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Anotace bakaláUské práce 

V této bakaláUské práci je proveden konstrukční návrh balícího zaUízení používané 

k balení válcových balíku senáže, včetnE výpočt] pohonu stroje, hnacího UetEzu a UetEzových 

kol. V práci jsou návrhy hlavnE zamEUeny na klopné rameno a rotační st]l. Výkresová 

dokumentace, model a nEkteré výpočty jsou provedeny v programu Inventor verze 2014. 

 

Annotation of the bachelor thesis 

In this work is performed engineering design packaging machines used for packaging 

cylindrical bale silage, including calculations of the machine drive, the drive chain and 

sprockets . The work is mainly focused on proposals heeling and the rotary table. The 

drawings, model and some of the calculations are performed in Inventor version 2014. 
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Seznam použitého značení 

Symbol Význam Jednotky 

A Skutečná osová vzdálenost [mm] 経倦  Pr]mEr opErné dráhy [m] 経1 Pr]mEr malé hnací UetEzky [mm] 経2 Pr]mEr velké hnané UetEzky [mm] 繋潔  Obvodová síla od odstUedivé síly UetEzu [N] 繋兼  Síla od vlastní hmotnosti UetEzu [N] 繋懸  Výslednice sil [N] 繋剣  Obvodová síla od kroutícího momentu motoru [N] 繋喧建  Síla pUetržení UetEzu [kN] 繋検  Složková síla v ose y [N] 繋権  Složková síla v ose z [N] 繋1 Síla v UetEzu [N] 

G Tíha balíku [N] 

I  Moment setrvačnosti [kg.m
2
] 荊検  Moment setrvačnosti kolem osy y [kg.m

2
] 蛍兼  Moment setrvačnosti motoru [kg.m

2
] 

L Délka UetEzu [mm] 警繋  Moment fólie [N.m] 警件堅1 Setrvačný moment hmot rotujících kolem osy otáčení [N.m] 警件堅2 Setrvačný moment všech ostatních rotujících hmot redukovaných  
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 na hUídeli hydro-motoru [N.m] 警兼  Krouticí moment motoru [N.m] 警堅  RozbEhový moment [N.m] 警嫌建  Statický moment [N.m] 鶏経  Diagramový výkon [KW] 鶏兼  Výkon motoru [KW] 鶏喧  Tlak v kloubu UetEzu [MPa] 

R PolomEr opErné kladky [mm] 迎結  Mez kluzu v tahu [MPa] 

S  Plocha kloubu UetEzu [mm
2
] 

W Odpor pojíždEcích kol [N] 

X Skutečný počet článk] [ - ] 

X´ Nezaokrouhlený počet článk] [ - ] 

a Požadovaná osová vzdálenost [mm] 決1 VnitUní šíUka UetEzu [mm] 決2 VnEjší šíUka UetEzu [mm] 

e Válivé tUení [mm] 血č Čepové tUení - kluzné [ - ] 

h Pr]hyb UetEzu [mm] 件潔  Celkový pUevod [ - ] 倦経  Dynamická bezpečnost UetEzu [ - ] 倦鯨 Statická bezpečnost UetEzu [ - ] 
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倦嫌建  Statická bezpečnost [ - ] 健建  Vzdálenost tEžištE od osy rotace [mm] 

m´ Hmotnost UetEzu [kg] 兼決  Hmotnost balíku [kg] 兼堅嫌  Hmotnost rotačního stolu [kg] 兼Ř Hmotnost jednoho metru UetEzu [kg/m] 券兼  Otáčky motoru [ot.mim
-1

] 券嫌建  Otáčky rotačního stolu [ot.min
-1

] 

p Tlak motoru [MPa] 喧穴  Dovolený tlak v kloubu UetEzu [MPa] 

q Pr]tok oleje [l.min
-1

] 堅č PolomEr tUení v axiálním ložisku centrálního čepu [m] 

t Rozteč článk] [mm] 建堅  Doba rozbEhu [s] 権1 Počet zub] hnacího kola [ - ] 権2 Počet zub] hnaného kola [ - ] 

g Úhel [ソ] 
i Úhlové zrychlení [s

-2
] 

さ Účinnost hydro-motoru [ - ] 

た Činitel mazání UetEzu [ - ] 

jdov Dovolené napEtí [MPa] 

jmax Maximální napEtí [MPa] 
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l Činitel provedení UetEzu [ - ] 

ぬ PUídavné odpory s pUímkovým dotykem [ - ] 

ね Činitel výkonu [ - ] 

の Úhlová rychlost [s
-1

] 

滑 Součinitel rázu [ - ] 
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1 Úvod 

Hlavním cílem této bakaláUky je navrhnout stroj, tak aby byl tažený pomocí traktoru. 

V současné dobE není problém sehnat stroj na ovíjení balík] podle své potUeby a situace, 

protože existuje až nEkolik druh] zp]sob] jak docílit zabalení jak hranatého tak i 

válcového balíku. Na své si pUijdou jak velcí farmáUi, kteUí potUebují pUevážnE kvalitní, 

rychlé a spolehlivé ovíječky s mnoha funkcemi, tak i malí soukromí farmáUi, kterým stačí i 

obyčejná ovíječka pouze s funkcí zabalení. 

 

1.1 Definice ovíječky 

Ovíječky jsou mechanické stroje sloužící k zabalení hranatých či válcových balík] 

trávy do fólie. Celý proces se nazývá ovíjení. Ovíječka pomocí hydraulického tlaku oleje 

z traktoru docílí vyzdvižení, zabalení a vyklopení. Ovíječky se dElí na nesené a tažené, 

nesené jsou zpravidla bez nakládacího ramene tudíž je zapotUebí jiný zdvižný 

mechanismus, aby dopravil balík na rotační st]l. Velikost stroje m]že být r]zná podle 

rozmEr] balených balík]. 

 

1.2 Konstrukce ovíječky se skládá z: 

 Nosného rámu 

 Klopného ramene 

 Rotačního stolu 

 Pohon] 
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Nosné rámy ovíječek musí snést tíhu balík] a zbytek konstrukčních prvk] jsou 

zpravidla tvoUeny ocelovými obdélníkovými jekly z d]vod] vysoké pevnosti a krycími 

plechy, které zabraOují nečistotám vstupovat do mechanismu.  

 

 

Obr. 1.1 - Obdélníkový jekl [01] 

 

Pohon rotačního stolu, který vykonává funkci balení, jsou obvykle rotační hydro-

motory, ale najdou se i výjimky, kdy st]l pohání elektromotor. Dále najdeme na stroji 

dvoj-činné hydraulické válce pro zdvih ramene, stolu, ale i pro automatický n]ž na 

odUezání fólie. Všechny hydraulické pohony jsou pohánEny traktorem. 
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2 Typy ovíječek a jejich konstrukční složení 

V této kapitole popíši aktuální nabídku ovíječek na trhu.  

2.1 Kombinovaná ovíječka 

Originálním Uešením je kombinovaný stroj, ve kterém probíhá slisování travnaté hmoty 

a zabalení do fólie najednou jedním takovým je McHale Fusion 3. 

 

 
Obr. 2.1 – Kombinovaná souprava [02] 

2.2 Čtvercová balička 

Malá čtvercová balička má hranaté otoče balík], což zajiš[uje perfektní zabalení a 

nedochází k prokluzu. Existují jak 3 bodové tj. nosné zaUízení, tak i tažené jednobodové. 

 

Obr. 2.2 – Hranaté otoče [03] 
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2.3 Orbitální ovíječka 

 Orbitální ovíjení zajiš[uje pomocný rotační rám, na kterém jsou pUipevnEny dva a 

více držáku s fóliemi. Rám rotuje okolo balíku, tudíž proces balení je podstatnE rychlejší. 

Balík tedy vykonává jen malý pootáčivý pohyb aby došlo k dokonalému zabalení. 

 

 

Obr. 2.3 – Orbitální balička píce [03] 

2.4 Speciální balička píce 

Pro velké hospodáUství, kde mají až stovky kus] dobytka se vyplatí koupit speciální 

ovíječky, s benzínovým motorem. Místo jednotkových kulatých balík] se tvoUí dlouhý 

balený pás píce, který nezabírá tolik místa a ušetUí spoustu fólie. PUi balení se pás odvaluje 

po válečkové dráze a celý stroj se pohybuje dozadu.  

 

 

Obr. 2.4 – NWS660 [04] 
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2.5 Zp]soby ovíjení a držáku fólie 

Držák pevnE ukotven k rámu 

 Tenhle zp]sob ukotvení držáku fólie je svou jednoduchou konstrukcí nejrozšíUenEjší 

na svEtE. Avšak pevné ukotvení má určité nevýhody v tom, že v procesu balení dochází 

k tUení a tudíž ke snížení výkonu.  

 

Obr. 2.5 - Lelly Attis 130 [05] 

 

Fólie umístEna na obEžném rámu  

Pavoukový rám umístEny nad stolem rotuje okolo balíku. Rám pracuje s dvEma a více 

fóliemi najednou tudíž je to nejrychlejší zp]sob balení. PUi balení nevznikají skoro žádné 

tUecí síly od fólie. 

 

2.6 Zp]soby naložení či vyzdvižení válcových balíku na rotační st]l 

NejčastEji se používá pro automatické (tj. bez pomocí druhého traktoru či jiného 

nakladače) nakládání balík] naklápEcí rameno, které svou funkci naložení balíku ze zemE 

splOuje bez problému.  

 

Existují však i jiné zp]soby jak naložit balík a to tím zp]sobem, že balík ze zemE 

vynesou samy dva rotační válce, avšak tato metoda se uplatOuje jen pro hranaté balíky. 

 

Výhody: 

 podstatná úspora času celého procesu balení, 

 pomErnE jednoduchá konstrukce, 

 finančnE pUijatelné. 
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Nevýhody: 

 možnost poruchy z hlediska deformace zp]sobené špatným ovládáním,  

 zhoršené podmínky nakládání pUi nerovnosti povrchu. 
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3 Požadavkový list 

SPECIFIKACE POŽADAVKU  PODMÍNKA  PTÁNÍ 

FUNKCE, ÚČINKY A FUNKČNÍ 

PARAMETRY  

  

Balící proces:   

Poloha balíku pUi nakládání a balení:  

-musí být na ležato tj. na plášti válce, dále 

na balicím stole také na ležato 

rovnobEžným smErem k balícím válc]m  

X  

Pr]tok oleje – 22 l/min   

PUístupnost: 

-Rovinná louka  

 X 

-DobUe umístEný balík na st]l  X  

Balený balík:    

-Materiál: - čerstvE posečená tráva 

-Tvar: - Válcový, tEžištE pUevážnE ve 

stUedu válcovitého tvaru, výjimkou m]že 

být nepUimEUená vlhkost trávy   

-max. a min. – pr]mEr- 900 – 1500 mm 

-max. hmotnost 1200kg 

  

-Vhodná vlhkost tj. nemokrá tráva   X 

Provoz:    
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ProstUedí: - nečisté    

Četnost použití: - zUídka   

-Požadovaná životnost: - minimálnE 10 let  X  

-Údržba: - minimální X  

                  -žádná   X 

Ergonomie    

-Vysoká stabilita: - bezpečnost proti 

pUevržení stroje pUi zvedání balíku bočním 

ramenem  

X  

-Bezpečné umístEní balíku na rotační st]l  X  

-Snadné a bezpečné vymEOování fólie  X  

-Bezpečnost proti poranEní  X  

Vzhled    

-Uspokojivé tvary   X 

-BarevnE nenápadný   X 

Distribuce a manipulace   

-Minimální skladovací prostor   

-PUemis[ování pomocí traktoru  X  

PUedpisy a normy    
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-S ohledem na patentová práva  X  

Ekonomie    

-Konkurenční prostUedí je rozsáhlé    

-Minimální náklady na provoz   X 
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4 Varianty řešení 

Ve variantách Uešení se zabýváme výbErem nejlepšího Uešení návrhu stroje. Na úvod 

pUidávám obrázek s konečným návrhem pro lepší pUedstavu a orientaci. 

 

Obr.4- Konečný návrh 

1. NaklápEcí rameno, 2. Rotační st]l, 3.Rám stroje 

 

4.1  Nakládací rameno 

Konstrukce ramen je na dnešním trhu vesmEs stejná. U návrhu musíme dbát na 

správnou výšku ramen, aby nosné trubky dopadly na zem vzájemnE. Nosným agregátem je 

pUevážnE dvoj-činný hydraulický válec, který je pUipevnEn k boku ramen a zvedá rameno 

do výšky. Rameno koná zdvižný pohyb okolo dvou čep]. 

UmístEní ramene k rámu stroje hraje d]ležitou roli, jelikož balík musí spadnout 

doprostUed balícího stolu. Proto se poloha ramene obvykle volí na pravou stranu stroje. 

Existují však také výjimky, kdy rameno je umístEno mezi rámem ovíječky a traktorem. U 

této varianty, ale stroj vyčnívá z dráhy.  

Nesmíme opomenout, že umístEní ramene značné komplikují kola stroje, která nesmí 

drhnout o rameno pUi nakládání. Dobrým nápadem je varianta umístEní kol pod naklápEcí 

rameno jako je to Uešeno v mém návrhu. 
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4.2 Rotační st]l 

Dnešní rotační stoly jsou navrženy na bázi dvou nosných válc], které jsou každé 

zvlášt´ pohánEny válečkovým UetEzem. Nosné válce jsou navíc pohánEny UetEzovým 

pUevodem, takže válce rotují a po-otáčejí balík, tím dojde k zabalení do fólie po celém 

obvodu. 

 

Obr.4.2.1 – Náčrt UetEzového pUevodu 

1. Malá hnací UetEzka válc], 2. Hnací hUídel, 3. Velká hnací UetEzka válc], 4. Kuželové 

soukolí. 

 

Avšak moderní stroje už jsou vybaveny pásy, které zajiš[ují otočný pohyb druhého 

nosného válce, tudíž je UetEzovým pUevod nutný jen na jeden válec. 
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Obr.4.2.2 - Pásy 

 

5 Výpočtová část 

U výpočt] se zamEUíme hlavnE na pohon rotačního stolu, který je z motoru pohánEn 

pUes válečkový UetEz. Dále musíme spočítat všechny momenty a odpory bránicí otáčení 

stolu mezi nEž patUí pUedevším odpor z odvíjení fólie a odpor od pojíždEcích kol. 

5.1 Výpočet rozbEhového momentu 

Pro pohon rotačního stolu zajiš[uje rotační hydro-motor od firmy EATON. Vybral 

jsem motor ze série W. Hydro-motor je umístEn nad malou hnací UetEzkou. [06] 

 

Obr.5.1 UmístEní hydro-motoru 
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Parametry motoru: 

Maximální uvedené otáčky výrobce nedoporučuje, proto budu počítat s otáčkami     

 券兼 = 150 剣建.兼件券伐1  

Pr]tok oleje  圏 = 34 健.兼件券伐1 

Krouticí moment motoru  警兼 = 318 軽兼 

Tlak  喧兼 = 15,2 警鶏欠 

Moment setrvačnosti motoru volím  蛍兼 = 0,0116 倦訣.兼2 tato hodnota je z axiálního 

hydro-motoru, který má podobné rozmEry jako námi zvolený hydro-motor série W. Pro 

tuto variantu jsem se rozhodl, protože jsem nenašel moment setrvačnosti pro nízko 

otáčkové hydro-motory. [12] 

Účinnost hydraulických motor] jsem našel na internetu. [07] 

Účinnost motoru   考潔 = 0,85  

 

Výpočet úhlové rychlosti:  

降 =
2 ゲ 講 ゲ 券兼

60
=

2 ゲ 講 ゲ 150

60
= 15,7 嫌伐1 

Výpočet výkonu motoru: 鶏兼 = 警兼 ゲ 降 鶏兼 = 318 ゲ 15,7 鶏兼 = 5 計激 

 

Stanovení skutečné doby rozbEhu má význam u jedno-rychlostního pohonu. Motor pUi 

rozbEhu pUekonává statický moment a dynamický moment. [13] 

Pro dimenzování motoru není rozhodující zatížení pUi ustáleném chodu, ale pUi 

rozbEhu. 

警堅 = 岫警嫌建 + 警繋 + 警件堅1岻 ゲ 1件潔 ゲ考潔 + 警件堅2 [軽兼]   
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Kde 警繋 = 75[軽兼] je moment z odporu fólie, určený odhadem ze síly 100N potUebné 

k odvíjení fólie. 

Otočný svršek je uložen na pojíždEcích kolech tedy ložiskách (8). Celý výpočet pak 

záleží na konstrukčním Uešení. 

  Výpočet odporu pojíždEcích kol: 

激 =
岫兼決 + 兼堅嫌岻 ゲ 訣迎 ゲ (結 + 血č ゲ 堅č) ゲ 鋼 

激 =
岫1200 + 217岻 ゲ 9,81

26
ゲ 岫0,01 + 0,07 ゲ 15,9岻 ゲ 1,6 

激 = 960,65 軽 

 

  Výpočet statického momentu: 

警嫌建 = 激 ゲ 経計
2

 

警嫌建 = 960,65 ゲ 0,7

2
 

警嫌建 = 336,2 軽兼 

   

Výpočet setrvačného momentu všech ostatních rotujících hmot redukovaných na 

hUídeli hydro-motoru: 

警件堅2 = 1,1 ゲ 蛍兼 ゲ 講 ゲ 券兼
30 ゲ 建堅  

Kde dobu rozbEhu rotačního stolu 建堅  volím z vlastní zkušenosti 1,5 嫌.  

警件堅2 = 1,1 ゲ 0,0116 ゲ 3,14 ゲ 150

30 ゲ 1,5
 

警件堅2 = 0,19 軽兼 
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Výpočet setrvačného momentu hmot rotujících kolem osy otáčení v našem pUípadE 

kolem osy y: 警件堅1 = 荊 ゲ 綱 

Jelikož kv]li pUídavné hUídeli, která pohání dva otočné válce není tEžištE rotačního 

stolu v ose hUídele stolu. Proto pomocí Steinerovy vEty vypočteme moment setrvačnosti 

hmoty jejíž osa rotace neleží v tEžišti. 

Pomocí programu Inventor jsem zjistil momenty a vzdálenost tEžištE od osy rotace. 

 

Moment setrvačnosti kolem osy y   荊検 = 76,6 倦訣.兼2 

Vzdálenost tEžištE od osy rotace  健建 = 34,15 兼兼 

Hmotnost rotačního stolu  兼堅嫌 = 217 倦訣 

 荊 = 荊検 + 兼堅嫌 ゲ 健建2 荊 = 76,6 + 217 ゲ 0,0342 荊 = 76,83 倦訣.兼2 

Výpočet celkového pUevodu 

件潔 =
券兼券嫌建  

件潔 =
150

30
 

件潔 = 5  

 

Výpočet úhlového zrychlení: 

綱 =
講 ゲ 券兼

30 ゲ 件潔 ゲ 建堅  

 

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com



28 

 

綱 =
講 ゲ 150

30 ゲ 5 ゲ 1,5
 

綱 = 2,1 嫌伐2 

 警件堅1 = 荊 ゲ 綱 警件堅1 = 76,83 ゲ 2,1 警件堅1 = 160,83 計軽 

 

警堅 = 岫警嫌建 + 警繋 + 警件堅1岻 ゲ 1件潔 ゲ 考潔 + 警件堅2 [軽兼] 

警堅 = 岫336,2 + 75 + 160,83岻 ゲ 1

5 ゲ 0,85
+ 0,19 

警堅 = 134,8 軽兼 警堅 < 警兼  

134,8 < 318 蝦 vyhovuje 

RozbEhový moment pUi dobE rozbEhu 1,5 sekundy splOuje požadavky pro roztočení 

rotačního stolu. 

 

 

5.2 Návrh válečkového UetEzu a UetEzového kola 

TetEz bude v uzavUeném prostoru s občasným mazáním. 

Známe hodnoty: 

 PUevodový pomEr  件潔 = 5 

 Výkon motoru 鶏兼 = 5 計激 

 Požadovaná osová vzdálenost  欠 = 1000 兼兼 
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Obr.4.1-Náčrt UetEzu 

 

5.2.1  Stanovení počtu zub] a UetEzového kola 

 

Pro pUevody s válečkovými UetEzy, používané v pr]myslu se volí 権1 半 17u UetEz] 

s roztečí 建 判 9,525 兼兼, 権1 半 19 u UetEz] s roztečí 建 > 9,525 兼兼. 

 Volím počet zub] malé UetEzky 権1 = 13 

 Počet zub] hnané UetEzky: 権2 = 件潔 ゲ 権1 権2 = 5 ゲ 13 

    権2 = 65 svolím 66 zub] z d]vodu opotUebení 

 

Diagramový výkon 鶏経  určíme podle vztahu:  

   鶏経 =
鶏航 ゲ皇ゲ砿 =

5

1ゲ0,64ゲ1 = 7,81 岷倦激峅   

Kde: 航 – činitel mazání, UetEz je mazán ručnE -航 = 1岷伐峅   

 皇 – činitel výkonu, pohánEní UetEzového kola s 権1 = 13 platí: 閤 = 0,64岷伐峅  
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 砿– činitel provedení UetEzu pro UetEz v provedení B platí:砿 = 1[伐]  

 

 

 

Obr.4.1.1- Stanovení typu UetEzu 

Po odečtení parametr] z diagramu, navrhuji pro pohon rotačního stolu dvouUadý 

válečkový UetEz typu 16 B. [09] 

Parametry UetEzu: 

Rozteč článk]    建 = 25,4 兼兼 

VnitUní šíUka:   決1 = 17,02 岷兼兼峅 
VnEjší šíUka:   決2 = 25,4 岷兼兼峅 
Síla pUetržení:   繋鶏建 = 110 岷倦軽峅 
Hmotnost:   兼T = 5,5 岷倦訣/兼峅 
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5.2.2 Počet článku UetEzu 

 

PUi požadované osové vzdálenosti 欠 = 1000 兼兼  a roztečí článk] 建 = 25,4 se určí 

počet článk] UetEzu: 

隙┉ = 2 ゲ 欠建 +
権1 + 権2

2
+ (

権2 伐 権1

2 ゲ 講 ) ゲ 建欠 

隙┉ = 2 ゲ 1000

25,4
+

66 + 13

2
+ (

66伐 13

2 ゲ 講 ) ゲ 25,4

1000
 

隙┉ = 115,45  

Jelikož počet článk] musí být sudé číslo, tak volím počet článk] 隙 = 116. 

 

5.2.3 Skutečná osová vzdálenost UetEzu 

 畦 =
建
8
峙2 ゲ 隙 伐 権1 伐 権2 + 紐(2 ゲ 隙 伐 権1 伐 権2)2 伐 計 ゲ (権2 伐 権1)2峩 

畦 =
25,4

8
峙2 ゲ 116 伐 13 伐 66 + 紐(2 ゲ 116 伐 13 伐 66)2 伐 0,8141 ゲ (66 伐 13)2峩 

畦 = 947,2 兼兼 

 

 

Hodnota K se volí podle vzorce a tabulky: 隙 伐 権1権2 伐 権1

=
116 伐 13

66 伐 13
= 1,94 

1,94 蝦 計 = 0,8141 

5.2.4 Délka UetEzu 

 詣 = 隙 ゲ 建 = 116 ゲ 25,4 = 2946,4 兼兼 
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5.2.5 Výpočet roztečných pr]mEr] UetEzových kol 

 

Pr]mEr malé hnací UetEzky: 

経1 =
建嫌件券 180ソ権1

=
25,4嫌件券 180ソ

13

= 106,13 兼兼 

 

Pr]mEr velké hnané UetEzky: 

経2 =
建嫌件券 180ソ権2

=
25,4嫌件券 180ソ

66

= 533,81 兼兼 

 

5.2.6 Pevnostní kontrola UetEzu 

 

Obr.4.1.6-Síly v UetEzi 

Navržený dvouUadý UetEz má pevnost v pUetržení 繋喧建 = 110 計軽 

Síla v UetEzu je dána silou od krouticího momentu, odstUedivou silou a hmotností 

UetEzu: 繋1 = 繋剣 + 繋潔 + 繋兼  
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Obvodová síla od krouticího momentu motoru: 

繋剣 =
警兼経1

2

=
318 000

106,13

2

= 5992,6 軽 

Obvodová síla od odstUedivé síly UetEzu: 繋潔 = 兼┉ ゲ 懸 = 5.2 ゲ 0,83 = 4,3 軽 

Kde v: 

懸 =
講 ゲ 経1 ゲ 券兼

60
=
講 ゲ 0,106 ゲ 150

60
= 0,83 兼/嫌 

        Hmotnost UetEzu: 兼┉ = 5,5 ゲ 0,947 = 5,2 倦訣 

Výpočet síly od vlastní hmotnosti UetEzu: 

繋兼 =
兼┉ ゲ 畦2

8 ゲ 月 ゲ 訣 

繋兼 =
5.2 ゲ 12

8 ゲ 0,00947
= 68.63 軽 

Kde h: 月 = 0,01 ゲ 0,947 = 0,00947 兼 

 繋1 = 5992,6 + 4,3 + 68,6 繋1 = 6065,5 軽 

Kontrola proti pUetržení UetEzu se vyjadUuje podmínkami pro součinitele statické 

bezpečnosti 倦鯨 dynamické bezpečnosti 倦経: 

倦鯨 =
繋喧建繋1

半 7 

110 000

6065,5
半 7 

18,13 半 7 蝦 懸検月剣懸憲倹結 
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倦経 =
繋喧建繋1 ゲ 港 半 5 

Součinitel rázu je v našem pUípadE 港 = 1,25. [08] 

倦経 =
110 000

6065,5 ゲ 1,25
半 5 

14,5 半 5 蝦 懸検月剣懸憲倹結 

 

5.2.7 Kontrola mErného tlaku 

Výpočtový tlak v kloubu UetEzu: 

鶏喧 =
繋1鯨  

            

Kde 鯨 = 421 兼兼2  je plocha kloubu UetEzu. [09] 

                                                                          鶏喧 =
6065,5

421
= 14,4 警鶏欠  

Dovolený tlak v kloubu UetEzu. 

 喧穴 = 喧嫌 ゲ 膏 

Kde 喧嫌 = 23,64 警鶏欠  je smErný tlak v kloubu UetEzu. [08]  膏 = 0,784 [伐] je činitel tUení. [08] 喧穴 = 23,64 ゲ 0,784 = 18,53 警鶏欠 喧喧 < 喧穴  

14,4 < 18,53 蝦 懸検月剣懸憲倹結 

 

5.2.8 Specifikace UetEzu 

DvouUadý válečkový UetEz 116 článk] 16 B – 2 ČSN 02 3311.2 
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6 Pevnostní analýza 

Metodu konečných prvk] provádím v programu Inventor 2014 na klopném ramenu, 

které koná zdvih za pomocí dvoj-činného hydraulického válce pohánEného z traktoru. 

Nejprve jsem celou konstrukci stroje vymodeloval a poté začal Uešit pevnostní analýzu. Ze 

simulace jsem vyloučil blok ramene, který by mEl negativní dopad na výsledek, jelikož by 

program blok bral jako zesílení jeklu. 

 

Materiál všech konstrukčních dílu je ocel. 

 

 

Obr. 6- Náčrt klopení 
 

 

6.1 Určení vazeb 

Pevná 

Každá simulace musí mít pevnou vazbu, která odebírá vyznačeným plochám všech 6 

stupO] volnosti. V mém pUípadE je to zadní plocha jeklu, který je součástí rámu stroje a 

ploška o pr]mEru čepu, kde je uchycen hydraulický válec. Ten ovšem kv]li náročnosti také 

vylučuji ze simulace. Pevné plochy jsou vyznačeny modUe. 
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Obr.6.1-Vyznačení pevné vazby 

6.2 Dotyky 

Dotyky Ueší, jak se mají k sobE jednotlivé díly chovat. Rameno je svaUenec, proto 

dotyky mezi díly jsou vázané. Ovšem mezi čepy, oky a svaUencem je mezera kv]li 

protáčení, proto aby s tím program počítal, musíme pUidat pUíkaz ruční dotyk – posouvání / 

bez oddElení, což má za následek, že rameno se bude otáčet na čepech. 

 

6.3 Zatížení 

Zatížení v mém pUípadE pUedstavuje válcový balík dotýkající se dvou nosných trubek. 

Každá z tEchto trubek bude zatížená hmotností 600 kg. Balík funguje jako spojité zatížení 

o délce 1300 mm.  

Pro zadání zatížení do simulace musíme spočítat složkové síly p]sobící ve smErech 

osy y a z. 
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Výpočet síl:   

 

Obr.5 – Rozložení sil 

 Hodnoty:  

Hmotnost balíku    兼決 = 1200倦訣 

 Úhel    糠 = 34,2° 

Výpočet tíhy balíku: 罫 = 兼 茅 訣 罫 = 1200 ゲ 9,81 = 11 772 軽 

 

 Výpočet síly 繋懸 : 

繋懸 =
罫
2

 

繋懸 =
11 772

2
= 5886 軽 

 

Výpočet síly 繋権 : 繋権 = 繋懸 ゲ sin輸糠 
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繋権 = 5886 ゲ sin(34,2) = 3308,42 軽 

Výpočet síly 繋検 : 繋検 = 繋懸 ゲ cos輸(糠) 繋検 = 5886 ゲ cos輸(34,2) 繋検 = 4868,2 軽 

 

Obr.6.3-P]sobení sil 
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6.4 NapEtí Von Mises 

NejvEtší napEtí nastalo mezi jeklem a nosnou trubkou. Tento výsledek lze hodnotit 

jako správný jelikož tuto simulaci m]žeme označit jako pr]bEh napEtí nosíku, vetknutého 

na jedné stranE, namáhané spojitým zatížením. 

Obr.6.4 – Výsledek napEtí 

 

Detailní zábEr na nejvEtší místo napEtí. 

 

Obr.6.4.1- NejvEtší napEtí 

Hodnota nejvEtšího napEtí činí 購剣 = 140,2 警鶏欠. 
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6.5 Deformace 

Z výsledk] nám nabízí také pohled na deformaci ramene. Z obrázku (6.5) je patrné, že 

nejvEtší pr]hyb nastal na konci nosné trubky. Trubka se nám prohne jen o 4 mm, což je 

pUijatelné. 

 

Obr.6.5-Deformace 

 

6.6 Kontrola bezpečnosti v místE nejvEtšího napEtí 

Materiál konstrukčních dílu v Inventoru je nastaveno na S 235 JRG (11 373) s mezí 

kluzu 迎結 = 207 警鶏欠 [10]. Tato se určuje pro statickou bezpečnost 1,5 až 2. 

Výpočet bezpečnosti: 

倦嫌 =
購穴剣懸購兼欠捲  

倦嫌 =
207

140,2
 

倦嫌 = 1,47 

Bezpečnost nevyhovuje, proto mohu bud´to zvEtšit rozmEry nebo zlepšit materiál. 

V mém pUípadE je lepší zvolit jiný materiál s vEtší mezí kluzu. Volím ČSN EN S355J0, 

který má dovolené napEtí 購穴剣懸 = 355 警鶏欠 . [11]   
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倦嫌 =
購穴剣懸購兼欠捲  

倦嫌 =
355

140,2
 

倦嫌 = 2,53 

     1,5 < 2,53 蝦 vyhovuje 

Po zmEnE materiálu jsme pUekročili minimální statickou bezpečnost. 
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7 ZávEr 

Z výše uvedených výpočt] a analýz mohu Uíci, že nakládací rameno pevnostnE 

vyhovuje zadaným parametr]m balíku a jeho bezpečné vyzdvižení s tím, že po naložení na 

rotační st]l, motor nebude mít problém pohnout otočným mechanismem. 

 PUi Uešení návrhu stroje jsem se setkával s mnoha problémy pUi návrhu ramene i 

pohonu rotačního stolu. V práci je nevyUešena spousta konstrukčních uzl], kv]li náročnosti 

stroje. 

 

Na závEr bych chtEl podEkovat doc. Dr. Ing. Ladislavu KováUovi za pozornost, kterou 

vEnoval mé práci a za jeho odborné pUipomínky a cenné rady, kterými pUispEl 

k vypracování této bakaláUské práce. 
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