
    

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra robototechniky 

 

 

 

 

 

Konstruk ční návrh pásového podvozku pro větší nosnost 

 

The construction design of belt chassis for higher loads 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Jan Horák 

Vedoucí diplomové práce:      Ing. Ladislav Kárník, CSc. 

Ostrava 2009



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta   

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

V Ostravě ..................................    ........................................... 

  



    

Prohlašuji, že 

 

• jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením ve-
doucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a ná-
boženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní 
dílo.  

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 
VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§35 
odst. 3).  

• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 
VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplo-
mové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu o zá-
věrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny v infor-
mačním systému VŠB-TUO.  

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona.  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnou licenci k jejímu 
využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 
mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vy-
tvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zá-
kon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 
obhajoby.  

 

V Ostravě :.........................                                                                     ..................................... 

                                                                                                             

Jan Horák 

Adamusova 1251 

735 16, Orlová – Lutyně 

 



    

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

HORÁK, J.  Konstrukční návrh pásového podvozku pro větší nosnost. Ostrava: Katedra 

robototechniky, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2009, 

60 s. Diplomová práce, vedoucí Kárník, L. 

Diplomová práce se zabývá návrhem pásového podvozku s vyšší nosností a schopností 

překonávat schody. V první části je uveden přehled využití pásových podvozků pro různé 

aplikace. V druhé části byl proveden návrh hydraulických pohonů, rámu a dalších nezbytných 

částí. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

HORÁK, J. The construction design of belt chassis for higher loads. Ostrava: Department 

of mechanical engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 60 p. The-

sis, head: Kárník, L. 

This thesis is about design of belt chassis for higher loads with ability pass over  stairs. 

In the first part of  thesis is review of belt chassis and theirs applications. In the second part of 

thesis  are designed hydraulics motors, frame and other necessary parts for belt chassis.  

 

 



Diplomová práce  strana 5 

   

Obsah diplomové práce 

Úvod .........................................................................................................................................11 
1 Pásové lokomoční ústrojí ...............................................................................................12 

1.1 Použití v nestrojírenských oblastech ........................................................................12 

1.2 Rozdělení podle prostředí použití.............................................................................14 

1.3 Pásy...........................................................................................................................14 

2 Požadavkový list .............................................................................................................18 
3 Variantní řešení ..............................................................................................................19 

3.1 Varianta řešení 1.......................................................................................................19 

3.2 Varianta řešení 2.......................................................................................................20 

3.3 Hodnotová analýza ...................................................................................................21 

4 Návrh motoru..................................................................................................................25 
4.1 Odpor ze  zrychlení...................................................................................................26 

4.2 Valivý odpor při přímé jízdě ....................................................................................27 

4.3 Pasivní vnitřní odpory ..............................................................................................28 

4.4 Odpor stoupání .........................................................................................................29 

4.5 Odpor při projíždění oblouku ...................................................................................30 

4.6 Celkový jízdní odpor ................................................................................................32 

4.7 Výkon a kroutící moment pohonu............................................................................33 

4.8 Rozdělení výkonu na pohony při průjezdu obloukem..............................................35 

5 Návrh pohonných jednotek ...........................................................................................36 
5.1 Návrh hydromotoru ..................................................................................................36 

5.2 Návrh hydrogenerátoru.............................................................................................37 

5.3 Návrh spalovacího motoru........................................................................................39 

5.4 Návrh brzd ................................................................................................................40 

6 Návrh hydraulického zapojení ......................................................................................41 
7 Návrh hnací jednotky.....................................................................................................42 
8 Návrh článku pásu..........................................................................................................44 
9 Brzdná jednotka .............................................................................................................46 
10 Návrh vodících kladek ...................................................................................................48 
11 Návrh pružiny.................................................................................................................50 
12 Návrh kluzného vedení...................................................................................................52 
13 Návrh rámu.....................................................................................................................53 
14 Popis výsledného řešení..................................................................................................55 
15 Řízení ...............................................................................................................................56 
16 Závěr ................................................................................................................................57 
17 Seznam použitých pramenů...........................................................................................59 
18 Seznam příloh .................................................................................................................60 



Diplomová práce  strana 6 

   

  

Seznam obrázků 
Obrázek 1 Pyrotechnický robot.......................................................................................... 12 
Obrázek 2 Robot určený pro práci v jaderném průmyslu.................................................. 13 
Obrázek 3 EOD-robot teleMAX........................................................................................ 13 
Obrázek 4 Monitorovací robot........................................................................................... 15 
Obrázek 5 Robot s proměnlivými pásy.............................................................................. 15 
Obrázek 6 EOD-robot tEODor........................................................................................... 16 
Obrázek 7 Robot postavený na Katedře Robototechniky FS, VŠB –TU v Ostravě .......... 17 
Obrázek 8 Robot F6A........................................................................................................ 17 
Obrázek 9 Varianta řešení 1............................................................................................... 19 
Obrázek 10 Varianta řešení 2............................................................................................. 20 
Obrázek 11 Váha významnosti.......................................................................................... 22 
Obrázek 12 Schéma působení sil....................................................................................... 25 
Obrázek 13 Odpor ze zrychlení.......................................................................................... 26 
Obrázek 14 Valivý odpor při přímé jízdě........................................................................... 28 
Obrázek 15 Rozměry schodiště.......................................................................................... 29 
Obrázek 16 Odpor stoupání................................................................................................ 29 
Obrázek 17 Silové poměry při natáčení............................................................................. 30 
Obrázek 18 Schematický náčrt zaboření pásu při jízdě do oblouku.................................. 31 
Obrázek 19 Průběh rychlostí pásů...................................................................................... 35 
Obrázek 20 Hydraulický motor TE 0130........................................................................... 36 
Obrázek 21 Momentová charakteristika TE 0130.............................................................. 36 
Obrázek 22 Hydrogenerátor Parker.................................................................................... 38 
Obrázek 23 Spalovací motor GX 240................................................................................ 39 
Obrázek 24 Momentová charakteristika motoru GX 240.................................................. 39 
Obrázek 25 Bezpečnostní brzda Mayr Roba-stop 8........................................................... 40 
Obrázek 26 Schéma hydraulického zapojení:.................................................................... 41 
Obrázek 27 Rozložený model hnací jednotky................................................................... 42 
Obrázek 28 Hnací jednotka................................................................................................ 42 
Obrázek 29 Článek pásu..................................................................................................... 44 
Obrázek 30 Zatížení čepu................................................................................................... 45 
Obrázek 31 Rozložený model brzdné jednotky................................................................. 46 
Obrázek 32 Brzdná jednotka.............................................................................................. 46 
Obrázek 33 Vodící kladky................................................................................................. 48 
Obrázek 34 Působení axiálních sil ve vodících kladkách.................................................. 49 
Obrázek 35 Schéma zatížení pružiny................................................................................. 51 
Obrázek 36 Kluzné vedení pásu......................................................................................... 52 
Obrázek 37 Schéma napínání............................................................................................. 52 
Obrázek 38 Rám................................................................................................................. 53 
Obrázek 39 Deformace rámu............................................................................................. 54 
Obrázek 40 Napětí v rámu................................................................................................. 54 
Obrázek 41 Podvozek bez krytování.................................................................................. 55 
Obrázek 42 Pohled zepředu................................................................................................ 55 
Obrázek 43 Pohled zhora................................................................................................... 55 
 



Diplomová práce  strana 7 

   

Seznam tabulek 

Tabulka 1 Kritéria .............................................................................................................. 21 
Tabulka 2 Trojúhelník párů................................................................................................ 22 
Tabulka 3 Hodnocení Bc. Barborou Valtovou................................................................... 23 
Tabulka 4 Hodnocení Bc. Jiřím Šablaturou....................................................................... 23 
Tabulka 5 Průměrná váha významnosti............................................................................. 23 
Tabulka 6 Hodnocení variant řešení.................................................................................. 24 
Tabulka 7 Koeficienty stlačitelnosti................................................................................... 27 
Tabulka 8 Parametry hydromotoru.................................................................................... 36 
Tabulka 9 Parametry hydrogenerátoru............................................................................... 37 
Tabulka 10 Parametry spalovacího motoru........................................................................ 39 
Tabulka 11 Parametry bezpečnostní brzdy........................................................................ 40 
Tabulka 12 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko zatížené Fr  = 789 N.................... 43 
Tabulka 13 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko zatížené Fr = 2761 N................... 43 
Tabulka 14 Výsledky kontrolního výpočtu hnací hřídele.................................................. 43 
Tabulka 15 Výsledky kontrolního výpočtu pro čep........................................................... 45 
Tabulka 16 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko 6005 zatížené Fr = 2408 N.......... 47 
Tabulka 17 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko 6005 zatížené Fr = 1142 N.......... 47 
Tabulka 18 Výsledky kontrolního výpočtu brzdné hřídele................................................ 47 
Tabulka 19 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko Fr = 551,8 N, Fak = 233 N........... 49 
Tabulka 20 Požadované parametry pružiny....................................................................... 50 
Tabulka 21 Vypočítané parametry pružiny........................................................................ 51 



Diplomová práce  strana 8 

   

Seznam použitého značení 
Značka Význam Jednotka 

a zrychlení m·s-2 

b šířka pásu m 

b1 šířka schodu m 

B rozteč pásů m 

C základní dynamická únosnost N 

C0 základní  statická únosnost N 

Fu síla potřebná k usmýknutí N 

FH tahová síla v pásu N 

FH1 tahová síla v pásu 1 N 

FH2 tahová síla v pásu 2 N 

g gravitační zrychlení m·s-2 

Gc tíha podvozku N 

h výška schodu m 

h1 zaboření pásu m 

J1 moment setrvačnosti na hnací hřídeli kg·m2 

J2 moment setrvačnosti kladky kg·m2 

J3 moment setrvačnosti na brzdné hřídeli kg·m2 

ku smyková pevnost zeminy Pa 

lp délka styčné plochy pásu m 

L10h základní trvanlivost hod. 

m celková hmotnost kg 

mc celková hmotnost podvozku s nákladem kg 

MQ moment hydrogenerátoru Nm 

Mu moment potřebný k usmýknutí Nm 

Mz moment z odporu zatáčení Nm 

Mzc celkový moment odporu zatáčení Nm 

nmax mezní otáčky ot·min-1 

nr referenční otáčky ot·min-1 

nQ otáčky hydrogenerátoru ot·min-1 

NR ztrátový výkon W 



Diplomová práce  strana 9 

   

O celkový jízdní odpor N 

Oa odpor ze zrychlení při rozjezdu N 

Oo odpor při projíždění oblouku N 

Op pasivní vnitřní odpory N 

Os odpor při jízdě do svahu N 

Ov valivý odpor při projíždění oblouku N 

Ozp odpor ze zrychlení posuvných hmot N 

Ozr odpor ze zrychlení rotujících částí N 

O1 odpory v ložiscích nosných kladek N 

O2 odpory v ložiscích hnacího turasu N 

O3 odpory v ložiscích vratného turasu N 

O4 valivý odpor nosných kladek N 

O5 odpor z tuhosti pásu N 

p střední tlak na zeminu Pa 

pD dovolený tlak MPa 

po koeficient stlačitelnost Pa 

∆p tlakový spád MPa 

P dynamické ekvivalentní zatížení N 

P0 statické ekvivalentní zatížení N 

Q průtok cm3 · min-1 

r1 poloměr hnacího turasu m 

r2 poloměr kladky m 

r3 poloměr brzdného turasu m 

R poloměr zatáčení m 

s0 součinitel statické bezpečnosti – 

Sb plocha pásu m2 

SFD min. dynamická bezpečnost – 

SFSt min. statická bezpečnost – 

S1 plocha usmýknutí 1 m2 

S2 plocha usmýknutí 2 m2 

u počet pásů – 

v rychlost m·s-1 



Diplomová práce  strana 10 

   

v1 rychlost pásu 1 m·s-1 

v2 rychlost pásu 2 m·s-1 

vz opravný koeficient – 

VgQ geometrický objem hydrogenerátoru cm3 

y maximální průhyb mm 

α úhel stoupání º 

ηhm mechanická účinnost – 

δo koeficient pro dodatečné odpory vnějších sil – 

δu úhel usmyknutí º 

σ srovnávací napětí MPa 

σD dovolené napětí MPa 

σe max. napětí v ohybu MPa 

σg max. napětí v tahu / tlaku MPa 

σr max. redukované napětí MPa 

τ srovnávací napětí MPa 

τD dovolené napětí ve smyku MPa 

τt max. napětí v krutu MPa 

φ maximální zkroucení º 

ψ korekční faktor – 

µz součinitel tření – 



Diplomová práce  strana 11 

   

Úvod 

S rostoucím vývojem techniky je v dnešní době možné postavit nejrůznější stroje a za-

řízení, o kterých se v minulosti dalo pouze uvažovat. Mezi tyto stroje patří roboty. Do této 

skupiny se řadí servisní roboty, které se nepodílejí na výrobě, ale slouží k uspokojování 

lidských potřeb. Servisní roboty se mohou pohybovat v různém prostředí, ať už je to pod 

vodou, ve vzduchu, v zamořeném prostředí nebo vesmíru. Mohou nám podávat potravu, 

ale také manipulovat s těžkými objekty nebo dokonce provádět operace. 

Cílem této práce je navrhnout konstrukci pásového podvozku pro větší nosnost. Pod-

vozek by měl být schopen nést různé zařízení pro široký rozsah použití. Důležitými kritérii 

jsou schopnost zdolávat schody a užití hydraulického pohonného subsystému. Především 

tyto podmínky ovlivňují celý návrh konstrukce. 

Řešení práce bude obsahovat přehled pásových servisních robotů a jejich využití. 

Z různých koncepcí podvozků bude vybrána vhodná varianta pro řešení.  

Jako největší problém se jeví výpočet výkonu motorů pro pásový podvozek. Metodika 

pro výpočet potřebného výkonu motorů u pásových podvozků je spíše okrajovou záležitos-

tí a doposud získané znalosti se tohoto tématu dotkly velmi okrajově. 

Součástí diplomové práce bude stručný úvod do problematiky pásových podvozků, 

návrhy komponentů řešeného podvozku, kontrolní výpočty vybraných součástí, 3D model 

v programu Pro Engineer a výkresová dokumentace.  

 

 



Diplomová práce  strana 12 

   

1 Pásové lokomo ční ústrojí 

Servisní roboty s pásovým lokomočním ústrojím jsou ve světě hojně používány přede-

vším v nestrojírenských oblastech. Jsou užívány ve vnitřním i vnějším prostředí pro svou 

schopnost dobře se pohybovat v členitém terénu, kde jiná lokomoční ústrojí mají velké 

obtíže s pohybem. Vynikají především ve zdolávání svahů, schodů, nesení většího břeme-

ne, mohou se otočit na místě apod. 

Konstrukce a uspořádání lokomočního ústrojí závisí na požadavcích, které jsou klade-

ny na lokomoční ústrojí. Rozměr pásů - délka a šířka - má vliv na manévrovací schopnost. 

Nejvhodnější způsob ovládání pro tyto servisní roboty je řízení teleoperátorem. 

1.1 Použití v nestrojírenských oblastech 

• vojenství a policie 

o nosiče zbraňových soustav 

� v bojových podmínkách 

� při protiteroristických akcích 

o nosiče manipulačních prostředků pro účely 

� průzkumu a odstraňování výbušnin (Obrázek 1) 

� pro odminování 

� odběr vzorků v zamořeném prostředí 

 
Obrázek 1 Pyrotechnický robot 

• jaderný průmysl 

o bourací a odklízecí práce 

o provádění dekontaminace  

o řezání vodním paprskem apod. 
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Obrázek 2 Robot určený pro práci v jaderném průmyslu 

 

 
Obrázek 3 EOD-robot teleMAX 

 

 

• stavebnictví  

o hrubá stavba  

o sanace a diagnostika staveb 

o technologické vybavení objektu 

o dopravní stavitelství 

o vodní stavitelství 

o inženýrské sítě 

o demoliční a destrukční práce 

o speciální stavitelství 

• zemědělství a lesnictví  

o setí a sklizeň plodin  

o sklizeň ovoce 

o polní práce 
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o těžba dřeva a manipulace s kmeny 

o úprava terénu apod. 

• zdravotnictví 

o transportní vozíky pro pacienty  

o obslužné roboty apod. 

• podmořský výzkum a další. 

1.2 Rozdělení podle prost ředí použití 

• aplikace pro městské prostředí  

• aplikace pro pohyb v potrubí  

• aplikace pro pohyb v zamořeném prostředí  

• aplikace pro pohyb v chodbách s malou výškou a šířkou (nekruhových průřezů, 

vzduchovodech apod.)  

• aplikace pro pohyb pod vodou  

• aplikace pro pohyb v kosmickém prostoru  

• ostatní aplikace 

1.3 Pásy 

Řešení pásů může být i takové, že se jejich geometrický tvar může během pohybu 

měnit (Obrázek 5). Tím je umožněno robotu lepší najíždění na schody nebo snadnější zdo-

lání překážky. Při překonávání bariéry se mohou objevit nežádoucí rázy nebezpečné pro 

nesený objekt. K zamezení rázů a vibrací při jízdě jsou použita odpružená kola (Obrázek 

4), která mohou být navíc pogumována s výjimkou hnacích kol, která mají na vnějším ob-

vodu ozubení zabírající do otvorů v pásu. 
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Obrázek 4 Monitorovací robot 

 

 
Obrázek 5 Robot s proměnlivými pásy 

 

Nejčastější požadavky kladené na pásové lokomoční ústrojí: 

• nízká hlučnost lokomočního ústrojí  

• pokud možno nízká hmotnost lokomočního ústrojí  

• délka lokomočního ústrojí a délka kontaktu pásu s terénem  

• dovolená šířka lokomočního ústrojí (rozchod pásů)  

• typ použitých pásů s ohledem na konkrétní aplikaci  

• stálé napínání pásů  

• odolnost lokomočního ústrojí proti chemickým a bojovým prostředkům  

• odolnost lokomočního ústrojí proti radiaci  

• snadná dekontaminace lokomočního ústrojí od radiace či jiných chemikálií  
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• odolnost lokomočního ústrojí vůči vyšším teplotám (např. nad 100°C)  

• nosnost lokomočního ústrojí  

• odpružení kol lokomočního ústrojí  

• velikost překážek, které může lokomoční ústrojí přejíždět (kinematika pásů)  

• stabilita lokomočního ústrojí (robotu) při jízdě a v klidové poloze  

• způsob řízení lokomočního ústrojí  

• délka provozu lokomočního ústrojí na jedno nabití baterií apod. 

Lokomoční ústrojí využívaná pro běžné aplikace mívají dva hlavní pásy (Obrázek 6) 

nebo jsou navíc opatřena dvěma bočními pomocnými pásy (Obrázek 7), které usnadňují 

pohyb po schodech, překonání patníků apod. Boční pomocné pásy mají kratší délku než 

pásy hlavní. 

 
Obrázek 6 EOD-robot tEODor 
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Obrázek 7 Robot postavený na Katedře Robototechniky FS, VŠB –TU v Ostravě 

 

Pokud je na robot kladen požadavek umět překonávat schody, projíždět dveřmi 

apod. lze lokomoční ústrojí řešit hybridně, tj. typu kolo - pás (Obrázek 8). Lokomoční 

ústrojí se tak může pohybovat po schodech na pásech a po rovném terénu na kolech. 

 
Obrázek 8 Robot F6A 

 
 

Občas se robot musí pohybovat v kontaminovaném prostředí, proto je potřeba loko-

moční ústrojí navrhnout tak, aby nedošlo v důsledku zamořeného prostředí k jeho poruše, 

vyřazení z funkce nebo poškození některých senzorů. Celé zařízení by se mělo snadno de-

kontaminovat. 
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2 Požadavkový list 

Pásový podvozek pro větší nosnost 

Nosnost:    do 200 kg dle výkonu hydro motorů, může být i vyšší 

Maximální rozměry:   šířka max 1200mm 

Minimalizovat celkovou výšku podvozku 

Maximální hmotnost:   450 kg 

Typ pohonu:    hydromotor 

Operační výdrž:   min. 1 hodina 

Ovládání:    bezdrátové 

Počet pásů:    2 a více podle podmínek 

Hybridní podvozek pás-kolo: ne 

Odpružení podvozku:  ano 

Napínání pásů:   ano 

Materiál pásů:   článkový pás - kovový 

Charakteristika terénu:  městská zástavba, outdoor, vnitřní prostředí průmyslových 

hal 

Teplota okolí:    -10°C až 40°C 

Odolnost proti:   prachu, stříkající vodě 

Maximální stoupání:   35° 

Rychlost pohybu:   3,6 km/h, po schodech 2,3 km/h 

Schopnost překonávat schody 

 

Použití např. pro zásahy při hašení, nosič nástrojů, manipulace s těžkými břemeny. 

 

 Po konzultaci s vedoucím diplomové práce byly vybrány výše uvedené požadavky, 

které by měl pásový podvozek splňovat. 
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3 Variantní řešení 

3.1 Varianta řešení 1 

 
Obrázek 9 Varianta řešení 1 

 

Pásový podvozek je konstruován s menšími opěrnými kladkami. Ve spodní větvi 

housenice jsou odpružené kladky, které kopírují terén a tlumí rázy přenášené na konstrukci 

podvozku. V horní větvi se nacházejí kladky zabraňující průhybu pásu a také slouží k jeho 

napínání. Překonávání překážek je závislé na vzdálenosti spodních a horních kladek. Kon-

strukcí lze získat velkou světlou výšku podvozku při zachování relativně malé celkové 

výšky. 

Výhody – světlá výška podvozku 

  – tlumení rázů 

  – nižší výška housenic 

 

Nevýhody – velký počet dílů 

– s větší světlou výškou se poloha těžiště zvedá a to nepříznivě ovlivňuje 

stabilitu podvozku 
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3.2 Varianta řešení 2 

 
Obrázek 10 Varianta řešení 2 

 

Varianta 2 je tvořena podvozkem využívající jednu řadu kladek o větším průměru 

pro každou housenici. Průměr kladek je závislý na výšce překonávané překážky, kde výška 

překážky musí být menší než je poloměr kladky. Výhodou této konstrukce je menší počet 

prvků, za cenu komplikovanějšího odpružení, kvůli vyřešení odpružení pro hnací kolo. 

Jako další nevýhoda se může zdát zbytečně velká výška housenic, neboť prostor nad rovi-

nou, ve které jsou uloženy osy kladek, je zbytečně velký a nemá pro podvozek žádnou vy-

užitelnou funkční hodnotu. 

Výhody – nižší počet dílů 

Nevýhody – větší brzdný moment 

  – nižší světlá výška podvozku 
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3.3 Hodnotová analýza 

K vyhodnocení významnosti každého kritéria je využita metoda porovnávání 

v trojúhelníku párů. Každé kritérium se porovnává s ostatními, tím se stanoví pořadí vý-

znamnosti a následně váha významnosti.  

Tabulka 1 Kritéria 
Označení 
kritéria 

Kritérium Charakteristika kritéria 

K1 Hmotnost Hmotnost podvozku 
K2 Odpružení Chování při průjezdu přes nerovnosti terénu 
K3 Brzdy Nároky na brzdy (kroutící moment) 
K4 Světlá výška Světlá výška podvozku 
K5 Rozměry Rozměry podvozku 
K6 Složitost konstrukce Složitost konstrukce, sestavení, počet dílů 

 

Hmotnost – kritérium zohledňující hmotnost konstrukce podvozku 

Odpružení – kvalita odpružení podvozku při pohybu přes překážky, závisí na počtu od-

pružených kladek 

Brzdy – velikost brzdného momentu je u brzd klíčovou veličinou, při stejné tahové síle 

v pásu je brzdný moment závislý na poloměru kladky spojené s brzdou 

Světlá výška – vzdálenost mezi rovnou podložkou, na které stojí podvozek a spodní částí 

podvozku mezi pásy, určuje velikost možné překonané překážky 

Rozměry  – rozměry podvozku závislé na překonávané překážce 

Složitost konstrukce – odvíjí se od počtu dílů, jejich výrobě, postupu montáže 
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Tabulka 2 Trojúhelník párů 
Porovnávané parametry 

kritérií 
Počet 
voleb 

Pořadí Váha 
Významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

4 1 1,6 

 K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

1 6 1 

  K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

2 4 1,2 

   K4 
K5 

K4 
K6 

3 3 1,4 

1,5 5 1,1     K5 
K6 3,5 2 1,5 

 

Volené kritérium je označeno tučně. 

q = 0,2x + 0,8
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Obrázek 11 Váha významnosti 

 

Pro posouzení významnosti kritérií byli dotázáni studenti 5. ročníku oboru Roboti-

ka Strojní fakulty VŠB – TU Ostrava. Jejich posudky jsou zaznamenány v tabulkách 3 a 4. 

Výsledný průměr váhy významnosti je následně použit k vyhodnocení variant řešení po-

mocí bodovací metody. 
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Tabulka 3 Hodnocení Bc. Barborou Valtovou 
Porovnávané parametry 

kritérií 
Počet 
voleb 

Pořadí Váha 
Významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

4 2 1,6 

 K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

2 4 1,2 

  K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

4,5 1 1,7 

   K4 
K5 

K4 
K6 

3 3 1,4 

1,5 5 1,5     K5 
K6 0,5 6 0,5 

 

Tabulka 4 Hodnocení Bc. Jiřím Šablaturou 
Porovnávané parametry 

kritérií 
Počet 
voleb 

Pořadí Váha 
Významnosti q 

K1 
K2 

K1 
K3 

K1 
K4 

K1 
K5 

K1 
K6 

3,5 2 1,5 

 K2 
K3 

K2 
K4 

K2 
K5 

K2 
K6 

2,5 4 1,3 

  K3 
K4 

K3 
K5 

K3 
K6 

4,5 1 1,7 

   K4 
K5 

K4 
K6 

3 3 1,4 

1,5 5 1,1     K5 
K6 0,5 6 0,9 

 

 Pro vyhodnocení váhy významnosti je použit rozsah významnosti v intervalu od 1 

do 2 v lineární závislosti. Určení významnosti na počtu voleb je demonstrováno u trojúhel-

níku párů č. 1.  

Tabulka 5 Průměrná váha významnosti 
Váha významnosti q1 q2 q3 q4 q5 q6 

Průměrná hodnota 1,56 1,16 1,53 1,4 1,23 0,96 
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Tabulka 6 Hodnocení variant řešení 
Varianta č. 1 Varianta č. 2 č. Funkce Váha 

Významnosti 
qi 

biA biA·qi biB biB·qi 

1. Hmotnost 1,56 5 7,8 3 4,68 
2. Odpružení 1,16 4 4,64 3 3,48 
3. Brzdy 1,53 4 6,12 2 3,06 
4. Světlá výška 1,4 4 5,6 3 4,2 
5. Rozměry 1,23 4 4,92 3 4,92 
6. Složitost konstrukce 0,96 3 2,88 5 4,8 

Celkem  31,96  25,14 
Relativní technická úroveň 100 % 78,6 % 

 

Po vybrání kritérií a vyhodnocení několika studenty byla zjištěna váha významnosti 

kritérií. Následně bylo provedeno hodnocení variant řešení bodovací metodou. Jako vhod-

ná varianta řešení byla vybrána Varianta 1. 
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4 Návrh motoru 

Při navrhování výkonu pro pohony pásového podvozku je nutné vycházet 

z předpokladu, že se musí překonat odpory ΣO vytvořené okolním prostředím na podvo-

zek. Cílem výpočtu je tedy zjistit potřebnou tahovou sílu v pásu FH1 a FH2, ze které se vy-

počítá potřebný výkon pohonů. U výpočtu bude brán zřetel na odpor ze zrychlení při roz-

jezdu, odpor při jízdě do svahu, valivý odpor při přímé jízdě, odpor při projíždění oblouku 

a pasivní vnitřní odpory podvozku. Malá rychlost podvozku umožňuje zanedbání odporu 

větru. 

Zadané hodnoty: 

celková hmotnost 

úhel stoupání 

gravitační zrychlení 

zrychlení 

rychlost 

šířka pásu 

délka pásu 

rozteč pásů 

mc = 450 kg 

α = 35º 

g = 9,81 m·s-2 

a = 0,3 m·s-2 

v = 1 m·s-1 

b = 0,15 m 

lp = 1 m 

B = 0,85 m 

 

 
Obrázek 12 Schéma působení sil 

Pohybová rovnice 

OFF HH Σ≥+ 21  
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Tíha podvozku 

NG
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5,4414=

⋅=
 

4.1 Odpor ze  zrychlení 

Odpor ze zrychlení je způsoben zrychlením posuvných hmot podvozku OZp a 

z odporu vyvozeného rotačními hmotami OZr. 

 
Obrázek 13 Odpor ze zrychlení 
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J1 - moment setrvačnosti na hnací hřídeli 

J2 - moment setrvačnosti kladky 

J3 - moment setrvačnosti na brzdné hřídeli 
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Celkový odpor ze zrychlení 

NO

OOO

a

ZrZpa

7,137=

+=
 

4.2 Valivý odpor p ři přímé jízdě 

Jízdou po rovině je spotřebovávána práce, která vzniká stlačením půdy plochou pásu. 

Tato práce odpovídá valivému odporu. Při výpočtu je brán v potaz pohyb po náročnějším 

terénu (pevná hlína). Předpokladem je však pohyb po umělém povrchu (asfaltová komuni-

kace, dlažba apod.), díky čemu bude hodnota valivého odporu nižší a tím bude pozitivně 

ovlivněna  výsledná rychlost. 

Následující výpočet vychází z těchto předpokladů: 

1. spodní plocha pásu nese zatížení celou svou délkou a šířkou 

2. zatížení se rozdělí rovnoměrně po celé ploše pásu 

3. svislé zatížení na pás působí v jeho středu 

4. jednotlivé články pásu budou při projíždění vodícími koly stejnosměrně zatíženy 

a nebudou se naklápět 

 

Tabulka 7 Koeficienty stlačitelnosti  
Povrch po [MPa] 

bláto, rozbahněná půda, vlhký písek 0,0098 – 0,014 

mokrá půda, ornice, mokrý písek 0,0176 – 0,0245 

vlhká hlína, ulehlý hrubý písek, hlína 0,0343 – 0,058 

pevná hlína 0,098 – 0,122 

slín 0,127 – 0,176 

 

Plocha pásu 

215,0 mS

lbS

p

pp

=

⋅=
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Střední tlak na zeminu 
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Valivý odpor pásového podvozku 
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Obrázek 14 Valivý odpor při přímé jízdě 

  

4.3 Pasivní vnit řní odpory 

koeficient pro dodatečné odpory způsobené vnějšími silami 

odpory v ložiscích nosných kladek 

odpory v ložiscích hnacího turasu 

odpory v ložiscích vratného turasu 

valivé odpory nosných kladek 

odpor z tuhosti pásu 

δo = 1,5 

O1 = 0,018·Gc 

O2 = 0,0122·Gc 

O3 = 0,0162·Gc 

O4 = 0,005·Gc 

O5 = 0,0148·Gc 

 

korekční faktor zohledňující hustotu  

spodních vodících kol 

koeficient stlačitelnosti 

počet pásů 

 

ψ = 1,5 

po = 0,122 MPa 

u = 2 
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4.4 Odpor stoupání 

Odpor stoupání vychází z úhlu nakloněné roviny, po které se podvozek pohybuje. 

Vzhledem k tomu, že je jednou z podmínek pásového podvozku schopnost překonávat 

schodiště, úhel stoupání vyplývá z rovnice pro výpočet optimálních rozměrů schodů. Rov-

nice je odvozena z průměrné délky lidského kroku, kde h je výška schodu a b1 šířka scho-

du. Maximální úhel stoupání schodiště je 35º.  Stejný úhel je tedy logicky použit pro výpo-

čet odporu stoupání.  

Rovnice pro výpočet rozměrů schodů 

mmbh 6302 1 =+  

 
Obrázek 15 Rozměry schodiště 

 

 
Obrázek 16 Odpor stoupání 
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4.5 Odpor p ři projížd ění oblouku 

Při projíždění oblouku se housenice pohybuje vpřed a současně se natáčí kolem své-

ho středu. Tím pádem dochází ke smyku pásu po povrchu podložky, to znamená, že musí 

dojít k překonání tření mezi podvozkem a podložkou. 

 
Obrázek 17 Silové poměry při natáčení 
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I při jízdě do oblouku dochází k zaboření pásů. Po obou stranách pásů vznikají plo-

chy S1 a S2, které ohraničují materiál nutný k usmýknutí. 

S2

Fu

Fu

S1

δ

 
Obrázek 18 Schematický náčrt zaboření pásu při jízdě do oblouku 
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po – tlak potřebný pro stlačení zeminy o 1 cm 
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Síla potřebná k usmýknutí 
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Celkový moment odporu zatáčení 
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Tahová síla pásu pro překonávání momentu Mzc 
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4.6 Celkový jízdní odpor 

Celkový jízdní odpor vypočítáme součtem jednotlivých jízdních odporů. 

NO

OOOOOO povas

7.7824=

++++=
 

Tažná síla pro jeden pás 
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smyková pevnost zeminy ku = 0,3MPa 
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4.7 Výkon a kroutící moment pohonu 

Výkon potřebný pro pohyb podvozku vychází z celkového jízdního odporu, který 

uvažuje pohyb při rozjezdu, přímé jízdě, jízdě do svahu a při zatáčení a to v jednom oka-

mžiku při stálé rychlosti. Tento výkon je relativně velký a pro jeho snížení se uvažuje roz-

dělit pohyby na jízdu po rovině, jízdu do svahu a zatáčení. Pro jednotlivé pohyby je navrh-

nuta maximální rychlost při maximálním zatížení. 

Celkový výkon pro jeden pás 
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Výkon při přímé jízdě 

 Je ovlivněn pouze odpory ze zrychlení, valivým odporem přímé jízdy a pasivními 

odpory. 
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Výkon při jízdě do svahu 

U tohoto pohybu je uvažováno s jízdou po schodech při maximálním stoupáním. 

Neuvažuje se s možností zatáčet, neboť zatáčení podvozku na schodech není proveditelné. 

Omezujícími faktory jsou rozměry schodiště a jeho specifické vlastnosti. Při jízdě po scho-

dišti je nutné snížit rychlost z bezpečnostních důvodů. Mohlo by dojít ke kolizi, která by 

mohla poškodit servisní robot nebo okolí, což je nepřípustné.  
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Výkon při zatáčení 

 Při zatáčení je rovněž snížená rychlost z důvodu, že podvozek se otáčí smykem 

a dochází k usmýknutí pásů po podložce. Kvůli této příčině je třeba opatrného řízení operá-

torem. 
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 Z předešlých výpočtů je patrné, že rozdělení pohybů a rychlostí pomohlo výrazně 

snížit potřebný výkon pro pohyb podvozku. Díky tomu lze použít motory s nižším výko-

nem, rozměry a hmotností, což je příznivé pro konstrukci podvozku. 

 

4.8 Rozdělení výkonu na pohony p ři průjezdu obloukem 

Poměr rozdělení rychlosti při průjezdu obloukem o poloměru R 
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Obrázek 19 Průběh rychlostí pásů 
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5 Návrh pohonných jednotek 

5.1 Návrh hydromotoru 

Otáčky hnacího turasu 
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Geometrický objem hydromotoru 
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Pro pohon hnacího turasu je zvolen hydromotor firmy Parker s nejbližším větším ge-

ometrickým objemem. Jedná se o hydromotor TE 0130 C W 26 0 FSAB. Je to orbitální 

axiální hydromotor s parametry uvedenými v Tabulce 8. 

 

Tabulka 8 Parametry hydromotoru 
Kroutící moment 255 Nm 

Max. tlak 20 MPa 

Max. výkon 15 kW 

Max. průtok oleje 45 l/min 

Geometrický objem 130 cm³/ot 

 

 
Obrázek 20 Hydraulický motor TE 0130 

 
Obrázek 21 Momentová charakteristika TE 0130 
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5.2 Návrh hydrogenerátoru 

Průtok hydraulického oleje 
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 S geometrickým objemem blížícím se 9,5 cm3 je vybrán hydrogenerátor firmy Par-

ker typ F11-10-R-B-IV-K s geometrickým objemem 9,8 cm3 a parametry uvedenými 

v Tabulka 9. 

Tabulka 9 Parametry hydrogenerátoru 
Geometrický objem 9,8 cm3 

Max. tlak oleje 42 MPa 

Max. rychlost 4200 ot·min-1 

Max. průtok 110 l·min-1 

Provozní teplota - 40 – 80º C 

Moment setrvačnosti 0,39·10-3 kg·m2 

Hmotnost 7,5 kg 
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Obrázek 22 Hydrogenerátor Parker 
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5.3 Návrh spalovacího motoru 

Pro pohon hydrogenerátoru je potřeba spalovací motor s kroutícím momentem 15Nm 

při 2800 ot·min-1. Z tohoto důvodu byl vybrán motor firmy Honda GX 240 s parametry 

uvedenými v Tabulka 10. 

Tabulka 10 Parametry spalovacího motoru 
Zdvihový objem 242 cm³ 

Čistý výkon 5,3 kW 

Čistý kroutící moment 15,3Nm 

Spotřeba paliva 2,1 l/hod 

Chlazení motoru vzduchem 

Zapalování tranzistorové 

Karburátor plovákový 

Provozní teploty - 15 – 40 ºC 

Startování motoru ruční / elektrické 

Palivo bezolovnatý benzín 

Objem palivové nádrže 5,3 l 

Hmotnost motoru 25 kg 

 

 

 

 
Obrázek 23 Spalovací motor GX 240 

 
Obrázek 24 Momentová charakteristika motoru GX 240 
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5.4 Návrh brzd 

Aby bylo možné servisní robot zastavit ve svahu, je podvozek opatřen bezpečnost-

ními brzdami firmy Mayr Roba-stop 8 820.617.1. Na podvozku budou použity dvě brzdy. 

Každá bude umístěna na hřídeli zadního turasu. K odbrzdění je potřeba brzdy připojit ke 

zdroji proudu nebo je lze odbrzdit manuálně zatáhnutím za páku. Brzda tedy není závislá 

na tlaku v hydraulickém obvodě. V případě poruchy na hydraulice by se mohlo stát, že se 

podvozek při výpadku tlaku hydraulického oleje nekontrolovaně rozjede. Zvolené brzdy 

řeší tento problém. 

Tabulka 11 Parametry bezpečnostní brzdy 
Brzdný moment 180 Nm 

Max. otáčky 3400 ot·min-1 

Příkon 87 W 

Hmotnost 9,4 kg 

 

 
Obrázek 25 Bezpečnostní brzda Mayr Roba-stop 8 
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6 Návrh hydraulického zapojení 

 
Obrázek 26 Schéma hydraulického zapojení:  

1 brzda, 2 hydromotor, 3 proporcionální rozváděč, 4 rozváděč, 5 hydrogenerátor, 6 škrtící ventil se stabilizací 
tlakového spádu, 7 olejový filtr,  8 pojistný ventil, 9 nádrž 

 

Tlak a průtok hydraulického oleje zajišťuje hydrogenerátor hnaný spalovacím mo-

torem. Aby nedošlo při přetížení obvodu k poškození jednotlivých komponent, je v obvodě 

začleněn pojistný ventil, na kterém se nastaví maximální dovolený tlak. V tomto případě je 

to 14 MPa. Pro snížení momentu na hřídeli spalovacího motoru při startování a při volno-

běhu je do obvodu začleněn odlehčovací okruh řízený rozváděčem 4. Proporcionální roz-

váděče řídí rychlost a směr otáčení hydromotorů. Díky tomu lze ovládat podvozek plynule. 

Pro zajištění správného tlaku při zatáčení jsou k hydromotorům připojeny škrtící ventily se 

stabilizací tlakového spádu, jež se používají k plynulému škrcení nezávisle na zatížení. Do 

obvodu je samozřejmě začleněn olejový filtr a nádrž pro hydraulické médium. Objem ná-

drže by měl být kolem 30 litrů pro hodinový provoz v plném zatížení. 
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7 Návrh hnací jednotky 

 
Obrázek 27 Rozložený model hnací jednotky 

 

 
Obrázek 28 Hnací jednotka 

 

Pro přenos kroutícího momentu na hnací turas je hydromotor spojen s ložiskovým 

domkem, ve kterém jsou umístěny ložiska zachytávající radiální síly od hnacího turasu. 

Ložiskový domek je přišroubován k rámu ve dvou přírubách. 

Kontrolní výpočet ložisek a hřídele byl proveden v programu MITCalc. 

V následujících tabulkách je výpis výsledků, které vyhovují. Vstupními parametry byly 

otáčky 96 ot·min-1 a tahová síla v pásu 3550 N. 

Hnací turas Hřídel 

Rám 

Hydromotor 

Ložisko 6007 
Ložisko 6007 

Ložiskový domek Rám 
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Tabulka 12 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko zatížené Fr  = 789 N 

Parametry ložiska 6007   

Základní dynamická únosnost C  16800  [N] 

Dynamické ekvivalentní zatížení P  789  [N] 

Základní trvanlivost L10h  1667317  [h] 

Základní statická únosnost C0  10200  [N] 

Statické ekvivalentní zatížení P0  789  [N] 

Součinitel statické bezpečnosti s0  12,93   

Referenční otáčky nr  24000  [/min] 

Mezní otáčky nmax  15000  [/min] 

Ztrátový výkon NR  0,21  [W] 

Váha ložiska g  0,16  [kg] 

 

Tabulka 13 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko zatížené Fr = 2761 N 

Parametry ložiska 6007   

Základní dynamická únosnost C  16800  [N] 

Dynamické ekvivalentní zatížení P  2761  [N] 

Základní trvanlivost L10h  38909  [h] 

Základní statická únosnost C0  10200  [N] 

Statické ekvivalentní zatížení P0  2761  [N] 

Součinitel statické bezpečnosti s0  3,69   

Referenční otáčky nr  24000  [/min] 

Mezní otáčky nmax  15000  [/min] 

Ztrátový výkon NR  0,73  [W] 

Váha ložiska g  0,16  [kg] 

 

Tabulka 14 Výsledky kontrolního výpočtu hnací hřídele 

Celková hmotnost hřídele m  1,25  [kg] 

Max. průhyb y  0,0003  [mm] 

Max. zkroucení ϕ  0,1987  [°] 

Max. napětí v ohybu σe  0,2  [MPa] 

Max. napětí v krutu τt  43,6  [MPa] 

Max. napětí v tahu/tlaku σg  0,0  [MPa] 

Max. redukované napětí σr  75,5  [MPa] 

Min. statická bezpečnost SFSt  3,26   

Min. dynamická bezpečnost SFD  3,16   

 

Kompletní výpočet z programu MITCalc je uložen na přiloženém CD jako příloha. 
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8 Návrh článku pásu 

 
Obrázek 29 Článek pásu 

 

V programu Pro Engineer a jeho modulu Mechanica bylo simulováno zatížení 

článku pásu tahovou silou FHS = 3550 N. Maximální napětí v článku pásu je 30MPa a  ma-

ximální deformace je 4·10-3 mm. 

K výpočtu čepu je použito zjednodušené nahrazení spoje. Při výpočtu je uvažováno 

o spojení čtyřmi jednotlivými čepy. Pro zatížení se bere v úvahu tahová síla v pásu při 

stoupání podvozku po schodišti. 
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Obrázek 30 Zatížení čepu 

 

Tabulka 15 Výsledky kontrolního výpočtu pro čep 

Kontrola kolíku na smyk   Kontrola otlačení :  Čep - Vidlice 

Dovolené napětí ve smyku τD 100,0  [MPa]   Dovolený tlak pD 18,0  [MPa] 

Srovnávací napětí τ  12,6  [MPa]   Srovnávací tlak p  7,4  [MPa] 

Bezpečnost   7,92     Bezpečnost   2,43   

Kontrola kolíku na ohyb   Kontrola otlačení :  Čep - Táhlo 

Dovolené napětí v ohybu σD 160,0  [MPa]   Dovolený tlak pD 18,0  [MPa] 

Srovnávací napětí σ  118,4  [MPa]   Srovnávací tlak p  7,4  [MPa] 

Bezpečnost   1,35     Bezpečnost   2,43   
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9 Brzdná jednotka 

 
Obrázek 31 Rozložený model brzdné jednotky 

 

 
Obrázek 32 Brzdná jednotka 

 

Hřídel zadního turasu je uložena ve dvojici ložisek, která jsou zasazena 

v ložiskovém domku. Domek je přišroubován k bezpečnostní brzdě a rámu podvozku. 

Kontrolní výpočet ložisek a hřídele byl proveden v programu MITCalc. 

V následujících tabulkách je výpis výsledků, které vyhovují. Vstupními parametry byly 

otáčky 96 ot·min-1 a tahová síla v pásu 3550 N. 

 

Zadní turas 
Hřídel 

Ložisko 6005 

Ložisko 6005 

Rám 

Brzda 
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Tabulka 16 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko 6005 zatížené Fr = 2408 N 

Základní dynamická únosnost C  11900  [N] 

Dynamické ekvivalentní zatížení P  2408  [N] 

Základní trvanlivost L10h  20845  [h] 

Základní statická únosnost C0  6550  [N] 

Statické ekvivalentní zatížení P0  2408  [N] 

Součinitel statické bezpečnosti s0  2,72   

Referenční otáčky nr  32000  [/min] 

Mezní otáčky nmax  20000  [/min] 

Ztrátový výkon NR  0,46  [W] 

Váha ložiska g  0,08  [kg] 

 

Tabulka 17 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko 6005 zatížené Fr = 1142 N 

Základní dynamická únosnost C  11900  [N] 

Dynamické ekvivalentní zatížení P  1142  [N] 

Základní trvanlivost L10h  195418  [h] 

Základní statická únosnost C0  6550  [N] 

Statické ekvivalentní zatížení P0  1142  [N] 

Součinitel statické bezpečnosti s0  5,74   

Referenční otáčky nr  32000  [/min] 

Mezní otáčky nmax  20000  [/min] 

Ztrátový výkon NR  0,22  [W] 

Váha ložiska g  0,08  [kg] 

 

Tabulka 18 Výsledky kontrolního výpočtu brzdné hřídele 

Celková hmotnost hřídele m  0,67  [kg] 

Max. průhyb y  0,0001  [mm] 

Max. zkroucení ϕ  0,3717  [°] 

Max. napětí v ohybu σe  0,1  [MPa] 

Max. napětí ve střihu τs  0,0  [MPa] 

Max. napětí v krutu τt  -58,7  [MPa] 

Max. napětětí v tahu/tlaku σg  0,0  [MPa] 

Max. redukované napětí σr  86,4  [MPa] 

Min. statická bezpečnost SFSt  2,42   

Min. dynamická bezpečnost SFD  5,31   
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10 Návrh vodících kladek 

 

 
Obrázek 33 Vodící kladky 

 

Pro každý pás jsou použity čtyři soustavy vodících kladek pro vedení pásu 

a k tlumení rázů vznikajících při překonávání překážek. Na základní desku je připevněno 

pomocí ložiskového uložení rameno nesoucí dvě kladky. K odpružení kladek je na rameno 

připojena hydraulická brzda s pružinou. 

Výpočet ložisek 

Radiální síla působící na ložiska vzniká rozložením tíhové síly Gc na vodící kladky. 

Pro kontrolní výpočet se bere v úvahu působení tíhy pouze na krajní kladky při překonává-

ní překážky. Při jízdě po rovině se tíha podvozku rozdělí mezi všechny vodící kladky a tím 

bude výsledná radiální síla nižší. 

Kontrolní výpočet ložisek byl proveden v programu MITCalc. 

Osa 

Hydraulická brzda 

Kladka 

Rameno Pružina 

Ložisko 3200 

Rám 

Ložisko 3200 

Ložisko 3200 
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Radiální síla při překonávání překážky 
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Obrázek 34 Působení axiálních sil ve vodících kladkách 
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Tabulka 19 Výsledky kontrolního výpočtu pro ložisko zatížené Fr = 551,8 N, Fak = 233 N 

Parametry ložiska 3200   

Základní dynamická únosnost C  7610  [N] 

Dynamické ekvivalentní zatížení P  968,3  [N] 

Základní trvanlivost L10h  83839  [h] 

Základní statická únosnost C0  4300  [N] 

Statické ekvivalentní zatížení P0  931,4  [N] 

Součinitel statické bezpečnosti s0  4,62   

Referenční otáčky nr  22000  [/min] 

Mezní otáčky nmax  24000  [/min] 

Ztrátový výkon NR  0,12  [W] 

Váha ložiska g  0,051  [kg] 

lp1 = 165 mm 

lp2 = 495 mm 

Mzc = 615,1Nm 
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11 Návrh pružiny 

Pro zajištění tlumení rázů přenášených na podvozek je navržena pružina pro následují-

cí parametry. 

Síla působící na jednu pružinu 

NG

gmG

c

cc

4414=

⋅=
  N

G
F c 552

81 ==  

Hydraulická brzda zvládne tlumit sílu 800N při zdvihu 25 mm. Z tohoto důvodu je 

zvolena maximální síla stlačené pružiny F8. 

Síla plně zatížené pružiny 

NFF 1352800 18 =+=  

Při najíždění na schody nebo přes překážku bude podvozek nesen pouze krajními 

kladkami. V tomto případě to jsou čtyři pružiny, které budou zatíženy. 

Síla působící při překonávání překážky na pružinu 

N
G

F c 1103
47 ==  

Z toho vyplývá, že i při najíždění na překážku nebude překonáno maximální zatíže-

ní pružiny. 

Tabulka 20 Požadované parametry pružiny 

Požadované parametry pracovního cyklu   Odch. [%]   

Maximální pracovní zatížení F8 1300,0 10,0 [N] 

Minimální pracovní zatížení F1 551,0 30,0 [N] 

Délka plně zatížené pružiny L8 82,0 10,0 [mm] 

Požadovaný pracovní zdvih pružiny H 25,0 0,0 [mm] 

Délka předpružené pružiny L1 107 7,66 [mm] 
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Obrázek 35 Schéma zatížení pružiny 

 
 
Tabulka 21 Vypočítané parametry pružiny 

Zatížení pružiny       

Minimální pracovní zatížení F1 566,00 [N] 

Maximální pracovní zatížení F8 1288,20 [N] 

Rozměry pružiny       

Střední průměr pružiny D 29,05 [mm] 

Doporučené meze průměru drátu dmin / dmax 1,82 7,26 [mm] 

Průměr drátu d 5,3 [mm] 

Vnější / vnitřní průměr pružiny De / Di 34,35 23,75 [mm] 

Poměr vinutí i 5,48   

Počet činných závitů n 11   

Doporučené meze volné délky L0min / L0max 106,47 202,33 [mm] 

Volná délka pružiny L0 127,34 [mm] 

Doporučené meze rozteče mezi závity tmin / tmax 8,72 17,43 [mm] 

Vůle / rozteč mezi závity volné pružiny a / t 5,31 10,61 [mm] 

Parametry předpružené pružiny       

Deformace (stlačení) pružiny s1 19,59 [mm] 

Délka pružiny L1 107,75 [mm] 

Napětí pružiny τ1 281,24 [MPa] 

Parametry plně zatížené pružiny       

Deformace (stlačení) pružiny s8 44,58 [mm] 

Délka pružiny L8 82,76 [mm] 

Pracovní zdvih pružiny H 25,00 [mm] 

Napětí pružiny τ8 640,09 [MPa] 

Parametry pružiny ve stavu mezním       

Teoretické mezní zatížení pružiny F9 1688,55 [N] 

Teoretické stlačení / délka pružiny s9 / L9 58,44 68,90 [mm] 

Teoretické napětí pružiny τ9 839,02 [MPa] 
Suma min. dovolených vůlí mezi činnými 
závity samin 12,686 [mm] 

Minimální mezní zkušební délka pružiny LminF 81,59 [mm] 
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12 Návrh kluzného vedení 

 
Obrázek 36 Kluzné vedení pásu 

 

 
Obrázek 37 Schéma napínání 

 

Místo obvykle používaných  horních kladek u konstrukce pásových podvozků, které slouží 

k zabránění průhybu pásů a také k jeho napínání, je použito kluzné vedení. Vedení je z 

otěruvzdorného materiálu firmy Murtfeldt a to z originálního materiálu "S"®. Toto řešení je 

levnější a jednodušší, než kdyby se použila klasická konstrukce s kladkami. Další nespor-

nou výhodou je hmotnost této koncepce. Během provozu bude docházet k otírání kluzného 

materiálu, proto je důležité před každým provozem zkontrolovat stav vedení a v případě 

potřeby dopnout pás napínacími šrouby nebo vyměnit kluzné vedení. I přes častější revizi 

kluzného vedení je navržené řešení jednodušší a levnější než u klasických kladek. 

Rám Napínací šroub 

Kluzný profil 
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13 Návrh rámu 

 

 

Obrázek 38 Rám 
 

Rám podvozku je svařen z ocelových profilů IPE 80 a tenkostěnných ocelových 

profilů. Desky pro uchycení hydromotorů, brzd a spalovacího motoru jsou z plechu 

o tloušťce 5 mm. Připojení jednotlivých komponentů je provedeno šroubovými spoji. Při-

pojení odpružených kladek je realizováno rovněž šroubovým spojení, ale s použitím střiž-

ného pouzdra k zabránění namáhání šroubu na smyk. Užití střižných pouzder umožnilo 

přesné umístění kladek na rám. 

Pevnostní analýza je provedena v programu Pro Engineer a jeho modulu Mechani-

ca. Cílem bylo vytvořit model zatížení rámu. V místě připojení kladek byly vytvořeny 

plošné regiony, na které byly umístěny vazby se dvěmi stupni volnosti simulujícími pohyb 

kladek s pásem po podložce. Síly odvozené z působení tahové síly pásu na rám se přičleni-

ly plochám, které přenášejí zatížení z hnací a brzdné jednotky na rám. 

Profil IPE 80 

Profil TR OBD 60x40x3 
Profil TR 4HR 30x2 

Uchycení hydromotoru 

Uchycení brzdy 

Deska uchycení 
spalovacího motoru 
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Obrázek 39 Deformace rámu 

 
Obrázek 40 Napětí v rámu 

 

 Maximální napětí vychází z pevnostní analýzy 360 MPa. Při modelování sestav 

svařenců se však není možné vyhnout ostrým přechodům. Tyto přechody se stávají kon-

centrátory napětí. Vypočítané napětí, které se koncentruje na ostrých přechodech, je 

z tohoto důvodu nutno brát jako informativní, protože je obtížné říci, o kolik je nadhodno-

ceno a jaké bude jeho rozložení na skutečném rámu. Po prozkoumání míst s nejvyšším 

napětím bylo zjištěno, že se nachází právě v místech  s ostrými přechody. Z důvodu prud-

kého poklesu napětí v okolí těchto míst se dá konstatovat, že při úpravě svarových ploch se 

odstraní. Ve zbytku rámu nepřesáhlo napětí hodnotu 120MPa. 
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14 Popis výsledného řešení 

 

 
Obrázek 41 Podvozek bez krytování 

 

Obrázek 41 znázorňuje 3D model pásového podvozku. Na rámu jsou přichyceny od-

pružené kladky, hnací a brzdné turasy, spalovací motor s hydrogenerátorem, nádrž pro 

hydraulické médium a další. Prostor mezi spalovacím motorem a olejovou nádrží je určen 

pro baterie, prvky hydraulického obvodu a řídící systém. 

Obrázek 42 Pohled zepředu 
Obrázek 43 Pohled zhora 

 

Hydromotor 
Nádrž hydr. oleje 

Hydrogenerátor 

Spalovací motor 

Brzda 

Kluzné vedení 

Rám 
Odpružené kladky 

Pás 
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15 Řízení 

Návrh řídícího systému není součástí konstrukčního řešení, přesto by měl případný 

pokračovatel práce vzít v úvahu, že podvozek má být dálkově ovládán. Operátor by se měl 

řídit obrazem přenášeným z kamer, které by měli být vhodně umístěny na podvozku. Ko-

munikace s ovládacím stanovištěm by měla probíhat bezdrátově k zajištění dobré manév-

rovatelnosti podvozku. 

 Operátor by měl mít možnost ovládat hydraulické rozváděče k řízení směru a rych-

losti otáčení hydromotoru. Ke sledování rychlosti jízdy a pro zatáčení je vhodné navrhnout 

senzory, které by sledovaly rychlosti každého pásu. Měla by se také vytvořit automatická 

vazba mezi pohony a brzdami, aby se zabránilo při náhodné poruše pohonného subsystému 

k nekontrolovanému rozjetí podvozku. 

 Řídící systém by měl být také schopen zpracovávat dodatečné signály z různých 

druhů systémů, které se mohou připojit na nosnou část podvozku, jako je například hasicí 

systém nebo manipulátor pro manipulaci těžších předmětů v nebezpečném prostředí. 

 Podvozek by měl být vybaven bočními senzory k detekci překážek. Rovněž musí 

být zajištěno sledování tlaku a teploty hydraulického média a obsahu provozních kapalin 

v nádržích. Pro sledování polohy podvozku v prostředí je vhodné použít modul pro zjišťo-

vání polohy z GPS signálu a senzoru pro sledování náklonu ve dvou osách. 
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16 Závěr 

Zadání diplomové práce bylo postupně řešeno po jednotlivých bodech. V úvodu je na-

črtnuta problematika pásových lokomočních ústrojí a použití servisních robotů s tímto po-

hybovým ústrojím.  

S vedoucím diplomové práce bylo následně blíže specifikováno zadání a vytvořen po-

žadavkový list, ze kterého se vycházelo při následném návrhu konstrukce. Nejdůležitějšími 

kritérii, jež ovlivnila výsledný návrh, jsou schopnosti podvozku překonávat schody a vyu-

žití hydraulických pohonů pro hnaní pásů.  

V průběhu práce byly navrženy dvě varianty řešení pásového podvozku. Obě verze 

návrhu byli popsány a zhrnuty jejich výhody a nevýhody. K vyhodnocení vhodnější kon-

cepce byly využity také názory několika studentů pátého ročníku oboru Robotika Strojní 

fakulty VŠB – TU Ostrava. Na základě bodovací metody byla vybrána varianta 1, která 

lépe splňuje požadované parametry. 

Důležitou součástí této práce jsou výpočty související s řešením pohonného subsysté-

mu. Návodem k provedení jednotlivých výpočtů byla skripta Hojdar, J.: Povrchové dobý-

vací stroje I., Ostrava 1991. Díky výpočtům bylo možné zjistit potřebný výkon motorů. 

Výběr konkrétních typů motorů byl proveden z katalogů několika firem zabývajících se 

výrobou motorů např. Bosch Rexroth, Parker. Z velké konkurenční nabídky byl nakonec 

vybrán hydromotor firmy Parker především pro jeho kompaktní rozměry a poměr výkonu 

k hmotnosti. 

Podobným postupem výběru proběhlo zvolení hydrogenerátoru, spalovacího motoru 

a brzd. Hydrogenerátor byl také vybrán od firmy Parker, protože jeho parametry byly tak-

též vhodné pro začlenění do této koncepce. Problematický byl výběr spalovacího motoru. 

Současná nabídka spalovacích motorů není tak rozmanitá, jak se zprvu předpokládalo. 

V požadovaném výkonnostním rozmezí byl nalezen motor firmy Honda, který splňuje vy-

mezené požadavky. Vybrané bezpečnostní brzdy firmy Mayr bylo zprvu uvažováno umís-

tit na hnací hřídel do přední části podvozku. V průběhu práce se ukázalo, že toto řešení 

není příliš efektivní především kvůli rozměrům. Proto došlo k jejich přemístění dozadu, 

čímž se zlepšila schopnost překonávání překážek. 



Diplomová práce  strana 58 

   

Pro nahrazení horních kladek, které nesou pás, aby nedocházelo k jeho průhybu, bylo 

využito řešení s použitím vedení z otěruvzdorného materiálu firmy Murtfeldt. Originální 

materiál  "S"® se vyznačuje vynikajícími kluznými vlastnostmi a extrémní otěruvzdorností 

i při abrazivním použití. Použitím tohoto materiálu došlo ke snížení hmotnosti konstrukce 

a počtu dílů. 

Návrh zapojení hydraulického obvodu byl konzultován s odborníkem zabývajícím se 

konstrukcí hydraulických zařízení. Všechny součásti jako jsou rozvaděče, pojistné ventily, 

filtr a další nejsou vybrány. Toho by se dalo využít jako zadání pro práci, která by navazo-

vala na řešený problém. To platí i u návrhu řídícího systému. 

Konstrukční řešení je vytvořeno v programu Pro Engineer a kompletní 3D model 

je přiložen na CD. Podrobné konstrukční řešení obsahuje výkresová dokumentace.  Podvo-

zek má větší nosnost a byla by škoda ho nevyužít jako základ pro řešení kompletního ser-

visního robotu. Nosnost podvozku dává mnohé široké možnosti uplatnění. 
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