konstrukce, 

 souměrnost zařízení zaručující rovnoměrné zatížení jednotlivých součástí.  

 

Nevýhody:   

 hřeben umístněn horizontálně, mohou se v něm tedy snadněji hromadit nečistoty. 
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3.4 Hřeben umístěný mezi nosnými profily - samonosná konstrukce  

 

 

obr. 3.4 Hřeben umístěný mezi nosnými profily - samonosná konstrukce 

 

1 nosné profily 

2 samonosná konstrukce 

3 pojezdová kola 

4 pohon 

5 pastorek 

6 ozubený hřeben  

 

Popis zařízení (obr 3.4): nosné profily jsou připevněny k podlaze.  Mezi nimi je umístěn 

ozubeny hřeben. V nosných profilech jezdí pojezdové kola. Ty jsou připevněny 

k samonosné konstrukci, ke které je též připevněn pohon, na jehož výstupu je pastorek, 

který zabírá do ozubeného hřebene. Vrchní část samonosné konstrukce je zároveň 

plošinou, na níž se umísťuje břemeno.  

 

Výhody:   

 souměrnost zařízení zaručující rovnoměrné zatížení jednotlivých součástí,  

 menší počet součástí. 

 

Nevýhody:   

 hřeben umístěn horizontálně, tudíž se v něm mohou snadněji hromadit nečistoty, 

 složitost konstrukce samonosné plošiny (především z důvodu tuhosti).   
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3.5 Konečná volba řešení 

 

Na základě zhodnocení poměru výhod a nevýhod čtyř konstrukčních řešení navrhovaných 

v částech práce 3.1 – 3.4, volím nejvýhodnější variantu 3.3, tj. Hřeben umístěný mezi 

nosnými profily - nosná kostra. Na obr. 3.5 a obr. 3.6 je zobrazení celého navrženého a 

zvoleného zařízení.  

 

 

obr. 3.5 Pohled na kompletní zařízení  

 

 

obr. 3.6 Pohled na zařízení se sundanou nosnou plošinou  
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4 Výpočtová část 

 

V této části práce se zaměřím na kontrolu a výpočet jednotlivých částí zařízení.  

 

4.1 Předběžný výpočet potřebného výkonu   

 

 Hmotnost břemene:  1 500 kg  

 Předpokládaná hmotnost pohybující se částí: 250 kg  

 Maximální přetížení: 20%  

 Počet pojezdových kol: 4 

 

Sila nahrazující působení zátěže umístěná v těžišti a procházející středem plošiny : 

                 (4.1)    

 

Vlivem souměrnosti celého zařízení lze říci, že předpokládaná reakční síla v kole : 

                                                       (4.2)    

 

Výpočet předpokládaného valivého odporu na kolech: 

 

 

 

 

 

ζ – rameno valivého odporu 0,0005 m [8] 

D – navržený průměr kola: 85 mm → 

 

 

 

 (5.3) 

 

 

 

obr. 4.1 Odporová síla při valení 

 

          (4.3)    
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Výpočet potřebné síly (Fp) na ozubeném hřebeni 

 

Tuto sílu lze vyjádřit součtem všech odporových sil a účinnosti jednotlivých 

pohyblivých zařízení.  

                                                       (4.4)    

  

Kde: je součet všech valivých sil na kolech  

 je celková účinnost všech pohybových částí zařízení  

 

                                                       (4.5)    

 

Kde: 

je účinnost v ložiscích, pro jednořadá kuličková ložiska je   

 je účinnost převodu, pro ozubený hřeben je  

 jde o přídavné ztráty při provozu, např. nečistotami na hřebenu nebo ve vedení,  

odhadnuto na 0,85 

 

Dle vzorce 4.5:  

  

 
 

                                                       (4.6)    

 

S pomocí výsledku můžeme vypočítat minimální potřebný výkon k pohonu zařízení:  

 

 

   (4.7) 
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4.2 Volba pohonu 

 

Dle nabídky společnosti Motorgear s.r.o. [19] jako pohon zvolena sestava převodovky a 

motoru. Motor je k převodovce připevněn pomoci příruby, kdy hřídel motoru je přesně 

v ose duté hřídele převodové skříně. Přenos kroutícího momentu mezi motorem a 

převodovkou zajišťuje pero, které je součástí dodávky, stejně tak spojovací materiál 

převodovky a motoru. V tomto případě není potřeba spojky. 

 

Volený motor:  

1LA 7063-6AB5 

 

Tab. 4.1 Základní parametry motoru 

Výkon  0,12 KW  

Otáčky 870 min-1 

Hmotnost 3,5 kg  

 

 

obr. 4.1 Motor 1LA 7 [14] 

Volená převodovka:  

RCV162P 20.7471B5 

 

Tab. 4.2 Základní parametry převodovky 

Převodový poměr 20,74 

Výstupní otáčky  68 min-1 

Účinnost převodu 0,96  

Hmotnost 3,25 kg 

 

 

obr 4.4 převodovka RCV [15] 
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4.3 Výpočet pastorku a ozubeného hřebene  

 

Ozubený hřeben a pastorek byl kontrolován dle normy ČSN 01 4686 zjednodušeným 

výpočtem.  

 

Výpočtový vztah pro úhlovou rychlost za pomocí otáček: 

                                                       (4.7)    

 

Výpočtový vztah pro úhlovou obvodovou rychlost: 

                                                       (4.8)    

 

Ze vztahu 4.7 a 4.8: 

                                                       (4.9)    

 

Výpočet teoretického průměru roztečné kružnice: 

                                                    

                                             (4.10)    

 

Volím:  

                                                       (4.11)    

 

Výpočet skutečné rychlosti posuvu:  

                        (4.12)    

 

Výpočet jmenovitého kroutícího momentu (na výstupním hřídeli převodovky):  

                                         (4.13)    

  

Kde:    = 0,95 (účinnost vnitřního převodu převodovky) [19] 

 

Výpočet převodového poměru:  

                                                       (4.14)    
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Šířka ozubeného kola ku roztečnému průměru: 

                                                       (4.15)    

 

Přípustné napětí v dotyku:  

                                    (4.16)    

Kde:  = 1 270 MPa [11] 

 

Součinitel vnějších dynamických sil: 

 [11] 

 

Součinitel nerovnosti zatížení zubů po šířce:  

 [11] 

 

Součinitel přídavných zatížení:  

  

  

 

Tab. 4.3 Rozměry ozubení 

Pastorek Hřeben 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Tab. 4.4 Materiál ozubení 

Pastorek Hřeben 

14 140 14  140 
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Vypočet sil působících na ozubení: 

 

 

 

 

obr. 5.2 Síly na ozubení 

 

Výpočet obvodových sil: 

 
                                     (4.17)    

 
 

 

Výpočet radiálních sil: 

 
                                     (4.18)    

 

 

Součinitel záběru: 

  

 
 

 
                                   (4.19) 
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Kontrola na únavu v dotyku: 

 

Součinitel mechanických vlastností materiálů (spolu zabírajících ozubených kol): 

    [11] dle obr. 10 

 

Součinitel tvaru spolu zabíracích zubů: 

   [11] dle obr. 2 

 

Součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů:  

   [11] dle obr. 3 

 

Pracovní (aktivní) délka ozubení pro výpočet na dotyk: 

      

 

Součinitel vnějších dynamických sil: 

     [11] 

 

Poměr šířky ozubení ke střednímu průměru: 

     [11] 

 

Součin součinitelů podílu zatížení jednotlivých zubů a dynamických sil: 

   [11] 

 

Součinitel nerovnoměrností zatížení zubů po šířce (pro výpočet na dotyk): 

    [11] 

 

Součinitel přídavných zatížení: 

   [11] 

 

Součinitel výchozí drsnosti zubů (před záběhem):  

   [11] Broušené boky zubu 

 

Nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti proti vzniku únavového poškození boku zubů: 

   [11] 
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Příslušné napětí v dotyku:  

                                                       (4.20)    

Kde:  = 1 270 MPa  (mez únavy v dotyku) [11] 

 

Pastorek:  

                                                       (4.21)    

 

Hřeben: 

                                                       (4.22)    

 

Napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů: 

                                                       

  

                                           (4.23)    

 

Napětí v dotyku ve valivém bodě:  

                               (4.24)   

 

Kontrola na dotyk při působení jednorázového zatížení:  

                                           (4.25)    

                                           (4.26)    

 

Kde: 

= 650 HV (Tvrdost povrchu (boku) zubu) [11] 

                                           (4.27)    

 ; kde: volím =2                            (4.28)    

 

Dosazením do 4.25: 

 

                                           (4.29)    

Podmínka splněna.  
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Kontrola únavy v ohybu: 

 

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu: 

 

Kde:  mm 

 

Nejmenší hodnota součinitele bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu: 

 [11] 

 

Součinitel vnějších dynamických sil:  

 [11] 

 

Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubů po šířce:  

 [11] 

 

Součin součinitele zatížení jednotlivých zubů a součinitele dynamických sil:  

  [11] 

 

Součinitel přídavných zatížení (pro výpočet na dotyk): 

 [11] 

 

Součinitel sklonu zubů: 

 [11] 

 

Součinitel vlivu záběru profilu: 

  

 

Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí pro pastorek: 

   [11]  

 

Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí pro ozubený hřeben: 

   [11] 
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Přípustné napětí v ohybu:  

 

Pastorek: 

                                           (4.30)    

 

Hřeben:  

                                           (4.31)    

 

Kde: = 700 Mpa  [11] 

 

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu:  
 

Pastorek:  

                                             

  

 
                                            

                                           (4.32)    

 

Hřeben:  

                                             

  

 
                                            

                                           (4.33)    

 

Podmínky splněny jak pro kolo, tak i pro hřeben.   
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4.4 Kontrola pera pastorku 

 

 

obr. 4.3 Síly na peru [5] 

Kde: 

 = 16 mm (výstupní průměr hřídele převodovky) 

 je kroutící moment na hřídeli 

 

Kontrola na střih:  

 
                                          (4.34)    

 ( pro materiál pera 11 600) [1] 

Kde: 

 (délka pera)                                          [19] 

 (šířka pera)                                           [19] 

 

Střižná síla: 

 
                                          (4.35)    

 

Napětí ve střihu (dosazením do 4.34): 

 
                                          (4.36)                                               

                                           (4.37)                                               

 

Vyhovuje. 
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Kontrola na otlačení: 

 

Síla působící na otlačovanou plochu v hřídeli: 

 
                                          (4.38)    

 

Kde: t = 2,9 mm (hloubka drážky v hřídeli) [3] 

 

Tlak v hřídeli:  

 
                     (4.39)    

 [1]  

                            (4.40) 

 

Kontrola na tlak v hřídeli vyhovuje. 

 

Síla působící na otlačovanou plochu v pastorku: 

 
                                          (4.41)    

 

Kde: t1 = 2,1 mm (hloubka drážky v náboji) [3] 

 

Tlak v pastorku: 

                                           (4.42)    

   

 [1]  
   

                       (4.43) 

 

Kontrola na tlak v pastorku vyhovuje. 
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4.5 Skutečné zatěžující síly 

 

Tab. 4.5 Hmotnosti jednotlivých součástí pojezdu  

 

Hmotnost kola 0,635 kg 4x sb3kss-LP-10 

Hmotnost pojistného kroužku 45 0,005 kg 4x ČSN O2 2930 

Hmotnost ložiska 6207 0,160 kg  4x ČSN O2 4630 

Hmotnost pojistného kroužku 72 0,020 kg 4x ČSN O2 2931 

Hmotnost gufera GP 45-72-8 0,028 kg 4x ČSN O2 9401 

Hmotnost podložky M24 0,024 kg 4x ČSN O2 1702 

Hmotnost matice M24 0,109 kg 4x ISO 4032 

Hmotnost čepu kola 0,875 kg 4x sb3kss-LP-09 

Hmotnost rámu 49,413 kg 1x sb3kss-LP-01 

Hmotnost motoru 3,500 kg 1x 1LA 7063-6AB5 

Hmotnost převodovky 3,280 kg 1x RCV162P 220.7471B5 

20.7471B5 

 

Hmotnost nosné plošiny 16,300 kg 1x sb3kss-LP-08 

Hmotnost šroubu M8x35 0,027 kg 4x ČSN O2 1145 

Hmotnost čepu axiálního vedení  0,018 kg 4x sb3kss-LP-11 

Hmotnost příložky axiálního vedení 0,003 kg  4x sb3kss-LP-12 

Hmotnost ložiska 61800 2RS1 0,0055 kg  4x ČSN O2 4630 

Hmotnost podložky M8 0,002 kg 8x ČSN O2 1702 

Hmotnost matice M8 0,005 kg 8x ČSN O2 1401 

Hmotnost příložky pastorku 0,008 kg 1x sb3kss-LP-13 

Hmotnost ozubeného kola 0,548 kg 1x sb3kss-LP-07 

Hmotnost šroubu M6 0,008 kg 1x ČSN O2 1145 

Celková hmotnost posuvu 80,751 kg  

 

Skutečná maximální zatěžující síla: 

  (4.44) 

Kde:  

 je celková hmotnost posuvu  

 je hmotnost břemene  

= 1,2 (koeficient přetížení) 

 

Zatěžující síla na jedno kolo: 

 
                                            (4.45) 
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4.6 Kontrola čepu kola  

 

Sílu odporovou od valení zanedbám z důvodu její velikosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 

5.4 Silové a momentové zatížení čepu 

 

Součet posouvajících sil: 

       (4.46) 

     

      (4.47) 
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Součet momentů:  

      (4.48) 

      

    

 

 

 (4.49) 

 

 

Kde: volím  = 48,5 mm  

 

Kontrola na střih: 

 
                                           

  

 
                                           

  

 
                                           

  

                                           (4.50) 

 

Kde:  

  =   [1] 

d6s  = 38 mm (průměr v místě maximálního ohybového momentu) 

 

Kontrola na ohyb: 

 
                                          (4.51) 

  

 
                                           

 

 
                                           

  

                                           (4.52) 
  

 [1] 
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Statická bezpečnost dle HMH: 
  

                                           (4.53) 

  

 
 

 

                                            

  

                                           (4.54) 

 

Kde:  

Re = 295 MPa (pro materiál 11 600) [3] 
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4.7 Kontrola ložiska kola 

 

Skutečné otáčky ložiska:  

  

 
 

                                           (4.55) 

 

Dynamické ekvivalentní zatížení ložiska:  

  

                                           (4.56) 

 

Statické ekvivalentní zatížení ložiska: 

                                            

                                           (4.57) 

 

Trvanlivost v hodinách: 

 
 

 
 

                                           (4.58) 

Kde:  C = 52 000 (základní dynamická únosnost ložiska) [3] 

 m = 3 (pro kuličková radiální ložiska)  

 

Vypočtená hodnota v hodinách odpovídá 57 letům nepřetržitého provozu.  

 

Statická bezpečnost:  

 
 

 
 

                                           (4.59) 

Kde:  = 45 500 (základní statická únosnost ložiska) [3] 

 

Neboť je ložisko značnou dobu svého provozu zatěžováno staticky a současně i špatně 

mazáno, považuji je za vyhovující.  
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4.8 Kontrola šroubu upevňující ozubený hřeben  

Pozice 19 v sb3kss-LP-00 (viz. příloha 1) 

 

Určení posouvajících sil odpovídající jednomu šroubu na hřebenu: 

 

Nejprve si určím maximální posouvající sílu pro jeden šroub: 

 
                                          (4.60) 

 

Kde: je tíha samotného hřebenu připadající jednomu šroubu 

                                            

 
                                           

                                           (4.61) 

Kde:  volím  =1,8 kg (hmotnost hřebene) 

 volím n8 = 2 (počet šroubů) 

 

Pokud dosadíme do 4.60: 

  

                                           (4.62) 

 

Potřebná normálová síla: 

 
 

 
 

 
 

                                           (4.63) 

Kde:  f  = 0,15 (součinitel smykového tření pro ocel/ocel) [1] 

 volím  = 2,3 (bezpečnost proti prokluzu) 
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Předběžný výpočet: 

 

                                        (4.64)                                            

Kde: volím  = 1,3 (koeficient přídavného krutu) 

 

 

Kde: volím  = 2 (bezpečnost) 

                                          (4.65) 

Šrouby vyrobené z materiálu odpovídající pevnosti 12.9. 

 

Dosazení do 4.64: 

 

                                            

                                         (4.66) 

 

Volím nejbližší vyšší běžně používaný závit M8x1,25. [3] 
 

Tab. 4.6 Rozměry voleného šroubu 

P d d2z d1z d3z 

1,25 mm 8 mm 7,188 mm 6,647 mm 6,466 mm 

 

Úhel stoupání závitu:  

                                         (4.67) 

 

Úhel tření v závitové drážce:  

                                         (4.68) 

 
Kde:  fz  = 0,15 (součinitel tření v závitu) [1] 

 
Pevnostní kontrola na redukované napětí dle HMH:  

 
 

  

 
 

                                         (4.69) 
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                                         (4.70) 

 

  

  

                                         (4.71) 

 

                                         (4.72) 

 

Šroub vyhovuje podmínce. 
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4.9 Kontrola dorazu na otlačení 

Pozice 4,5 na sb3kss-LP-00 (viz. příloha 1) 

 

  

                                           (4.73) 

Kde: odhad t2 = 0,005 s (doba nouzového zastavení) 

 

 
 

 
 

                                           (4.74) 
 

 [1] 

Kde: volím s9 = 2 x 24 mm x 90 mm (nárazová plocha) 

 

Bezpečnost na otlačení: 

  

                                           (4.75) 

 

Vzhledem k tomu, že doraz slouží pouze pro nouzové zastavení v případě poruchy, je tato 

hodnota dostačující. 
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5 Závěr 

 

V rámci bakalářské práce jsem navrhnul zařízení s horizontálním vedením a 

s hřebenovým pohonem v souladu se zadáním a stanovenými cíly práce. Jako největší 

problém při návrhu zařízení vyvstal výpočet ozubeného hřebene a s tím spojené 

dohledávání konstant. Dále jsem se potýkal s konstrukčním řešením axiálního vedení 

pojezdu. Tyto problémy jsem vyřešil. Navržené součásti jsem dimenzoval na 

předpokládané namáhání. Celé zařízení je relativně kompaktní konstrukce. Na základě 

výpočtů jsem nakreslil výkres sestavení a výrobní výkres vybraného dílu.  

 

V praxi by řešené zařízení mohlo nalézt uplatnění například při přepravě otevřených 

nádob s tekutinami, kdy je nutné dbát na zvýšenou opatrnost při manipulaci s nádobou 

(možnost úplného či částečného vylití obsahu neopatrným zacházením). Tomuto provozu 

by ze zjevných důvodů vyhovoval i pomalý chod zařízení.  

 

Pro uvedení zařízení do běžného provozu by bylo nutné dále řešit přívod elektrické 

energie, který nebyl součástí zadání mé bakalářské práce. Pro řízení zařízení by byl 

nejvhodnější frekvenční měnič, který je schopen plynulých rozjezdů, plynulého 

zastavování v krajních polohách, dále je pomocí něj možno identifikovat překážky ve 

vedení a nouzové zastavení zařízení.  
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8 Seznam příloh  

 

1. sb3kss-LP-00 

2. sb3kss-LP-09 

 

 


