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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 BŘEZINA, R. Multifunkční box na nářadí: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 

2011, 58 s. Vedoucí práce: Plchová, A. 

 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem multifunkčního boxu určeného pro úschovu 

a snadnou přepravu pracovního nářadí. V úvodu jsou srovnány a rozděleny dnes běžně 

dostupné modely těchto boxů. V druhé části bakalářské práce se zabývám jeho tvarovým 

řešením, kdy kladu důraz na dostatek vnitřního prostoru a ergonomické požadavky. Po 

následné prezentaci produktu ve formě vizualizací se zabývám konstrukčním řešením 

boxu a pevnostním výpočtům některých prvků.  

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

 BŘEZINA, R. Multifunction Tool Box: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Control Systems 

and Instrumentation, 2011, 58 p. Thesis head: Plchová, A. 

 

 This bachelor thesis deals with multifunctional box designed for storage and easy 

transport of tools. In the introduction are arranged and distributed now commonly 

available models of these boxes. The second part of the thesis deals with the shape. 

Emphasis is given on the plenty of interior space and ergonomic requirements. After the 

presentation of the product in the form of visualization follows description of its structural 

design and the strength calculation of some of the elements. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

 

F, Fy  síla  N 

L  délkový rozměr  mm 

Mo, Momax  ohybový moment N.mm 

Ra, Rb  reakční síly  N 

Re  mez kluzu v tahu (tlaku)  MPa 

Wo   modul odporu průřezu proti ohybu  mm3 

d  průměr  mm 

fmax maximální průhyb microm 

ks statická bezpečnost - 

l délkový rozměr mm 

m hmotnost kg 

π Ludolfovo číslo - 

σ maximální napětí v ohybu MPa 

σred maximální redukované napětí MPa 

στ maximální napětí v tahu MPa 

τ maximální napětí v krutu MPa 

τs maximální smykové napětí MPa 

υ úhel zkroucení deg 
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1. Úvod a cíle 

 

 Úvod 

 V dnešní době se na trhu nachází nepřeberné množství boxů určených jak 

k úschově nářadí, tak k jeho přepravě. V této práci se budu zabývat návrhem boxu - kufru, 

který by měl sloužit svým tvarovým a technickým řešením lidem pracujícím v oblasti 

stavebnictví, řemeslníkům a také kutilům. Půjde tedy o box středních rozměrů.  

 

 Po technické stránce se zaměřím na dostatek úschovného prostoru, snadnou 

manipulaci i přenos boxu a také samozřejmě na jeho hmotnost, která by měla být co 

nejmenší. Box musí být také dostatečně pevný a materiál, ze kterého se bude vyrábět 

dostatečně odolný. Nesmíme také zapomínat na anatomii lidského těla a ergonomické 

požadavky, kladené na tento produkt. Tyto požadavky jsou dnes velmi často opomíjeny.   

 

 V neposlední řadě hraje velkou roli při výběru kufru zákazníkem jeho design. 

Z tohoto hlediska je produkt na dnešním trhu nedostatkovým zbožím, což byl jeden 

z podnětů mého výběru tohoto tématu ke zpracování bakalářské práce.  

 

 

 Cíle 

1. Designové pojetí boxu na nářadí, oživení tvarů a barevnosti  

2. Box na nářadí splňující požadavky kladené na ergonomii - vhodné zaoblení a tím 

zaručená lepši přenositelnost 

3. Pohodlné a praktické používání, zajištěné kolečky 

4. Maximální možná využitelnost vnitřního prostoru 
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2. Rešerše  

Přehled rozdělení

 

Obr. 2.1 Přehled rozdělení boxů na nářadí 
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Historie 

Nářadí je lidmi využíváno odedávna a s postupem času se nářadí všeho druhu stalo 

neodmyslitelnou součástí našeho života, ať už jako pracovní pomůcka, či jen jako 

příležitostný pomocník při běžných opravách v domácnosti, vždy jej chceme bezpečně 

uložit a také pohodlně přenést a to co v možná největším počtu kusů najednou. K tomuto 

účelu slouží tyto boxy již řadu let. 

 

Jejich historie je tedy bohatá. Jako hlavní materiál se dříve používalo dřevo. Tento 

materiál už dnes ale zdaleka nesplňuje požadavky dnešního zákazníka, ten klade důraz 

na jeho hmotnost, cenu, pohodlné a praktické využití a v neposlední míře také na design. 

Proto se s vývojem moderních materiálu začalo dřevo nahrazovat. V menší míře kovy, ve 

větších pak plasty.     

Obr. 2.1 Dřevěná skříň pro uskladnění nářadí

 

2.1 Rozdělení dle hmotnosti 

 

2.1.1 Lehké 

Mezi lehké a přenosné boxy na nářadí se řadí 

naprostá většina boxů. Tyto kufry využívají 

nejčastěji lidé pracující v oblastech řemeslnictví. 

Výhodou je nízká pořizovací cena. Jedna z variant 

úložného prostoru je pouzdro na nářadí (obr. 2.2) 

Snadno se přenáší a jedna z možností je 

přenášení na rameni. Menší nevýhodou je 

nepřehledný prostor.   

        

       Obr. 2.2 Netradičně řešený box pro  

      úschovu nářadí 
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2.1.2 Těžké 

U těchto těžkých skříňových boxů je snadná 

manipulace zajištěna kolečky. I v případě pevného 

uložení skříně se kolečka nechávají namontována. 

Z tohoto důvodu bývají některé skříňové boxy 

opatřeny brzdou, pro bezpečné používání. Jednotlivé 

šuplíky nám zajišťují přehledné uložení nářadí a 

materiálu.  

 

  

       

        Obr. 2.3 Skříňový box 

2.2 Rozdělení dle materiálu 

 

2.2.1 Dřevěné 

Nevýhodou je zde absence víka (obr. 3.4) 

a tím způsobena malá ochrana nářadí. 

Vhodné pro uskladnění běžného nářadí 

potřebného v domácnosti. Není vhodný 

pro využití v odvětvích stavebnictví. 

       Obr. 2.4 Kufr pro domácí účely 

 

2.2.2 Plastové 

Plastové boxy bývají zpravidla 

nejvyužívanější, jsou prostorově velmi 

dobře řešené a také lehké. Nevýhodou 

bývá ohebnost plastu. Novější modely (obr. 

2.5) již bývají opatřeny kolečky, což nám 

umožňuje pohodlnou a fyzicky méně 

náročnou přepravu. 

 

 

      

      Obr. 2.5 Moderní plastový box s kolečky 
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2.2.3 Kovové 

Tento typ je odolný, uplatnění najde především 

v prostorách, kde hrozí časté poškození. 

V dnešní době se používají moderní materiály, 

jsou odolné, ale lehčí oproti boxům z kovových 

materiálů vyrobených v 60. letech (obr. 2.6), kdy 

jejich nevýhodou byla nepřijatelná hmotnost. 

 

 

        Obr. 2.6 Box firmy HAZET –  

         design 60. léta  

2.3 Rozdělení dle místa použití 

2.3.1 Soukromé účely 

U tohoto typu je výhodou přesné uspořádání a tím 

zaručená přehlednost, box na obrázku 2.7 je 

opatřen rukojetí a dá se tedy přenášet. Vhodnější 

je však statické umístění. Je určen pro drobnější 

komponenty. 

      

        Obr. 2.7 Box určený pro  

        úschovu drobnějšího nářadí 

 

2.3.2 Průmysl 

Pracovní box pro průmyslové účely na obr. 2.8 splňuje 

hned několik požadavků, je velmi prostorný i pro větší 

elektrické nářadí jako jsou bruska, vrtačka, přímočará pila 

a jiné. Díky kolečkům snadno přemístitelný a je také 

přehledný.  

 

 

  

        

       Obr. 2.8 Profesionální pojízdný box 
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2.4 Rozdělení dle uspořádání 

vnitřního prostoru 

2.4.1 Volné  

Tento typ kufru nám umožňuje nářadí umístit 

libovolně dle potřeby, nemusíme do něj vkládat 

pouze určité druhy, nýbrž jakékoliv pomůcky 

vlastního uvážení. Je přenosný a pro uživatele 

praktický. 

         Obr. 2.9 Kombinovaný 

          skříňový box  

 

 

2.4.2 Uspořádané 

Na obr. 2.10 vidíme malý přenosný kufr, vše je 

pevně uloženo, umístění je tak předem dané, 

což je vhodné zejména pro konkrétní odvětví 

řemesel. 

   

   

     Obr. 2.10 Box s  

     předem určeným  

    uložením   

2.4.3 Kombinace volného a 

uspořádaného prostoru 

Posledním typem je multifunkční 

dílenský vozík se zásuvnými 

moduly obr. 2.11 s nářadím 

určené pro toto mobilní pracoviště. 

Výhodou je přehlednost nářadí a 

součástek v jednotlivých 

modulech. Vozík můžeme umístit 

do jakékoliv dílny.       Obr. 2.11 Dílenský vozík 
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3. Tvarové řešení 

 U tvarového řešení je nutné skloubit moderní design a maximální možnou 

funkčnost. Dalším, často opomíjeným faktorem, je ohled na anatomii lidského těla. Při 

přenášení plně naloženého kufru je jeho hmotnost relativně vysoká a to zapříčiňuje fakt, 

že nejsme schopni delší dobu udržet kufr co nejdál od těla a tím zamezit nežádoucímu 

kontaktu kufru s nohou. Této nepříjemnosti se dá zabránit pomocí určitého zaoblení 

alespoň jedné ze stran boxu, v praxi se to již osvědčil např. u nákupních košíků 

v hypermarketech Globus (obr 3.1).  

 

 

 

 

Obr. 3.1 Vhodně ergonomicky tvarovaný nákupní košík 

 

3.1 Tvarové řešení - nárys 

 Při řešení tvaru kufru v náryse jsem se snažil výrazně nenarušit prostor, ve kterém 

budou ukládány potřebné věci. Po designové stránce jsem používal křivky více organické, 

a to z důvodu téměř nulové nabídky takto tvarovaných kufrů. Kladl jsem také velký důraz 

na již zmiňovanou ergonomii. Při konečné tvarové studii v náryse jsem vycházel 

z následujících čtyř náčrtů.    
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Varianta 1 

 Tento návrh se skládá z oblých křivek k jedné straně se rozšiřujících a ke druhé se 

zužujících. Na straně, která se zužuje, jsem předpokládal umístění kol kufru, která by do 

návrhu celkově zapadala a zbytečně nepřesahovala základní obdélníkový tvar boxu. Tvar 

je podélně symetrický. Tuto variantu jsem zamítl z důvodu nevyhovující ergonomie. 

 

Varianta 2 

 Na obrázku vidíme studii složenou z ostrých geometrických křivek. Mezi klady této 

varianty patří relativně neomezený vnitřní prostor kufru a také vhodné ergonomické 

zaoblení po obou jeho stranách. Z důvodu ostrosti tvaru s tímto návrhem dále nepočítám.   

 

Varianta 3 

 Návrh je složen z několika oblých, podélně i příčně symetrických křivek. Vnitřek 

boxu je však na úkor symetrie podstatně zmenšen. Po stránce designu však působí příliš 

organicky a proto jsem se snažil tento návrh ještě upravit. 

 

Varianta 4 

 Tuto variantu jsem zvolil jako vítězný návrh a to zejména ze dvou důvodů, tím 

prvním je zachování požadavku na ergonomii bez výraznějšího omezení prostoru v kufru 

a tím druhým je celkové tvarové řešení po stránce designu.  

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.2 Varianta 1      Obr. 3.3 Varianta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.4 Varianta 3     Obr. 3.5 Varianta 4 
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3.2 Tvarové řešení - bokorys 

 Návrh studie bokorysu byl ovlivněn zejména ponecháním maximálního užitného 

prostoru skloubeného s moderním designem. Snažil jsem proto zachovat jemné organické 

tvary, které by ale nenarušily účelnost a využití boxu. Výslednou variantu jsem vybíral ze 

čtyř náčrtů. 

 

Varianta 1 

 Návrh s výrazným zkosením strany, na které se nacházejí kola, jsem při další 

úvaze zamítnul z obav ze složitého řešení dosedání víka kufru a jeho celkového 

následného vzhledu. 

 

Varianta 2 

 Řešení symetrické a více organické, ke svému účelu využití ve stavebnictví však 

po stránce designu méně vhodné. Z toho důvodu jsem se návrhem dále nezabýval. 

 

Varianta 3 

 Zde jsem spodní hranu kufru vyřešil oblou křivkou, zaoblenou směrem nahoru. Při 

další úvaze se však naskytnul problém, kdy vysouvací rukojeť bude upevněna ke dnu 

boxu a tím zabere určitý prostor, přílišné zaoblení dna tak není v tomto případě vhodné a 

to zejména z rozměrových důvodů. Variantou jsem se dále nezabýval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 3.6 Varianta 1     Obr. 3.7 Varianta 2 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 3.8 Varianta 3 
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Varianta 4 

 Výsledná varianta, kdy kladu důraz na ponechání co největšího vnitřního prostoru 

a zajímavého moderního obrysu. Tvary jsem zanechal organické, ne však příliš. Levá i 

pravá strana návrhu je tvarovaná stejně, plochy budou jemně vypouklé. 

 

 

 

 

 

 

    

     Obr. 3.9 Varianta 4 

3.3 Konečná varianta 

 Z předešlých tvarových řešení jsem na základně konečných variant nárysu (obr. 

3.5) a bokorysu (obr. 3.9) načrtnul pohled na konečnou podobu boxu. Na náčrtku (obr. 

3.10) jsem naznačil přibližné oddělení ploch kufru, které by později mělo oddělovat jeho 

barevnost. Barevným řešením se budu zabývat později pomocí programu Rhinoceros 3D 

a jeho renderovacího modulu V-Ray, ve kterém jsem schopen vytvářet přesné rendery 

návrhů a docílit tak požadovaného vzhledu za pomocí například úpravy barev. 

 

 

Obr. 3.10 Výsledná skica 
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4. Rozměrové řešení 

Hlavní rozměry vnitřního prostoru kufru vycházejí zejména z druhu nářadí, pro které 

bude box určen, plastový box středních rozměrů mohou využít lidé, pracující v různých 

oborech stavebnictví. Mohou to být například podlaháři, elektrikáři, malíři či stolaři. Proto 

jsem si zvolil několik druhů nářadí, které tito lidé s největší pravděpodobností mohou ke 

své práci využívat. 

 

Při této úvaze použiji pro názornost uspořádání nářadí jednoduché vizualizace v CAD 

programu Autodesk Inventor 2010. Bylo tedy nezbytné zjistit si hlavní rozměry zvoleného 

nářadí. Jedním z těchto prvků může být například kladivo, ruční pilka anebo také lepící 

páska. Dále je nutné přehledně uložit malé součástky, jako jsou například hřebíky, 

hmoždinky či šroubky, ty se skladují převážně v různých krabičkách. Na obrázku 4.1 

vidíme jednu z mnoha variant, jak lze potřebný materiál či nářadí do boxu uložit. Hlavním 

úkolem pro mne bylo zjistit minimální potřebné rozměry vnitřního prostoru, ze kterých 

budu dále vycházet. Tyto rozměry činí 20 x 20 x 50 cm [Š x V x D]. 

 

 

Obr 4.1 Možnost uspořádání nářadí a materiálu 

   

Hlavní rozměry nářadí použitého v rozměrové studii 

 

 Kladívko  13 x 33 cm 

 Pilka 13 x 45 cm 

 Lepicí páska Φ12 x 5 cm 

 Krabička  16 x 6 cm 
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5. Výroba modelu 

5.1 Model z modelářské hlíny 

 Hliněný model sehrál při tvarovém řešení významnou roli, po upřesnění a ujasnění 

požadavků a na základě jich vybrání výsledných náčrtků nárysů a bokorysů a po 

upřesnění hlavních rozměrů jsem detailní a přesnější tvar zjišťoval přímo na hliněném 

modelu, vytvářeném v měřítku 1:1. Tento postup se i dnes běžně využívá např. 

v automobilovém průmyslu, při výrobě sedaček, palubních desek a mnoha dalších 

součástí. 

 

 Hliněný model o daných rozměrech a v měřítku 1:1 by byl příliš těžký. Proto bylo 

nutné vytvořit jádro, které by snížilo jeho hmotnost. Za nejvhodnější materiál jsem zvolil 

polystyren. Celé jádro jsem vytvořil slepením několika polystyrenových desek o tloušťce 6 

cm  a poté následovalo ořezáním do požadovaného tvaru, tzn. zaoblení na jedné straně 

kufru (obr. 5.1). Tento první model byl zmenšen oproti požadovaným rozměrům přibližně 

o tři centimetry na každé straně a to z důvodu následného nanášení hlíny a její další 

úpravou a tvarováním. 

¨ 

 

 

 

Obr. 5.1 Polystyrenové jádro 
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 Po vytvoření hrubého hliněného modelu jsem upravil předběžně navržené rozměry 

tak, aby výsledný tvar nepůsobil příliš úzce, či naopak široce. Míry jsem však nemohl příliš 

zmenšovat, to z důvodu rozměrové studie, ve které jsem si zvolil tyto minimální velikost 

pro pohodlné uskladnění potřebného náčiní. Po této úpravě modelu jsem jeho rozměry 

považoval za konečné (obr. 5.2). 

 

 

Obr. 5.2 Model s konečnými rozměry 

 

 K výslednému a přesnému vytvarování stěn modelu z hlíny bylo nutné vyrobit 

několik šablon. Při výrobě šablon jsem použil 3D model vytvořený v programu Rhinoceros 

a následně převedený do programu Autodesk Inventor 2010, ve kterém jsem si vytiskl 

potřebné řezy kufru v požadovaném měřítku 1:1. Křivky jsem překreslil na pevný materiál, 

v mém případě na houževnatý polystyren označovaný také jako desky PSH, o tloušťce 1 

mm (obr. 5.3), který jsem vyříznul do požadovaného tvaru a podle něj hlínu z modelu 

odebíral, či přidával (obr. 5.4). 

 

 

  Obr. 5.3 Výroba šablon  Obr. 5.4 Odběr materiálu pomocí  

         šablony 
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5.2  Sádrový odlitek 

 Po vytvoření hliněného modelu je hned několik možností, jak vytvořit konečný 

model, který se dá dále zpracovat, například vybrousit či nalakovat do požadované 

podoby. Jendou z variant je použití laminátu, toto však vyžaduje určité zkušenosti a vyšší 

náklady za materiál.  

 

 Další variantou, méně náročnou, je použití sádry. Na zhotovený model z hlíny jsem 

vyrobil dělící rovinu a začal jsem odlévat dvě sádrové formy. Bylo velmi důležité, zvolit 

dělící rovinu tak, aby model z hlíny šel po odlití každé ze dvou částí formy dobře vyjmout.  

 

 Následně jsem vnitřní plochy a plochy vzniklé dělící rovinou natřel vodním sklem, 

to nám zaručí pozdější snadné vyjmutí odlitku. Po zaschnutí vodního skla jsem obě 

poloviny formy přiložil k sobě a zajistil jejich vzájemnou poloha, po obvodu jsem ji slepil 

lepicí páskou. Forma musí dobře těsnit, aby nedocházelo k vytékání sádry při odlévání 

odlitku.  

 

 Do formy jsem vyrobil dva otvory, jeden otvor sloužil jako vtok a druhý jako výfuk. 

Do formy jsem vylil několik vrstev sádry a tímto postupem mi vzniknul dutý odlitek. Hotový 

odlitek byl připravený k broušení a popř. k dalším konečným úpravám. 

 

5.3 Výroba kol 

 Při tomto postupu bylo nutné kola vymodelovat v programu Rhinoceros 4.0 (obr. 

5.5). Na 3D frézce Roland jsem na základě počítačového modelu nechal vyrobit kolo, ze 

kterého se vyrobila forma. Do této formy jsem poté odlil kola z epoxidu Biresin G26.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 Vizualizace modelu kola 



 23 

6. Vizualizace výsledné varianty 

 Postup vytváření konečného modelu v CAD programu Rhinoceros 4.0. jsem zvolil 

následovně. Model vyrobený z hlíny jsem nafotil a fotografie přenesl na plochu 

v programu Rhinoceros 4.0. Zde jsem obtáhl základní křivky nafoceného modelu. Další 

úpravou a vytvářením pomocných křivek jsem docílil požadovaného tvaru. Model jsem 

převedl ve formátu STP do programu Autodesk Inventor 2010 a v něm pokračoval 

v řešení konstrukčních požadavků.  

6.1 Vizualizace v programu Autodesk Inventor 2011 

 

Obr. 6.1 Modrá varianta 

 

Obr. 6.2 Béžová varianta 
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6.2 Barevné provedení  

 V první variantě barevného provedení jsem zvolil optický rám kufru v tmavém 

odstínu černé barvy a zbylé stěny v barvách světlejších, tak, aby působily kontrastně 

k rámu, v prvním případě (obr. 6.1) jsou stěny vínově červené. Zvolená červená je také 

trochu tmavší a to především z důvodu možnosti jeho snadného znečištění či poškrábání. 

 

 

 

Obr. 6.1 Vínově červené stěny, černý rám 

 

 

 Na obrázku 6.2 je další barevná varianta ponechaná v konceptu tmavého 

ohraničení se světlejšími stěnami boxu. Tmavě vínově červenou jsem zaměnil za barvu 

modrou, také ne příliš světlou z již zmiňovaných důvodů. 

 

 Třetí koncept barevného řešení je opačný oproti dvěma předchozími. Zvolil jsem 

světlejší barvu, v tomto případě červenou, na rám boxu a zbylé plochy jsou barveny do 

odstínů tmavé matné šedé (obr. 6.3).  
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Obr. 6.2 Tmavě modré stěny, černý rám 

 

 

Obr. 6.2 Tmavě šedé stěny s červeným rámem 
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7. Konstrukční řešení 

 Při volbě použití vhodného materiálu jsem vybíral ze dvou variant. Jako první jsem 

uvažoval použití laminátu. Poté jsem ale od tohoto materiálu upustil z důvodu složitosti a 

cenových nákladů výroby. Laminát se k výrobě těchto boxů v dnešní době téměř 

nevyužívá. Proto jsem přešel k variantě použití plastu, který v dnešní době převažuje. 

Jako vhodný plast jsem zvolil polypropylen, řadí se do skupiny termoplastů, je velmi 

rozšířený, cenově dostupný a vyznačuje se dobrými mechanickými vlastnostmi. Používá 

se běžně pro výrobu obalů a podobných produktů a je vhodný také pro technologii výroby 

boxu, kterou jsem zvolil, tzn. vytlačování do formy. 

7.1 Otevíraní kufru 

 Otevírání kufru jsem vyřešil pomocí dvou pantů, které se nacházejí vně kufru. Víko 

a spodní box jsou opatřeny polovinou pantu a tyto dvě části jsou spojeny kovovým čepem. 

Ten jsem musel dále zajistit proti osovému posuvu, toho jsem docílil pomocí druhého 

pojistného čepu, který se vsune do otvoru, nacházejícího se na straně bez hlavy, čepu 

delšího (obr. 7.1). Obě součásti se spojí pomocí dvousložkového lepidla na kovy. Lepení 

je v tomto případě dostačující, zejména z důvodu malé pravděpodobnosti působení 

osových sil. 

 

 

Obr. 7.1 Detail pantů s čepy 
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7.2 Vedení a ochrana táhla boxu 

 Aby nářadí, umístěné v boxu neomezovalo pohyb táhla, bylo nutné jej zakrýt. První 

variantou bylo dvojité dno, tzn. překrytí celého mechanismu plastovým pláten. Tuto 

variantu jsem však zamítnul a to zejména z důvodů pohlcení velkého prostoru v boxu. 

Druhou variantou je překrytí každé tyče táhla zvlášť. Toto řešení neubere výrazným 

způsobem prostor a z hlediska zabezpečení táhel je dostačující. Na obrázku 7.2 vidíme 

ještě nezakryté táhlo a způsob ukotvení krytu. Krytka (obr. 7.3) se nejprve vloží mezi 

vodící plochu a západky a poté se shora přitlačí tak, aby dosedla na vodící lištu ve stěně 

kufru a zapadla pod malé upínky. 

 

 

Obr. 7.2 Detail uchycení krytu 

 

 

Obr. 7.3 Překrytí táhla 
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7.3 Uchycení kol 

7.3.1 První varianta 

 Při tomto návrhu jsem se záměrně vyhnul ose, která by spojovala obě dvě kola a 

procházela tak vnitřkem kufru, to zejména z důvodu možnosti zablokování osy jiným 

tělesem. Proto jsem se snažil nalézt jiný způsob řešení a inspiroval jsem se upevněním 

kol na zahradní sekačce. Obrázek 7.4 znázorňuje detailní uložení kola v plastové spodní 

části boxu. To je vyřešeno bez potřeby valivého ložiska a to hned z několika důvodů. Tím 

prvním je vyšší hmotnost a také pořizovací cena valivých ložisek a tím druhým je fakt, že 

zde neklademe požadavek na vysoké otáčky, ale na snesení velkého radiálního zatížení.  

 

 Kolo je vloženo do otvoru ve výlisku spodní části boxu a následně je do kola 

vložen čep, na ten jsou poté z obou stran nasazeny pojistné kroužky, které zabraňují 

axiálnímu posunu celého kola. Kolo je opatřeno poklicí, která zakrývá čep s pojistným 

kroužkem. Poklice plní účel estetický i ochranný a je upevněna našroubováním na 

kruhový výstup, který je součástí kola a je opatřený závitem. 

 

Pozice 

Pozice č. 1 – spodní část boxu 

Pozice č. 2 – kolo 

Pozice č. 3 – poklice 

Pozice č. 4 – pojistný kroužek 

Pozice č. 5 – čep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 7.4 Detail upevnění kola – první varianta 
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7.3.2 Druhá varianta 

 Při předešlém řešení uchycení kol kufru se mi podařilo kola upevnit bez pomocí 

osy, spojující obě kola, kdy takto je dnes většina těchto boxů řešena. Způsob řešení 

z předešlé varianty však zabral poněkud podstatnou část vnitřního prostoru kufru, jelikož 

bylo nutné vytvořit poněkud velké výstupy materiálu do vnitřku prostoru kvůli stabilitě 

uložení, což je nežádoucí.  

 

 Proto jsem se začal 

zabývat druhou variantou, kdy 

se přikloním k podélné ose, na 

níž budou upevněna obě kola. 

Osa bude zatížena po obou 

stranách, tím bude stabilnější 

a nebude potřebovat příliš 

velkou plochu, ve které se 

bude otáčet. 

    

    Obr. 7.5 Tvar plastového krytu osy  

 

  V prostoru kufru, ve kterém se bude převážet mnoho různých předmětů, by mohlo 

snadno dojít k zablokování osy některým z nich. Proto bylo nezbytné vyřešit její ochranu. 

Tento problém jsem vyřešil plastovou krytkou, která kopíruje tvar vystouplého materiálu 

vně prostoru boxu (obr. 7.5). 

V zadní části tak vznikne 

krytkou rozdělený prostor (obr. 

7.6), ten můžeme využít pro 

uložení drobnějších podélných 

věcí do vertikální polohy. Tato 

krytka také neovlivní uskladnění 

delšího nářadí a to proto, že 

osa nezasahuje příliš vysoko a 

nářadí můžeme jednoduše 

položit na ní. Prostor je    Obr. 7.6 Krytem oddělený prostor 

zachován i pod krytem, lze  

tedy delší věci uložit i pod něj. 
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 Následně jsem musel vyřešit spojení kol s osou tak, aby se na ní kola neotáčela. 

Toto upevnění jsem vyřešil pomocí matice, která se po našroubování usadí do výřezu 

v kolech (obr. 7.) a tím zapříčiní nežádoucí otáčení kol na ose. Aby se matice v důsledku 

používání nezačala povolovat, pojistil jsem ji druhou pojistnou maticí. Konečné zpracování 

uchycení kol vidíme na obrázku 7. 

 

    Obr. 7.7 Uchycení kol k ose  

     pomocí dvou matic 

 

 

Pozice 

Pozice č. 1 – spodní část boxu 

Pozice č. 2 – kolo 

Pozice č. 3 – poklice 

Pozice č. 4 – pojistná matice 

Pozice č. 5 – matice 

Pozice č. 6 – kryt osy  

Pozice č. 7 - osa 

 

 

 

 

 

 

     

     Obr. 7.8 Detail upevnění kola - druhá varianta 
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8. Pevnostní výpočty 

8.1 Osa kol 

 K výpočtu osy kol jsem použil program Autodesk Inventor 2011, konkrétně tedy 

výpočet v generátoru hřídelí. Zde jsem zkontroloval předběžně navržený průměr d= 10mm 

osy kol.  

 

 Nosník je zatížen dvěma radiálními silami, vzdálenými od středu nosníku 87,5 mm 

na každou stranu. Dále jsem zvolil jednu volnou a jednu pevnou podporu, ty jsou od 

středu nosníku vzdáleny 103 mm. Náhled rozložení sil a podpor vidíme na obrázku 8.1 

 

 

Obr. 8.1 Zjednodušený nosník 

 

 Materiál pro kontrolovanou osu jsem zvolil ocel 11 423, kde hodnota meze kluzu 

Re=226 MPa.  

 

Výsledné redukované napětí 

 

 

Obr. 8.2 Graf výsledného redukovaného napětí 
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8.2 Rukojeť 

 Pro kontrolu rozměrů rukojeti jsem použil pevnostní analýzu v programu Autodesk 

Inventor 2011. Touto metodou konečných prvků jsem ověřil, zda tloušťka a pevnost 

materiálu, ze kterého je rukojeť vyrobena, bude dostačující. Jako materiál jsem zvolil plast 

ABS. Síla, kterou musí rukojeť přenášet je 400 N.  

 

 Na obrázku 9. vidíme místa, kde by mohlo s největší pravděpodobností dojít 

k prasknutí. Tato kritická místa se nacházejí na okrajích otvorů pro uložení čepů a v místě 

přechodu boční části rukojeti s částí horní. Jelikož je materiál i jeho tloušťka dobře 

zvolená, maximální hodnoty redukovaného napětí v těchto nejvíce namáhaných místech 

dosahují pouze 6,55 MPa. Rukojeť je tedy dostatečně dimenzována, a proto vyhovuje. 

 

 

 

Obr. 8.4 MKP rukojeti 
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9. Závěr 

 Úvodem bakalářské práce se zabývám rozdělením a rešerší boxů, které se běžně 

vyskytují na dnešním trhu. Popisuji jejich vzhled, použitý materiál, funkčnost a zjišťuji 

jejich výhody a nevýhody.  

 

 Po úvodní kapitole začínám ve třech krocích navrhovat základní tvary 

multifunkčního boxu. V prvním kroku řeším výběr tvarové varianty, kdy kladu důraz na 

ergonomické tvarování boční stěny boxu a dále porovnávám své návrhy nárysu a 

bokorysu boxu. Ve druhé fázi řeším jeho hlavní rozměry za pomocí jednoduché studie, 

vycházející z hlavních rozměrů běžně využívaného nářadí. Ve třetím kroku začínám 

vytvářet reálný model v měřítku 1:1, v této fázi již dolaďuji rozměry a tvar boxu do finální 

podoby. Následně popisuji výrobu konečného modelu a postup odlévání sádrového 

odlitku. 

 

 V další části práce přecházím k modelování boxu v CAD programu Rhinoceros 4.0 

a Autodesk Inventor 2011. Začínám nafocením základních tvarů vytvořeného reálného 

modelu a následným převedením fotek do programu Rhinoceros 4.0, zde překreslím 

základní křivky z fotografie a dále je upravuji do požadovaných tvarů. V tomto programu 

také vytvářím vizualizace pomocí programu V-Ray. Box převedu do programu Autodesk 

Inventor 2011, kde se začínám zabývat detaily a technickými požadavky. 

 

 V části práce, zabývající se technickým řešením, využívám k prezentaci 

konkrétního problému jednoduché vizualizace. V první části této kapitoly se zabývám 

spojení víka boxu s jeho spodní částí pomocí pantů. Dále řeším upevnění táhla boxu a 

jeho následné zakrytí a následně pak vybírám ze dvou variant uložení kol boxu. 

 

 V poslední části této práce kontroluji některé navržené komponenty formou 

výpočtů. V prvním výpočtu se zabývám osou, na které jsou uložena kola a tento výpočet 

provádím pomocí generátoru hřídelí programu Autodesk Inventor 2011. Druhým výpočtem 

kontroluji navržený průměr jednoho z čepů, na kterém je otočně upevněna rukojeť k víku 

boxu.  Kontrolu čepu na ohyb počítám ručně. 
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Obr 9.1 Dvě barevné varianty z jednoho pohledu 

 

Obr. 9.2 Pohled na box ze dvou stran   
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