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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE: 

 

MIKOŠEK, P.: Víceúčelové závěsné zařízení za traktor. Ostrava: Katedra částí 

a mechanismů strojů – 347, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. XXs. 

Diplomová práce, vedoucí: DEJL, Z. 

   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem víceúčelového zařízení. V úvodu práce 

je vypracován přehled vyráběných typů podobných zařízení, porovnání jejich parametrů a 

legislativní zařazení těchto zařízení pro provoz na pozemních komunikacích. Následuje vlastní 

návrh a konstrukce celého zařízení. Zařízení je uchyceno do tříbodového závěsu traktoru 

ISO 730/1N. Navržená konstrukce je ověřena pevnostní analýzou metodou konečných prvků. 

K diplomové práci je také doložen sestavný výkres víceúčelového zařízení a dílenský výkres 

rámu. Víceúčelové zařízení najde uplatnění  jak u drobných zemědělců tak u velkovýrobců nebo 

v oblasti komunální údržby. 

 

 

 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

MIKOŠEK, P.: Multifunction Pendant Equipment for a Tractor. Ostrava: Department of 

Machine Parts and Mechanisms – 347 VŠB - Technical University of Ostrava, 2011. XXp. 

Diploma thesis, head: DEJL, Z. 

   This diploma thesis deals with an engineering design of a multifunction equipment. At the 

beginning there is executed a list of manufactured types of similar equipment with the 

comparison of technical data and the legislation about usage on the road network. Subsequently 

the engineering design of all equipment. Multifunction equipment is gripping to tractor, which 

has three-point linkage ISO 730/1N. The design is verified by stress analysis, finite element 

method. The design drawing of the multifunction pendant equipment and working drawing of the 

frame. Multifunction equipment can find application both small farmers and even mass 

production or in the communal maintenance. 

 

 

 

http://slovnik.seznam.cz/?q=three-point%20linkage&lang=en_cz
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SEZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ 

 

 D  průměr   [mm] 

 F          síla         [N] 

 M          moment ohybový       [Nm] 

 p výkon   [kW] 

 S plocha   [mm
2
] 

 a konstanta napětí pro vzpěr   [MPa] 

 b konstanta napětí pro vzpěr   [MPa] 

c  součinitele   [-] 

d  průměr   [mm] 

 l          délka         [mm] 

 n otáčky   [ot.min
-1

] 

 p          tlak         [MPa] 

 r          poloměr         [mm] 

 t            tloušťka                                   [mm]   

 α         úhel         [°] 

 β           úhel         [°] 

 γ          úhel         [°] 

 δ          úhel         [°] 

σ           napětí normálové       [MPa] 

τ           napětí smykové        [MPa] 

 λ          štíhlostní poměr        [-] 

 k            součinitel bezpečnosti   [ - ] 

 R           reakční síly    [N] 

 Re         mez kluzu    [MPa] 

 k3          převodní součinitel   [-] 

 k4          převodní součinitel   [-] 

 L          délka    [mm] 

 MKP     metoda konečných prvků    

 HMH    pevnostní hypotétéza  

 EHK     technický předpis 
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1 ÚVOD 

 

 
Ve své diplomové práci budu řešit konstrukční návrh multifunkčního transportního zařízení 

za traktor. Zaměřil jsem se na konstrukci rámu, korby, zadního překlopného čela a připojení 

k traktoru. Zařízení má sloužit pro široké víceúčelové využití kolem farmy nebo parku. 

Transportní zařízení je určeno pro traktory o výkonu od 11 do 33 kW (15 - 45 k). Je připojeno 

ke zvedacímu zařízení traktoru tříbodovým závěsem ISO 730/1N (traktory) nebo pomocí závěsu 

FDZ-187 (malotraktory). Závěs víceúčelového zařízení je variabilní a lze ho otáčet o 180 stupňů. 

To umožňuje připojení jak do předního tak i do zadního tříbodového závěsu traktoru. Na zařízení 

je umístěn přímočarý hydraulický válec, který umožňuje snadné vyprazdňování korby. Jako 

zdroj tlakového oleje pro hydraulický válec slouží čerpadlo traktoru. Hydraulický válec je 

propojen s traktorem pomocí tlakových hadic s rychlospojkami. 

Víceúčelové zařízení má tyto funkce: 

 Transportní box ideální pro přepravu písku, zeminy, kamení, dřeva, sněhu, zemědělských 

plodin, atd. 

 Po odklopení zadního čela vzniká možnost nabírání sypkých hmot (např. manipulace 

s obilím). 

 Po přišroubování otěrového břitu lze použit zařízení k odklízení bahna nebo sněhu ze 

znečištěných komunikací. 

 

1.1 Cíle diplomové práce 

 

 Provést přehled možných řešení. 

 Zkonstruovat víceúčelové zařízení tak, aby vyhovovalo zadaným parametrům. 

 Ušetřit finance za koupi nového drahého stroje. 

 Na základě této práce realizovat stroj s minimálními náklady. 

 Vytvořit výkresovou dokumentaci skládající se ze sestavného výkresu a dílenského 

výkresu vybrané součásti. 
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1.2 Rešerše v oblasti podobných zařízení. 

 

Již od počátku vývoje člověka uvažují lidé nad tím, jak si co nejvíce usnadnit práci a ušetřit 

energii a čas do práce vložený. Počátkem mechanizace se otevřely nové obzory a lidé začínali 

pro usnadnění své práce využívat stroje. Přichází s novými vynálezy, které se rozvíjejí a 

zdokonalují i dnes. Víceúčelové zařízení nebude sloužit k ničemu jinému než k úspoře času a 

energie člověka vložené do práce. Mnou navržené zařízení v sobě zahrnuje tři zařízení, která se 

jinak využívají samostatně. Je to transportní box, lžíce nakladače a radlice na sníh. Víceúčelové 

zařízení je určeno jak pro drobné zemědělce, tak i pro velkovýrobce. Dále ho zle využít jako 

zařízení pro komunální údržbu, například pří údržbě parků, sportovišť a chodníků.  

 

1.3 Stroje prodávané na trhu 

 

Transportní box firmy Varez Mnichovice a.s. (obr 1.1), určený pro traktory s tříbodovým 

závěsem kategorie 0 a 1. Transportní box má výklopné a odnímatelné zadní čelo a nájezdovou 

hranu pro snadné nabrání sypkých materiálů. Zřízení je lakováno vysoce kvalitní práškovou 

barvou. Technické parametry stroje jsou uvedeny v tabulce (tab. 1.1). 

 

 

 

Páka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 TRB 100 Varez Mnichovice a.s. [11] 
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Tab. 1.1 Technické parametry TRB 100 

nosnost   300 kg 

šíře 1000 mm 

délka 617 mm 

hloubka 453 mm 

hmotnost 58 kg 

druh závěsu 0 a 1 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Výsypný mechanismus TRB 100 Varez Mnichovice a.s. [11] 

 

Výsyp materiálu je prováděn pomocí páky viz. obr.(1.1), kterou z malotraktoru uvolníme 

pomocí pojistky a vlastní vahou nákladu se transportní box překlopí a vysype. Při 

nerovnoměrném rozložení nákladu nebo v případě příliš lehkého nákladu je nutné transportní 

box vyklopit ručně. 

 

Transportní box PRM 180 firmy RVR-Agro-CZ (obr.1.3). Box velké kapacity pro široké 

víceúčelové využití, který má vyztužené dno stejně jako ostatní namáhané součásti. Zařízení je 

uchyceno do tříbodového závěsu. Výsyp materiálu je prováděn jednoduchým manuálním 

odjištěním podrazového mechanismu. Technické parametry stroje jsou uvedeny v tabulce 

(tab. 1.2). 
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Tab. 1.2 Technické parametry stroje PRM 180 

nosnost 1000 kg 

šíře 1800 mm 

délka 850 mm 

hloubka 565 mm 

hmotnost 290 kg 

druh závěsu 1 a 2 

 

 

 

     

 

Obr. 1.3 Transportní box PRM 180 firmy RVR-Agro-CZ [12] 

 

Hydraulický Sklápěcí Transportní Box PRI 180 – Box velké kapacity pro široké 

víceúčelové využití. Vyztužené dno vnitřními žebry a uchycení do tříbodového závěsu. Výsyp 

materiálu je prováděn hydraulickým mechanismem. Robustní tříbodové zavěšení pro 

bezproblémový provoz. Technické parametry stroje jsou uvedeny v tabulce (tab. 1.3). 

 

Tab.1.3 Technické parametry stroje PRI 180 

nosnost 1000 kg 

šíře 1800 mm 

délka 850 mm 

hloubka 565 mm 

hmotnost 310 kg 

druh závěsu 1 a 2 

http://rvr-agro.cz/na-komunalni-udrzbu/16/flypagetpl/shopproduct_details/262
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Obr.1.4 Transportní box PRI 180 firmy RVR-Agro-CZ [12] 

 

Transportní box TB-180 firmy Dabaki (Obr 1.5) - Snadno zvládá práci i v nejtěžším 

terénu. Hlavní výhodou je zesílený zadní základnový břit. Po vyjmutí zadní výkyvné bočnice je 

možno box zacouvat do obilí, volně loženého písku, hlíny a tím snadno naložit. Uvolněním 

vyklápěcí páky je možno sypký materiál rychle a snadno složit. Technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce (tab. 1.4). 

 

Obr. 1.5 Transportní box TB-180 firmy Dabaki [13] 
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Tab.1.4 Technické parametry stroje TB-180 

nosnost   500         kg 

šíře 1800 mm 

délka 850 mm 

hloubka 940 mm 

hmotnost 130 kg 

druh závěsu 1 a 2 

 

1.4 Zařazení víceúčelové zařízení 

 

Víceúčelové zařízení je zařazeno mezi pracovní stroje nesené (kategorie SN). V této 

kategorii jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje 

zavěšené na vozidle je možno provozovat na pozemních komunikacích a musí tvoří s vozidlem 

jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku 

s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje 

neseného. U strojů, jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného 

spojovacího zařízení a vyžaduje-li zásah do konstrukce nosiče, musí být doložen souhlas výrobce 

nosiče s montáží. 

Pro pracovní stroje nesené (dále jen „stroje“) platí ustanovení vyhlášky 341/2001 §26 

přílohy 3, týkající se: 

 rozměrů vozidel, 

 vyznačení obrysů vozidel, 

 značení některých údajů na vozidle. 
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2 KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

 

Naše rodina se zabývá zemědělstvím a jsme vlastníci farmy. Součástí každodenního života je 

práce spojená se zemědělskou výrobou. Hledal jsem způsob jak co nejednodušeji transportovat 

zemědělské produkty z pole nebo jak účinně uklidit znečištěnou silnici od bahna nebo sněhu. 

Rozhodl jsem se navrhnout víceúčelové zařízení, které by mohlo být v podstatě neustále 

zapřažené v závěsu traktoru. Traktor se používá téměř ve všech činnostech spojených se 

zemědělstvím. Vlastníme traktory Zetor 6911 a Zetor 5211 se závěsným zařízením ISO 730/N 

typu 1. Proto budu navrhovat víceúčelové zařízení pro tyto typy traktoru. Inspirací pro návrh a 

výrobu víceúčelového zařízení byly stroje prodávané na trhu, jejichž rešerše je v odstavci 1.3. Při 

návrhu víceúčelového zařízení je důležité znát velikost a působení sil, které na zařízení působí.   

 

2.1 Konstrukční návrh víceúčelového zařízení. 

 

Víceúčelové zařízení se skládá ze těchto hlavních částí: 

 rám,  

 korba, 

 zadní překlopné čelo, 

 zadní otevírací čelo, 

 vyměnitelné břity (pryžový břit, otěrový plech). 

Zařízení navrhuji pro traktory Zetor o výkonu 11-33kW. Při návrhu jsem vycházel 

z parametrů traktorů udávaných výrobcem (viz. tab. 2.1) a z parametrů zadání. 

 

        Tab. 2.1. Technické parametry traktorů [8] 

Technické parametry traktorů Zetor 

maximální tahová síla při prokluzu 15% 32 kN 

zvedací síla na konci ramen tříbodového závěsu 16 kN 

tlak oleje dopravovaný čerpadlem při 540ot/min 12 MPa 

množství oleje dopravovaný čerpadlem při 540ot/min 20 l 
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2.2 Pracovní režimy stroje 

 

Konstrukční návrh víceúčelového zařízení budu provádět na základě působení zatěžujících 

sil ve třech pracovních režimech stroje. 

 

 Pracovní režim 1 

Zařízení je zavěšeno v tříbodovém závěsu traktoru a plně naloženo, působí na něj pouze síla 

vyvozená tíhou nákladu F1 (viz.obr. 2.1). Pro výpočet jsem z důvodu bezpečnosti zařízení 

přetížil o třicet procent. Celková zátěž, která působí na rám multifunkčního zařízení, je tedy 

1500kg včetně korby a navazujících dílů. Dimenzovat zařízení na větší zatíženi je zbytečné, 

neboť při větším zatížení dochází ke zvedání předních kol traktoru, což by mohlo vést k 

převrácení traktoru. 

 

 

Obr. 2.1 Pracovní režim 1 

 

 Pracovní režim 2 

Stroj je prázdný a s korbou naklopenou o 30° se pohybuje zavěšený v tříbodovém závěsu 

dokud nenarazí na překážku. Uvažuji, že síla F2 (obr. 2.2) vyvozená při najetí do překážky bude 

stejná jako maximální tahová síla traktoru 32 kN (viz. tab. 2.1). 
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Obr. 2.2 Pracovní režim 2 

 Pracovní režim 3  

Pracovní režim 3 je kombinací předchozích režimů. Stroj je plně naložen tudíž na něj působí 

tíhová síla F1. S korbou naklopenou o 30° se pohybuje zavěšený v tříbodovém závěsu dokud 

nenarazí na překážku (viz. obr. 2.3). Při nárazu na překážku vzniká síla F2 vyvozená tahem 

traktoru. Z hlediska zatížení stroje se jedná o největší zatížení. Kontrola navržených rozměrů 

bude převážně prováděna pro tento režim. 

 

 

Obr. 2.3 Pracovní režim 3 
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2.3 Výpočet reakcí v čepech spojující rám s korbou 

 

Působení sil a jejich rozklad do rovin zařízení x a y je znázorněno na obrázku 2.4. Při tomto 

působení uvažuji zatížení silou od nárazu F2 = 32 kN. Sílu od nákladu F1 = 13 kN uvažuji 

v polovině ložné plochy korby. 

 

Rozklad sil a výpočet pro pracovní režim 3 

 

1x 1

1y 1

2x 2

2y 2

F = F sinα = 13000 sin30 = 6500 N

F = F cosα = 13000 cos30 = 11260 N

F = F cosα = 32000 sin30 = 27713 N

F = F sinα = 32000 cos30 = 16000 N

 

 

 

 

 (2.1) 

 

 

 

Obr. 2.4 Pracovní režim 3 

 

Součet sil v ose x, výpočet reakce v podpoře B 

x

Bx 1x 2x

Bx 1x 2x

Bx

Bx

F = 0

R + F - F = 0

R = - F + F

R = - 6500 + 27713

R = 21213 N



 (2.2) 
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Součet sil v ose y, výpočet reakce v podpoře B 

y

By 1y 2y Ay

By 1y 2y Ay

By

By

F = 0

R - F - F - R = 0

R =  F + F + R

R = 11260 + 16000 + 17880

R = 45140 N



 (2.3) 

 

Součet momentů k podpoře B 

oB

Ay 1y 2y

1y 2y

Ay

Ay

M = 0

- R 460 + F 20 + F 500 = 0

F 20 + F 500 11260 20 + 16000 500
R = =

460 460

R = 17880 N

  

   



 (2.4) 

 

Celková reakční síla v podpoře B 

2 2 2 2

B Bx ByR = R +R = 21213 +45140 = 49875 N   

 

Pro zjednodušení výpočtu byla podpora B zahrnuta pouze jednou. Vzhledem k tomu, že 

korba je ve skutečnosti v rámu uložena pomocí dvou čepů je síla, kterou je každý z čepů 

namáhán odvozena v rovnici (rov. 2.5). 

 

22 2 2

ByBx
vB

RR 21213 45140
R = + = + = 24937 N

2 2 2 2

      
      

      
 (2.5) 
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Rozklad sil pro pracovní režim 2 

Působení sil pracovního režimu 2 a jejich rozklad do rovin zařízení x a y je znázorněno na 

obr. 2.5. 

 

Obr. 2.5 Pracovní režim 2 

 

Rozklad sil pro pracovní režim 1 

Působení sil pracovního režimu 1 a jejich rozklad do rovin zařízení x a y je znázorněno na 

obr. 2.6. Síla F1 je volena 40 mm od kraje korby. V reálném provozu by toto zatížení nemělo 

nastat. 

 

 

Obr. 2.6 Pracovní režim 1 

 

 

Výpočet reakčních sil je obdobný jako u pracovního režimu 3, proto výsledky těchto sil 

vzniklých působením sil F1 a F2 pro pracovní režimy 1, 2 i 3 jsou  uvedeny v tabulce 2.2. 
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Tab. 2.2 Výsledky reakčních sil 

  RAy = RAv [N] RBy [N] RBx [N] RBv1 [N] 

Pracovní zatížení 1 -11869 1130 0 1130 

Pracovní zatížení 2 17934 22874 11039 25398 

Pracovní zatížení 3 18424 23092 11039 25595 

 

 

2.4 Konstrukční návrh korby víceúčelového zařízení  

 

Korba je navržena jako svařenec o rozměrech 960x1800mm z plechu tloušťky 3 a 4mm. 

Kvůli poměrně složité konstrukci korby víceúčelového zařízení, bude výpočet proveden pomocí 

metody konečných prvků. Model korby byl vytvořen v programu Autodesk Inventor a následně 

převeden do výpočtového programu Ansys Workbench. Zde byly provedeny výpočty a pomocí 

aplikace optimalizace tvaru byla upravována konstrukce a průřez profilů s ohledem na co 

nejnižší hmotnost a zároveň co největší tuhost korby jako celku. Největšího vyztužení korby bylo 

dosaženo přidáním žeber na vhodných místech. Ty jsou tvořeny z ploché oceli 60x8 mm. Na 

korbě se také nacházejí prvky pro uchycení otěrového břitu a překlopného čela. 

Korba je uchycena k rámu v místech B pomocí čepů. V místě A je ke korbě čepem přichycen 

hydraulický válec, který slouží k naklápění korby (obr. 2.7). Uložení čepů B jsem zesílil 

výztužným kroužkem (obr. 2.8) z důvodu velkého napětí v těchto místech. Výztužné kroužky 

jsou navařeny na lyžinách korby (obr. 2.8). Po zesílení se zde snížilo napětí o polovinu viz. tab. 

2.3, která prezentuje výsledky analýzy MKP pro případ bez výztužného kroužku a s výztužným 

kroužkem. Výsledky jsou porovnány z pracovního režimu 3, kde je napětí nejvyšší. 

 

Tab. 2.3 Porovnání velikostí napětí 

vyztužení napětí [MPa] 

s výztužným kroužkem 194 

bez výztužného kroužku 395 
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Obr. 2.7 Korba a uchycení k rámu 

 

 

Obr. 2.8 Zesílení uchycení korby 

 

 

 

 B  B 

A 



Diplomová práce      Víceúčelové závěsné zařízení za traktor 

2010/2011                                                                                                                                           24 

2.4.1 Pevnostní výpočet korby metodou konečných prvků pro pracovní režim 3 

 

Model korby víceúčelového zařízení jsem podrobil analýze MKP dle okrajových podmínek 

specifikovaných v silovém rozboru pro pracovní zatížení 3 viz. obr. 2.9. Výsledky analýzy jsou 

viditelné na obr. 2.10, kde je nejvyšší naměřené ekvivalentní napětí rovno σ = 197,2 MPa. 

Vzhledem k tomu, že součásti jsou uvažovány z materiálu 11 523.1 s mezí kluzu Re = 330 MPa 

dle [1], je tento výsledek vyhovující, neboť korba je o 30 % přetížena silou simulující náklad. 

Celková bezpečnost je určena vztahem 2.1. Pro výpočet bezpečnosti budu uvažovat minimální 

dovolenou bezpečnost kDOV = 1,5[-]. 

 

 

 

Obr. 2.9 Způsob zatížení korby pro pracovní zatížení 3 
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Obr. 2.10 Výsledek analýzy provedené MKP pro pracovní režim 3 

 

Při tomto výpočtu byly také zjištěny velikosti reakčních sil v místě uložení korby v rámu 

stroje. Velikost těch reakcí je uvedena v tab. 2.4. Velikosti těchto sil, jsou v absolutních 

hodnotách a reakce Rv je výsledná reakce ze směru x a y. Reakční síla v ose z  je dle výsledků 

MKP zanedbatelná. Výsledky reakcí RBx, RBy jsou  uvedeny na jeden čep. 

 

Tab. 2.4 Velikost reakcí pracovní režim 3 

Vzniklé reakce 

RBx3 [N] RBy3 [N] RBv3 [N] RAx3 [N] RAy3 [N] RAv3 [N] 

11910 23791 26605 2511 20095 20251 
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Výsledná bezpečnost: 

 

 S

Re 330
k =  =  = 1,68 -

σ 197,2
 (2.6)

 

DOV Sk < k  

Bezpečnost určená pomocí MKP je větší než dovolená  korba vyhovuje. 

 

2.4.2 Pevnostní výpočet korby metodou konečných prvků pro pracovní režim 2 

  Zatížení korby je provedeno dle obr. 2.11. Zatěžující síla je pouze síla F2. Výsledky jsou 

viditelné na obr. 2.12, celková bezpečnost je pak vypočtena ze vztahu 2.2. Reakce vypočtené 

metodou konečných prvků jsou uvedeny v tabulce 2.5. 

 

 

Obr. 2.11 Způsob zatížení korby pro pracovní zatížení 2 
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Obr. 2.12 Výsledek analýzy provedené MKP pro pracovní režim 2 

 

Tab. 2.5 Velikost reakcí pro pracovní režim 2 

Vzniklé reakce 

RBx2 [N] RBy2 [N] RBv2 [N] RAx2 [N] RAy2 [N] RAv2 [N] 

15645 16613 22820 2152 16389 16530 

 

 

Výsledná bezpečnost: 

 

 S

Re 330
k =  =  = 1,85 -

σ 179
 (2.7)

 

DOV Sk k
 

 

Bezpečnost určená pomocí MKP je větší než dovolená  korba vyhovuje. 
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2.4.3 Pevnostní výpočet korby metodou konečných prvků pro pracovní režim 1 

 

Zatížení korby je provedeno dle obr. 2.13. Zatěžující síla je pouze síla F1. Výsledky analýzy 

MKP jsou viditelné na obr. 2.14, celková bezpečnost je pak určena vztahem 2.3. Reakce 

v podporách vypočtené metodou konečných prvků jsou uvedeny v tabulce 2.6. 

 

 

 

 

Obr. 2.11 Způsob zatížení korby pro pracovní zatížení 2 
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Obr. 2.13 Výsledek analýzy provedené MKP pro pracovní režim 1 

 

Tab. 2.6 Velikost reakcí pro pracovní režim 1 

Vzniklé reakce 

RBx1 [N] RBy1 [N] RBv1 [N] RAx1 [N] RAy1 [N] RAv1 [N] 

1165 709 1364 -2282 11600 11822 

 

 

Výsledná bezpečnost: 

 

 S

Re 330
k =  =  = 6,11 -

σ 54
 (2.8)

 

DOV Sk k
 

 

Bezpečnost určená pomocí MKP je větší než dovolená  korba vyhovuje. 
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Hodnoty reakcí v podporách zjištěné analyticky pro všechny režimy zatížení jsou porovnány 

s velikostmi reakcí zjištěných metodou konečných prvků v tabulce 2.7. Výsledky reakčních sil 

jsou uvedeny na jeden čep. 

 

Tab. 2.7 Porovnání velikostí reakcí 

Porovnání výsledných reakcí  

způsob získání výsledků Analyticky MKP 

Pracovní zatížení 1 Rav1 [N] 11869 11822 

    Rbv1 [N] 1130 1364 

Pracovní zatížení 2 Rav2 [N] 17391 16530 

    Rbv2 [N] 21884 22820 

Pracovní zatížení 3 Rav3 [N] 17880 20251 

    Rbv3 [N] 24937 26605 

 

Hodnoty jsou v odchylkách do 10%,  proto mohu konstatovat, že okrajové podmínky pro 

výpočet metodou konečných prvků byly dobře zvoleny. Korba je dostatečně dimenzovaná pro 

dané zatížení ve všech pracovních režimech s nejmenší statickou bezpečností ks = 1,68 [-]. 

2.5 Konstrukce rámu víceúčelového zařízení 

 

Dle zadání musí rám zařízení splňovat podmínku maximální nosnosti 1000 kg. Rám je řešen 

jako svařenec z jeklových profilů o rozměrech 120x100 mm a tloušťce 5 mm. Na rám působí síly 

přenášené z korby přes čepy. Pro snížení hmotnosti rámu a využití nejlevnějšího vyhovujícího 

materiálu byla zvolena ocel 11523.1 s mezí kluzu Re = 330 MPa dle [1]. Rám musí být 

dostatečně tuhý a zároveň jednoduché konstrukce, aby výroba nebyla drahá a byla technologicky 

zvládnutelná i v domácích podmínkách. Rám (obr. 2.14) je uchycen k traktoru ve třech bodech 

pomocí úchytů, které jsou přizpůsobeny normalizovanému závěsu traktoru ISO 730/N. 

V místech uchycení budou určeny reakce, které budou požity pro další výpočet. Již při 

konstrukčním návrhu byl rám průběžně kontrolován v programu Ansys Workbench a byl 

v místech největšího namáhání vyztužen. Pro výpočet bezpečnosti je uvažována minimální 

dovolená bezpečnost kDOV = 1,3. 

Na rámu jsou také přivařeny držáky táhel, které slouží k mechanizovanému otevírání 

zadního překlopného čela. Dále je zde vyřešen úchyt hydraulického válce a odkládací místa pro 

táhla při jejich nepoužívání. 
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Obr. 2.14 Svařený rám 

 

2.5.1 Pevnostní výpočet rámu metodou konečných prvků 

 

Model rámu víceúčelového zařízení jsem podrobil analýze MKP, okrajové podmínky pro 

zatížení rámu jsem volil z tab. 2.6. Jako zatěžující síly volím síly získané metodou konečných 

prvků, protože jsou přesnější než výsledky sil získané analytickou metodou. Při výpočtu sil 

analyticky došlo k určitým zjednodušením. Rám budu pevnostně kontrolovat ve všech 

pracovních režimech. Jelikož je způsob zatížení rámu ve všech režimech obdobný budu 

prezentovat výsledky pro pracovní režim 3, další výsledky budou uvedeny v tab.2.10. 

Způsob zatížení rámu v programu Ansys Workbench je na obr. 2.17. Výsledky pevnostní 

kontroly pak na obr. 2.18. Rám je zatížen ve třech bodech a to skrze hlavní čepy viz. obr. 2.14 

(čep 1) a silou působící v hydraulickém válci, která je přenášená přes čep viz. obr. 2.14 (čep 2). 

Tuto sílu FAx3 jsem získal ze silového rozboru viz. obr. 2.15, kde síla FA3 je přepočtena do směrů 

Uložení 2 

Uložení 1 

Uložení 1 

Držák táhel 
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x2,3 a y2,3. Síla FA3 je akční silou síly RAv3. Velikost síly FAx3 je určena ze vztahu 2.9. Síla Rbv3 

působící v uložení hlavních čepů je určena za tab. 2.6. 

 

 

Obr. 2.15 Silový rozbor zatížení rámu pro pracovní režim 2 a 3 

 

 

 

Obr. 2.16 Silový rozbor zatížení rámu pro pracovní režim 1 

 

 

Určení síly FAx3 pro pracovní režim 3 

A3 Av3

Ax3 A3

Ax3

Ax3

F = R

F = F sinβ 

F =20251 sin15 

F = 5581 N




 (2.9)  
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Určení síly FAx1 pro pracovní režim 1 výpočet je proveden dle obrázku 2.16 

A1 Av1

Ax1 A1

Ax1

Ax1

F = R

F = F sinβ 

F =11822 sin10 

F = 2052 N




 (2.10)  

 

 

 

Obr. 2.17 Způsob zatížení rámu  
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Obr. 2.17 Výsledek analýzy provedené MKP pro pracovní režim 3 

 

Dle analýzy MKP provedené pro pracovní režim 3 vyšlo ekvivalentní napětí σ = 241,5 MPa. 

Výsledná bezpečnost je pak 1,37[-], tento výsledek je vyhovující, neboť toto napětí vzniká 

v místě přechodu rádiusu. Výsledek je relevantní neboť rádius způsobuje špičku napětí. Mohu 

konstatovat, že rám vyhovuje. Součástí pevnostního výpočtu byl i výpočet reakčních si 

v úchytech závěsu traktoru. Výsledky reakčních sil jsou uvedeny v tabulce 2.8. 

 
Tab. 2.8 Velikost reakcí pro pracovní režim 3 

Vzniklé reakce 

REvx3 [N] REvy3 [N] REv3 [N] RDx3 [N] RDy3 [N] RDv3 [N] 

26875 8425 28164 19553 14728 24479 

 

 

Výsledná bezpečnost: 

 

 S

Re 330
k 1,37 -

σ 241,5
  

 (2.11)

 

DOV Sk < k
 

 

Bezpečnost určená pomocí MKP je větší než dovolená  rám vyhovuje. 
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Pro ověření výsledků reakcí z analýzy MKP jsem provedl výpočet reakčních sil analyticky. 

Srovnání výsledků je uvedeno v tabulce 2.10. Výpočet je proveden pro všechny pracovní režimy. 

Pro názornost uvádím příklad výpočtu pro pracovní režim 3, další výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 2.10.  

 

2.5.2 Výpočet reakcí analyticky 

 

Odvození je provedeno dle obrázku 2.18, zatěžující síly FBv a FAv jsou známé z předchozího 

výpočtu. Tyto síly jsou akčními silami od reakčních sil RBv a RAv. Síly byly rozloženy do směrů 

x a y v souladu se svými úhly. Poté byly spočteny reakce v uloženích E a D, přitom reakční síly 

v podpoře D byly rozděleny na polovinu (síly jsou rozloženy na dva čepy). Rozměry a velikosti 

sil jsou uvedeny v tab. 2.9. Reakce jsou spočteny pro všechny pracovní režimy. 

 

 

Obr. 2.18 Lomený nosník (rozklad sil) 

 

Tab. 2.9 Rozměry nosníku a velkosti sil pro pracovní režim 3 

Parametry lomeného nosníku 

a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] γ  [°] δ [°] FAv [N] FBv = RBv [N] 

490 70 620 750 27 45 5581 26649 

 

Rozložení zatěžujících sil do směru x a y 

Bvx Bv

Bvy Bv

Avx Av

Avy Av

F = F sinα = 26649 sin 27 = 11910 N

F = F cosα = 26649 cos 27 = 23791 N

F = F cosα = 5581 sin 45 = 3946 N

F = F sinα = 5581 cos 45 = 3946 N
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Součet sil v ose x, výpočet reakce v podpoře D 

x

Dx Ex Avx Bvx

Dx Ex Avx Bvx

Dx

Dx

F = 0

R + R - F - F = 0

R = - R + F + F

R = 27785 + 3946+ 11910

R =  43641 N



 (2.12) 

 

Součet sil v ose y, výpočet reakce v podpoře D 

y

Dy Avy Bvy

Dy Avy Bvy

Dy

Dy

F = 0

R - F + F = 0

R =  F - F

R = 3946 - 23791

R =  - 19845 N



 (2.13) 

Reakce DyR  působí opačným směrem než je uvažována podle obr. 2.18 

Součet momentů k podpoře D 

oD

Ex Avx Bvx Bvy Avy

Avx Bvx Bvy Avy

Ex

Ex

Ex

M = 0

R a + F b + F b + F d - F c= 0

- F b - F b - F d + F c
R = 

a

- 3946 70 - 11910 70 - 23791 650 + 3946 750
R = 

490

R = - 27785 N

    

   

   



 (2.14) 

 

Reakce ExR  působí opačným směrem než je uvažována podle obr. 2.18 

       Tab. 210 Výsledky reakcí a srovnání hodnot reakcí  

Srovnání výsledných reakcí  

způsob získání výsledků Analyticky MKP 

Pracovní zatížení 1 REv1 [N] 12159 13254 

    RDv1 [N] 15458 16546 

Pracovní zatížení 2 REv2 [N] 20110 21542 

    RDv2 [N] 20255 21733 

Pracovní zatížení 3 REv3 [N] 27785 28164 

    RDv3 [N] 23870 24479 
 
Odchylky ve velikostech reakcí jsou do 10%, proto mohu konstatovat, že výsledky jsou 

korektní a mohu s nimi pracovat dále. 
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3 Návrh a výpočet čepů 

 

 

V následující kapitole bude proveden návrh a výpočet čepů spojující korbu s rámem. Dále 

čepů úchytů hydraulického válce a čepů přípojného zařízení. 

3.1 Návrh a kontrola čepů spojujících korbu s rámem 

 

Čepy jsou uloženy v rámu a v lyžinách korby dle obr. 3.1, průměr čepu je určen z rov. 3.1. 

Materiál čepu jsem volil 11600 s mezí kluzu Re = 295 MPa dle [1].  

 

 

Obr. 3.1 Namáhání spojovacího čepu  

 

Výpočet průměru čepu 

3

1 2
omax o

omax 1 2
o D3

o

1 2 33

F π d
M , W

2 2 4 32

M 4 F (2 )
σ = = =

W π d

4 F (2 ) 4 26605 (2 30 100)
d = = = 29,46 mm

π π 120D

l l

l l

l l





 
    

 

  




       

 

 (3.1)  

 

Volím průměr čepu 30mm. 
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Z konstrukce rámu stroje je dána délka náboje osy l1 = 100 mm, tato délka musí vyhovovat 

podmínce pro dovolený tlak p1D v úložné ploše p1. Délka uložení čepů osy je dána konstrukcí 

korby l2 = 30mm, tato délka musí rovněž vyhovovat podmínce pro dovolený tlak p2D v úložné 

ploše p2. Kontrola úložné ploch l2 je provedena dle rov. 3.2, kontrola ložné lochy l1 je provedena 

dle rov. 3.3.

      

1

2

1 1D

F 26605
p = = = 4,43 MPa

2 d l 2 30 100

p p = 15 MPa

   



 

(3.2) 

2

1

2 2D

F 26606
p = = = 29,52 MPa

d l 30 30

p p = 120 MPa


 

  (3.3) 

 

Kde dovolený tlak p1D = 15 MPa určuji jako u radiálního otočného čepu dle [4] tab. 5.2 materiál 

ocel - ocel a dovolený tlak p2D = 120 MPa určuji jako u radiálních nehybných čepů dle [4] 

tab. 5.1 materiál ocel 11600. 

 

Čepy vyhovují 

 

3.2 Návrh a kontrola ostatních čepů 

Kontrola ostatních čepů je provedena obdobně jako v předchozím případě. Proto rozměry 

úložných ploch, čepů a zatěžujících sil podle obr. 3.1 uvádím v tabulce 3.1. Zatěžující síly jsou 

voleny z pracovního režimu 3, protože v tomto režimu jsou působící síly největší. 

 

Tab. 3.1 rozměry a výsledky kontroly čepů 

  

zatěžující síla  

F [N] l1  [mm] l2  [mm] 

d - výpočtový  

[mm] 

d - volený 

[mm] 

p1 

[MPa] 

p2 

[MPa] 

čep 1 5581 10 30 13,3 25 3,7 22,4 

čep 2 20251 15 30 23,5 25 13,5 54 

čep 3 24479 15 50 27,5 30 8,2 54,4 

čep 4 28164 15 50 28,8 30 9,4 62,5 
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Čep 1 – spojuje rám z hydraulickým válcem, zatěžující síla je volená z rov. 2.9. 

Čep 2 – spojuje hydraulický válec s korbou, zatěžující síla je volená z tab. 2.6. 

Čep 3 – spojuje víceúčelové zařízení s traktorem uložení 3, zatěžující síla je volená z tab. 2.9. 

Čep 4 – spojuje víceúčelové zařízení s traktorem uložení 1 a 2, zatěžující síla je volená z tab. 2.9. 

 

Čep 1 je volen o stejném průměru jako čep 2 z konstrukčních důvodů. Čepy 3 a 4 a jejich 

uložení musely být navrženy tak, aby zapadaly do normalizovaného závěsného zařízení traktoru. 

Pro závěsné zařízení jsou určeny čepy o průměru 30mm. Podle výpočtu byl tento průměr 

dodržen a nemusí se proto dokládat souhlas výrobce pro úpravu tříbodového závěsu. 

Dle navržených rozměrů uložení čepů a čepů mohu po kontrole konstatovat měrných střední 

tlaku konstatovat, že součásti vyhovují. 

 

3.3 Kontrola závěsu pro čep 4 

Pro ověření návrhu rozměrů nejvíce zatíženého závěsného oka zde uvádím jeho výpočet. Pro 

výpočet vycházím z obrázku 3.2. Síla působí pod úhlem α, je rozložena do složek x a y jejich 

velikosti jsou určeny z tab. 2.8. Složka ve směru x namáhá oko tahem a složka ve směru y 

namáhá oko ohybem. Je třeba vypočítat napětí v tahu a zkontrolovat závěsné oko na otlačení. 

Toto napětí je porovnáno s dovoleným napětím pro materiál 11523.1. Počítám s bezpečností 

ks = 1,5.  

 

Obr. 3.2 Oko závěsného zařízení 
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Vzhledem k tomu, že jsou oka dvě je působící síla 
EvxR  rozdělena na půl 

Výpočet tahového napětí: 

Evx
t

RF 26875
σ = = = = 14,9MPa

S 2 (a - d) b 2 (90 - 30) 15   
 

(3.4) 

Výpočet ohybového napětí 

M
2 2

M 121277
τ   = 13,47 MPa

1 1
(a - d) b (90 - 30) 15

6 6

 

   

 (3.5)  

VEyM  R m = 8475 55 = 121277 Nmm    (3.6) 

Výpočet redukovaného napětí dle hypotézy HMH 

red t Mσ = σ 3 τ 14,9 3 13,5 55,4 MPa       (3.7)

 

red DOV

DOV

s

σ σ

Re 330
σ   220 MPa

k 1,5



  
 (3.8) 

Závěsné oko vyhovuje. 

 

Kontrola závěsného oka na otlačení 

Výpočet je proveden dle působní sil (obr. 3.2), zatěžující silou je síla REv plocha na kterou 

působí je o rozměrech d, b. 

2

2 2D

F 28614
p = = = 59,9 MPa

d b 30 15

p p = 120 MPa


 

  (3.5) 

 

Závěsné oko vyhovuje. 

 
Stejným způsobem byly zkontrolovány i ostatní závěsy pro čepy, výsledky zde nebudu 

uvádět. Mohu však konstatovat, že všechny závěsy vyhovují. 

 

 

 

 

 



Diplomová práce      Víceúčelové závěsné zařízení za traktor 

2010/2011                                                                                                                                           41 

4 Kontrola svaru závěsného oka na rámu 

 

 
Výpočet bude proveden dle obr. 4.1. Zatěžující síla REv byla určena analýzou MKP a její 

velikost je určena z tab. 2.7, z této tabulky jsou určeny i její složky ve směru x a y. 

Ke svařování bude použita elektroda dle [6]. Jedná se o elektrodu E 52.33 (nové značení 

OK 55.00) - pro součásti a strojní konstrukce, mosty, oceli 11 523.1. Výpočet svarů je proveden 

pro pracovní zatížení 3. Rozměry a umístění svarů je na obr. 4.2. Působící síla je rozložena na n 

svary, n = 4. Uvažuji statickou bezpečnost pro výpočet svaru ksv = 1,5 [-].   

 

Obr. 4.1 Silový a napěťový rozbor zatížení svaru 

 

VEyR VEy

//

R 8475
τ   = 3,94 MPa

n l a 4 90 6
 

      (4.1) 

VExR VExR 26875
τ   = 12,45 MPa

n l a 4 90 6
  

           (4.2) 

yM y

2 2

M 466125
τ   = 14,38 MPa

1 1
n l a 4 90 6

6 6

  

     
      (4.3) 
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vτ

y VEyM  R c = 8475 55 = 466125 Nmm  
      (4.4) 

 

Obr. 4.2 Rozmístění svarů 

 

Výsledné napětí vypočtu součtem jednotlivých napětí dle rov. 4.5 a obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3 Součet působících napětí 

 

VEy yVEx

2 2
R MR

//
v

4 3

τ τ τ
τ  

k k
D

 
   

       
     

2 2

v D

3,94 12,45 14,38
τ  46,6 MPa σ

0,7 0,58

   
      

   
 j (4.5) 

D

s

Re 330
σ 275 MPa

k 1,2
  

        (4.6) 

vτ  Dσ 
 svary vyhovují. 

kde 

k3 - převodní součinitel podle ČSN 05 0120 dle [6], pro koutový svar, pro oceli s pevností 

350 až 370MPa, k3 = 0,7. 

k4 - převodní součinitel podle ČSN 05 0120 dle [6], pro koutový svar namáhaný smykem, 

pro oceli s pevností 350 až 370MPa, k3 = 0,58. 
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5 Uchycení k traktoru  

  

  

Víceúčelové zařízení je uchyceno k traktoru ve třech bodech (obr. 5.1) do závěsného zařízení 

ISO 730/1N. Body 1 a 2 – uchycení do ramen zvedacího zařízení traktoru. Nasazením na čep 

rámu o rozměrech: průměr 30mm délka 100mm. Bod 3 – uchycení k traktoru přes oko 

stavitelného šroubu prostrčením čepu o průměru 30mm a délce 100mm. 

 

 

 

Pro ilustraci zde vkládám fotografie prvků závěsného zařízení ISO 730/1N (obr. 5.2) ramena 

závěsného zařízení a (obr. 5.3) stavitelný šroub z traktoru Zetor 6911. 

 

 

Obr. 4.1 Uchycení k traktoru  

 

Obr. 5.2 Ramena zvedacího zřízení  Obr. 5.3 Stavitelný šroub 

  

1 

3 

2 
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6 Konstrukční návrh mechanizovaného otevírání korby 

 

 

Mechanizované otevírání korby je zajištěno výklopným čelem (obr. 6.1), které je ovládáno 

pomocí táhel. Táhla jsou přes čepy spojena s rámem. V poloze 0 je výklopné čelo zavřeno. 

Hydraulický válec umístěny pod korbou zajišťuje naklápění korby a tím i otevírání výklopného 

čela (obr. 6.2). 

 

 

Obr. 6.1 Mechanizované otevírání korby poloha 0 

 

 

Obr. 6.2 Mechanizované otevírání korby poloha 1 

6.1 Konstrukční návrh výklopného čela 

 

Výklopné čelo se skládá ze dvou hlavních částí. Jedna je zadní čelo a druhá je překlopný 

držák zadního čela. Překlopný držák je uchycen ke korbě čepy. Dá se takto rychle demontovat a 

Výklopné čelo 

Táhlo  

Pojistka výklopného čela  

Rukojeť  
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používat tak víceúčelové zařízení jako lžíci nakladače, potažmo jako radlici. Toto řešení je 

vhodné pro dlouhodobé jednoúčelové používání zařízení. Zadní výklopné čelo lze ovládat jak 

mechanicky, tak ručně. Je zde tedy splněna podmínka zadání, víceúčelové zařízení je navrženo 

tak, aby bylo možno mechanizovaně nakládat a vykládat sypké hmoty. Konstrukce výklopného 

čela rovněž podléhá vyhlášce 341/2001 §26 přílohy 3. Musí zde být dodrženo několik pravidel, 

aby nedošlo k poranění obsluhy stroje. Odjištění a zajištění, otevírání zadního čela a jeho 

sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsem nebo závěrem, 

aby jakákoli ruční (svalová) manipulace byla snadná bez nadměrné fyzické námahy. Pokud 

možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení zadního čela musí být umístěno tak, aby jej 

obsluha mohla ovládat z místa mimo dosah sklápění čela. Bočnice musí být konstrukčně 

provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním 

deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční manipulaci se zadním čelem 

a s bočnicemi nesmí ovládací síla (svalová) přesahovat 245 N dle [7]. Podmínky vyhlášky jsou 

splněny. 

Samovolnému otevření čela je zabráněno táhly. V případě demontáže táhel je výklopné čelo 

zajištěno proti otevření pojistkou výklopného čela (obr. 6.2). Tato pojistka zároveň slouží jako 

zábrana proti boční deformaci bočnic výklopného čela. Pro ruční manipulaci s tímto čelem jsou 

zde na obou stranách přivařeny rukojeti (obr. 6.2). Nevýhodou ruční manipulace je, že pro úplné 

překlopení čela je třeba dvou osob na obou stranách zařízení. 
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7  Návrh a výpočet hydraulického válce 

 

 

Hydraulický válec je umístěn pod korbou víceúčelového zařízení (obr. 7.1). Přívod 

hydraulického oleje do válce je řešen pomocí tlakových hadic s rychlospojkami. Hadice jsou 

připojeny rychlospojkami k traktoru. Tlakový olej je dodáván z čerpadla traktoru o nejvyšším 

tlaku po = 12 MPa  při 540 ot/min traktoru (tab. 2.1). 

 

 

Obr. 7.1 Umístění hydraulického válce 

7.1 Kontrola hydraulického válce 

 

Z konstrukčního řešení víceúčelového zařízení bude navržen hydraulický válec a tím i 

uchycení hydraulického válce. Z předchozích výpočtů znám velikosti zatěžujících sil pro 

pracovní režimy 1 a 3 (viz rov.2.9 a 2.10), kde zatěžující síla Ax3F = 5581 N  namáhá hydraulický 

válec tahem a zatěžující síla Ax1F = 2052 N  namáhá hydraulický válec tlakem. Tyto síly zároveň 

namáhají i čepy a jejich uložení. Zatěžující síla Ax1F  namáhá pístní tyč na vzpěr. 

Na zařízení bude instalován nenormalizovaný hydraulický válec vyráběný firmou OHS 

hydraulika s.r.o.. Dle doporučení výrobce volím průměr pístní tyče d1 = 18 m, dále volím vnitřní 

průměr válce D1 = 40mm a vnější průměr válce D2 = 50 mm. Zdvih válce je z = 50mm a celková 

délka válce L = 340 mm (obr. 7.2). Bude provedena pevnostní kontrola trubky válce, dna válce, 

pístní tyče na vzpěr a kontrola závitu na uzavírací přírubě. 

 

Hydraulický válec 
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Obr. 7.2 Hydraulický válec [15] 

 

7.1.1 Pevnostní kontrola válce 

Plášť válce je tvořen trubkou rozměrech D1 a D2, v této trubce působí tříosá napjatost 

způsobená tlakem oleje po ve válci (obr. 7.3). Trubka je vyrobena z materiálu 11523.1 s mezí 

kluzu Re = 330 MPa. Jelikož je součást zařazena do hydraulického obvodu uvažuji při kontrole 

bezpečnost k = 2. Kontrolu budu provádět dle hypotézy HMH jako u silnostěnné nádoby 

podle [3]. Trubka je zatížena vnitřním tlakem a osovým napětím od vnitřního tlaku (obr. 7.3). 

 

 

Obr 7.3 Působení tlaku ve válci rozložení napětí 

 

Kontrola obalu válce 

Výpočet poloměrů 

1 40
1 20

2 2

2 50
2 25

2 2

D
r mm

D
r mm

  

  

  (7.1) 
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Výpočet osového napětí 

2 2

1
o o 2 2 2 2

2 1

r 20
σ = p = 12  = 21,3 MPa

r  - r 25 - 20
    (7.2) 

Výpočet napětí na vnitřním povrchu trubky 

r1 oσ = - p = - 12 MPa   (7.3) 

2 2 2 2

1 2
t1 o 2 2 2 2

2 1

r r 25 + 20
σ p = 12  = 54,7 MPa

r  - r 25 - 20


    (7.4) 

Výpočet redukovaného napětí dle HMH 

2 2 2

red t1 o r1 t1 r1 r1 o t1 o Dσ σ σ σ (σ σ σ σ σ σ ) σ             

2 2 2

redσ 54,7 21,3 12 (54,7 21,3 21,3 12 54,2 12)  = 38,9 MPa          (7.5) 

Kde  

D

Re 330
σ =  =  = 165 MPa

ks 2
  (7.6) 

red  Dσ   trubka válce vyhovuje. 

 

7.1.2 Kontrola tloušťky dna válce 

 

Dno válce je zatíženo po celé své ploše tlakem oleje po. Pro zjednodušení výpočtu budu brát 

dno válce jako kruhovou desku o dvou podporách zatíženou spojitým zatížením (obr. 7.4). Ve 

dnu válce vniká dvouosá napjatost. Tloušťku dna volím dle dohody s výrobní firmou t = 6 mm. 

Při kontrole uvažuji bezpečnost k = 2 [-]. Dno je přivařeno k trubce válce. 

 

Obr. 7.4 Působení napětím na dno válce 
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 Výpočet tečného a radiálního napětí ve dnu válce dle [2] 

   t r 2 2

3 Q 3 15079
σ = σ = 3 m + 1  3 3,33 + 1 165 MPa

8 m t 8 3,33 6 

 
     

     
 (7.7) 

2 2

1π D π 40
Q = p S p 12 15079 N

4 4

 
       (7.8) 

Výpočet redukovaného napětí podle HMH 

2 2

red r t r t tσ σ σ σ σ σ 165 MPa       (7.9) 

kde  

D

Re 330
σ =  =  = 165 MPa

ks 2
  (7.10) 

red  Dσ   dno válce vyhovuje. 

 

7.1.3 Výpočet pístní tyče vůči vzpěru 

Pístní tyč je zatížena tlakem od síly Fax1 = 2052 N tato sílá namáhá pístní tyč na vzpěr. Tyč 

musí být zkontrolována na odolnost vůči vzpěru. Průměr pístní tyče d1 = 18 mm. 

 

Poloměr kvadratického momentu: 

 

4 4

min

2 2

π d π 18

J 64 64i =  =  =  = 4,5 mm
π d π 18S

4 4

 

   
(7.11) 

 

Štíhlostní poměr: 

 0l 50
λ =  =  = 11,1 -

i 4,5  
(7.12) 

kde l = l0 = 50 [mm] je délka vysunuté pístní tyče dle druhého případu vzpěru 

(viz. obr. 8.5) 

 
Obr. 7.5 Druhý případ vzpěru kde l = l0 [1] 
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Z velikosti štíhlostního poměru je zřejmé, že pístní tyč je nutno zkontrolovat na vzpěr dle 

Tetmajera. Je volena pístní tyč ϕ18 z materiálu 11 500.1, jehož konstanty napětí pro vzpěr jsou 

a = 335 [MPa] a b = 0,62 [MPa] dle [1]. Pro výpočet bezpečnosti uvažuji minimální dovolenou 

bezpečnost kDOV = 2.  

Kritické napětí, tj. fiktivní tlakové napětí při zhrocení prutu:
 

σ = a b  = 355-0,62 11,1 = 348,2 MPaKR   
 

(7.13)
 

 

Bezpečnost vůči vzpěru: 

 

2 2

KR
KR

π d π 18
σ 348,2

σ S 4 4F   k =  =  = 43,2 -
k F 2052

 
 


 

 
(7.14) 

 

Vypočtená bezpečnost je vyšší než dovolená  pístní tyč vyhovuje. 

 

7.1.4 Kontrola závitu na přírubě 

Kontrola bude provedena z podmínky dovoleného tlaku v závitech dle [4], Výpočet vychází  

z obr. 7.6. Dovolený tlak v závitu pro materiál 11523 pzd = 70 MPa dle [4]. Na přírubě je 

vyroben závit M42x1,5 o délce lz = 10mm. 

 

Obr. 7.6 Detail závitu a působení síly 

 

o
z

2 3

F 12146
p =  =  = 7,69 MPa

π d h z π 41,026 1,84 6,66     
 (7.15) 

2 2 2 2
3 p

o o o

π (d d ) π (40,160 18 )
F  = p S p 12 12146 N

4 4

   
       (7.16)  

3 3h = D - d 42,000 40,160 1,84 mm     (7.17) 
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lz 10

z =  =  = 6,66 -
p 1,5

 (7.18) 

Kde D,d jsou průměry závitu dle [1], dp je průměr pístní tyče, z je počet závitů a p je rozteč 

závitů.  

Závit v obalu válce a na přírubě vyhovuje podmínce dovoleného tlaku v závitu dle rov. 7.19 

zdp p  = 70MPaz   (7.19) 
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8 Upevnění otěrového břitu 

 

 
Na zařízení je instalován otěrový břit, který slouží ke ztužení náběrové hrany korby a 

zároveň se tím zabraňuje nadměrnému opotřebení korby samotné. Při používání víceúčelového 

zařízení pro úklid pozemních komunikací doporučuji používat pryžový břit nebo břit z tvrzeného 

plastu. Otěrový břit je připevněn ke korbě šrouby se zapustnou hlavou (obr. 8.1). Tyto šrouby 

nebudou kontrolovány, neboť břit pouze drží v poloze. Síly jsou přenášeny přes dosedací plochy 

(obr. 8.2).  

 

 

Obr. 8.1 Uchycení otěrových břitů 

 

 

 

Obr. 8.1 Otěrový břit dosedací plochy 

 

 

 

 

 

Dosedací plochy 
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9 Pravidla pro provoz stroje na pozemních komunikacích 

  

  

Stroj je provozován na pozemních komunikacích, proto musí splňovat podmínky pro provoz 

na pozemních komunikacích dle vyhlášky 341/2001 §26 přílohy 3. Tato vyhláška říká, že stroje, 

u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km/h, musí být při provozu na pozemních 

komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení obr. 3.1. Toto označení musí splňovat 

podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj homologováno. 

Dále musí být stroj na zadní časti označen odrazovými skly trojúhelníkového tvaru obr 3.2. Stroj 

při provozování na pozemních komunikacích nezakrývá a nezasahuje do vnějšího osvětlení 

traktoru nemusí být vybaven elektrickým osvětlením. 

 

 

     Obr. 9.1 Deska zadního značení [14]        Obr. 9.2  Odrazové sklo trojúhelníkového tvaru [14] 

  

Boční značení je provedeno odrazkami kruhového tvaru oranžové barvy obr 3.3. Přední část 

je označena kruhovými odrazkami bílé barvy obr. 3.4. Stroj vybavený tímto označením je na 

obr. 3.5. 

 

 

 

Obr. 9.3 kruhová odrazka oranžová [14]                          Obr. 9.4 kruhová odrazka bílá [14] 
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Konstrukce stroje musí být provedena tak, aby vnější povrch stroje neměl špičaté nebo ostré 

výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí 

poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, 

musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh 

nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje. Tato pravidla jsou 

dodržena, proto lze víceúčelové zařízení bez problému využívat. 
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10 ZÁVĚR 

 

 

Víceúčelové zařízení je navrženo dle zadaných parametrů a podmínek. Výpočtem jsem 

ověřil určené součásti stroje. Rám s korbou byl ověřen jak analytickým výpočtem, tak i metodou 

konečných prvků. Z výpočtů vyplývá, že zařízení je pro požadované zatíženi dimenzováno 

správně. Pro výpočet jsem uvažoval vždy maximální síly. Vyřešil jsem mechanizované 

nakládání a vykládání sypkých hmot, to je zajištěno hydraulickým válcem. Válec je 

nenormalizovaný a bude vyroben, proto jsou v práci jeho vybrané části pevnostně ověřeny. 

Zařízení je určeno pro provoz na pozemních komunikacích a splňuje podmínky vyhlášky pro 

provoz na pozemních komunikacích. 

Podle mé diplomové práce bude tento stroj vyroben a odzkoušen v provozu. Po ověření je 

plánovaná malosériová výroba toho stroje. Myslím si, že pro většinu drobných zemědělců bude 

tento stroj užitečný a mohl by být o něj zájem. Cíle diplomové práce byly splněny. 

 

Obr. 10.1 Víceúčelové závěsné zařízení 
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