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1 Úvod 

 

Mulčování je v poslední době pro svoji jednoduchost velice oblíbená metoda pro 

údržbu trvalých travních porostů. Na údržbu těchto ploch je možné i získat prostředky 

z evropských dotačních programů. Mulčování je rovněž velice účinná metoda pro 

zpracování rostlinných zbytků, které zůstávají na poli po sklizni. Proto je tento sektor 

velice důležitý i pro firmy, které se zabývají výrobou zemědělské techniky a všichni 

se snaží držet krok s konkurencí. Předmětem mé diplomové práce je mulčovač 

MZ6000, který vyrábí česká firma Bednar FMT. Mým úkolem je provést celkovou 

modernizaci rámu tohoto stroje. V neposlední řadě se chci zaměřit i na kontrolu 

pohonu. 

 

1.1 Cíl práce 

Mým úkolem je návrh zcela nových svařenců rámu. Úkolem není pouze 

designové vylepšení rámu, ale i zlepšení jeho vlastností. Původní rám má hodně 

členitý povrch, na kterém se lehko zachytávají rostlinné zbytky. Mým hlavním úkolem 

je tento problém vyřešit tím, že povrch nového rámu bude co možná nejméně členitý. 

Po návrhu samotného designu rámu chci provést i pevnostní kontrolu vybraných 

částí.  Rovněž je důležité se zamyslet nad povrchovou úpravou. Původní rám je 

zinkovaný, což je velice výhodné z hlediska odolnosti i marketingové propagace, ale 

přináší to problémy s výrobou. U nového rámu se proto plánuje přechod na práškové 

lakování  

Další úkol je kontrola pohonu mulčovače. Kontrola bude provedena na základě 

experimentálního měření, které si provedla firma sama. V případě že nebude 

nalezeno vhodnější řešení, bude použito stávající, které pracuje bez problémů.  
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2 Mulčování 

 

Mulčování je agrotechnická metoda používaná k ošetření pozemků. Používá se 

jak v zahrádkářství, tak i v zemědělství. Záleží na konkrétním pozemku a na tom 

čeho chceme mulčováním dosáhnout. Velký rozdíl je v tom jestli chceme mulčovat 

okrasný záhon nebo zemědělské plochy.  

O mulčování v zahradnictví se zmíním pouze okrajově, protože tato problematika 

není pro moji práci příliš důležitá vzhledem k jejímu zaměření. V zahradnictví se 

mulčováním rozumí pokrytí okolí rostliny vrstvou materiálu. Touto vrstvou nedokážou 

prorůst nežádoucí plevele a zároveň se zabraňuje i přílišnému vysoušení půdy. 

Výběr mulčovacích materiálů je široký. Nejčastěji se používá kůra, ale můžeme 

použít i dřevěnou štěpku, piliny, oblázky atd. V zelinářství a ovocnářství se též 

používají textilní nebo polyethylenové folie.  

V zemědělství je mulčování velice oblíbená metoda k udržování rozsáhlých 

travnatých ploch, pokud tuto trávu nechceme využít jako krmivo. Podle politiky EU 

materiál z takovéto louky ležící ladem dokonce ani nesmí být využit jako píce, jinak 

by zemědělec přišel o dotace. Princip spočívá v tom, že nože mulčovacího stroje 

trávu nasekají na malé kousky a poté vmetou zpátky na pozemek. Je to nejlevnější 

metoda udržování travnatých ploch, protože pokosenou trávu nemusíme sbírat a 

poté skládkovat. Tlející tráva také působí jako hnojivo. Především do půdy vrací 

vláhu a dusík. Zároveň vlivem mulčování dochází i k částečnému vyrovnání povrchu 

pozemku. Rozdíl mezi loukou pravidelně udržovanou mulčováním a loukou ležící 

ladem je znatelný na první pohled. (viz obrázky 1 a 2) 
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Obrázek 1- Pravidelně udržovaná louka 
 

 

Obrázek 2- Zanedbaná louka 
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Mulčování je také velice důležité při ošetřování pole po sklizni. Dochází 

k mechanické likvidaci škůdců a jejich larev a také se zároveň ničí jejich přirozené 

prostředí. Další výhodou je to, že posklizňové zbytky nasekané na malé kousky se 

mnohem rychleji a kvalitněji rozkládají. Všechny následující operace jsou rychlejší a 

kvalitnější, což zaručuje lepší přípravu seťového lůžka a zároveň i úsporu pohonných 

hmot.   

2.1 Druhy mulova čů 

Na trhu je k dostání několik různých provedení mulčovačů v různých velikostech. 

Výběr konkrétního stroje závisí na tom, jakou plochu se chystáme mulčovat. Pokud 

potřebujeme ošetřit pouze pozemek malého rozsahu, postačí nám malý ruční 

mulčovač. Na druhou stranu pokud potřebujeme ošetřit rozlehlé pole po sklizni 

kukuřice, určitě použijeme mulčovač s několikametrovou pracovní šířkou, který je 

tažen traktorem. V konstrukci mulčovačů se také vyskytuje provedení jak 

s vodorovnou osou rotace, tak také provedení se svislou osou rotace.  

 

Obrázek 3- Ruční mulčovač VARI Tajfun 52 
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Obrázek 4- Mulčovač s horizontální osou rotace ORSI 1300 
 

 

Obrázek 5- Mulčovač s vertikální osu rotace Bednar MM7000 
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3 Popis stroje 

 

Mulčovač MZ 6000 je stroj s vertikální osou rotace. Jeho šířka záběru je 6 metrů 

a na tuto šířku připadají 3 rotory. Každý rotor má 4 nože a tyto nože se ještě vyskytují 

ve dvou různých konfiguracích. Použít se mohou tzv. travní nože určené k mulčování 

travnatých ploch nebo tzv. kukuřičné nože, které jsou určené k mulčování 

posklizňových zbytků (například kukuřice nebo slunečnice). Stroj obsahuje dva 

nezávislé hydraulické okruhy. Jeden okruh slouží k nastavování pracovní výšky a 

druhý ke sklápění rámů do transportní polohy. Tento mulčovač je konstruován jako 

polonesený. Vepředu je zavěšen na tažném zařízení traktoru a vzadu se pohybuje 

po vlastní nápravě. 

 

Obrázek 6- Celková sestava mulčovače 
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Obrázek 7- Rotor s travními noži 

 

 

Obrázek 8- Rotor s kukuřičnými noži 
 

 

3.1 Popis nové konstrukce rámu 

Hlavní požadavek při konstrukci nového rámu byl ten, aby byl povrch co možná 

nejméně členitý. Původní rám má na svém povrchu spoustu různých „kapes“, ve 

kterých se zachytávají rostlinné zbytky. Tyto zbytky mohou po delší době vytvořit 

značný nános na povrchu rámu. Rozměry nového rámu se musí shodovat s tím 

původním, protože ostatní části mulčovače by měly zůstat stejné (tj. oj a náprava). U 

původního zinkovaného rámu také existují určitá konstrukční omezení. Hlavní 

podmínkou je to, že rám nesmí obsahovat žádné uzavřené prostory (například jekl, 
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který má z obou stran navařená víčka). Díky použití práškového lakování dojde ke 

zjednodušení konstrukce a tím i výrobních nákladů. Firma navíc disponuje vlastní 

práškovou lakovnou, a proto by se již povrchová úprava nemusela provádět u 

externích dodavatelů. To by vedlo ke zjednodušení plánování výroby.  

 

3.1.1 Střední rám 

Jak je patrné z obrázku původního rámu, tak celá nosná konstrukce rámu je 

v jeho horní části a zespodu je umístěn krycí plech. Já jsem postupoval opačně 

v tom, že jsem krycí plech umístil nahoru. Nosná konstrukce rámu je ve spodu a je 

zakryta zakrouženým plechem. Díky tomu, že je plech zakroužený, tak mohou 

nečistoty lehko sklouzávat dolu. Základem rámu jsou dva krajní jekly, ke kterým jsou 

připojeny všechny nosné prvky (uchycení nápravy a oje). Tyto jekly jsou navzájem 

spojeny ohnutými plechy (viditelné na obrázku 11).  

 

Obrázek 9- Původní konstrukce středního rámu 
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Obrázek 10- Nový střední rám 
 

 

Obrázek 11- Nosná konstrukce středního rámu 
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3.1.2 Boční rám 

Konstrukce bočního rámu je pojata stejně jako u středního rámu. Nahoře je opět 

zakroužený lech, který umožňuje sklouzávání nečistot. Hlavním nosným elementem 

je krajní jekl, který je pomocí pantů přichycen ke střednímu rámu. Na tento jekl jsou 

navařeny další nosné ohnuté plechy a jekly. 

 

Obrázek 12- Původní konstrukce bočního rámu 
 

 

Obrázek 13- Nový boční rám 
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Obrázek 14- Nosná konstrukce bočního rámu 
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4 Pevnostní výpo čty 

 

4.1 Analýza kinematiky 

Součástí mulčovače je otočně uložená náprava a otočně uložená oj. Tyto dva 

členy jsou spojeny podélnými táhly. Tento mechanismus zaručuje, že rotory 

mulčovače se pohybují vždy přibližně rovnoběžně se zemí. Délka táhel je 

nastavitelná v poměrně velkém rozsahu, protože u různých traktorů se může značně 

lišit výška závěsu. Pro zjištění sil v jednotlivých vazbách mechanismu (v tomto 

případě se jedná pouze o rotační vazby) v rozsahu celé pracovní výšky, je nutné 

nejprve provést detailní kinematickou analýzu.  

 

Obrázek 15- Polohovací mechanismus 
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4.1.1 Sestavení náhradního schématu 

Pro kinematickou analýzu je nutné nejprve sestavit jednoduché schéma, které 

popisuje funkci celého mechanismu, a ze kterého budu vycházet v dalších 

výpočtech. Schéma pro mnou řešený mechanismus je vidět na obrázku 16. 

Hydraulický válec je záměrně vynechaný, protože s ním by měla sestava 0° volnosti 

a nejednalo by se o mechanismus. 

 

Obrázek 16- Náhradní schéma mechanismu 
 

a ....... poloměr kola 

Ht ...... výška závěsu traktoru 
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Dále uvádím rozměry jednotlivých členů mechanismu: 

 

 
 
 

Obrázek 17- Náprava 
 

Obrázek 18- Skutečná podoba nápravy 
 

c=879 mm, m=135 mm, d=555 mm, γ=111° 

 

 

 
 
 

Obrázek 19- Oj 

 

Obrázek 20- Skutečná podoba oje 

 

v=253 mm, u=1360 mm, ε=99° 
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Obrázek 21- Střední rám 
 

f= 769 mm, g=3087 mm, j=300 mm, k=350 mm 

 

 

Obrázek 22- Táhlo 
b=3000-3300 mm 

 

 

4.1.2 Vektorová metoda 

Jedná se o analytickou metodu, která slouží ke kinematické analýze 

mechanismů. Mechanismy je možno řešit také graficky, ale vzhledem k tomu, že je 

dnes možné využít k řešení různé výpočetní softwary, je mnohem výhodnější zvolit 

analytické řešení.  

Řešení touto metodou spočívá v tom, že si zvolím pevný souřadný systém a 

mechanismus popíší vektorovými smyčkami. Pro všechny smyčky sestavím 

vektorové rovnice a tyto rovnice poté rozepíši do jednotlivých složek podle os 

souřadného systému. Dalším krokem je určení tzv. nezávislé souřadnice, která celý 

mechanismus pohání a závislých souřadnic, které jsou závislé na pohonu. Většinou 
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se v mechanismu vyskytuje i několik geometrických závislostí, které snižují celkový 

počet neznámých. Touto metodou dokážu určit velikost všech závislých souřadnic 

v závislosti na pohonu. První derivací rovnic můžeme určit i rychlost závislých 

souřadnic a druhou derivací zrychlení. Použití metody ukáži na jednoduchém 

klikovém mechanismu. 

 

Obrázek 23- Klikový mechanismus 
 

Nejprve je nutné zkontrolovat, zda se opravdu jedná o mechanismus. 

n � počet	těles ∙ 3 � počet	kinematických	dvojic ∙ 2 

n � 3 ∙ 3 � 4 ∙ 2 � 9 � 8 � 1° (1) 

 

=> Z výsledku je patrné, že se jedná o mechanismus s 1 stupněm volnosti. 

 

Nyní můžeme mechanismus popsat pomocí vektorů b1, b2, b3 a jim odpovídajících 

úhlů: 
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Obrázek 24- Vektorová smyčka 
 

Nezávislou souřadnici lze libovolně zvolit. Já si v mém případě volím úhel β3. 

Z toho vyplývá, že závislé souřadnice jsou velikost vektoru b1 a úhel  β2. Velikosti 

vektorů b2, b3 a úhel β1 jsou konstanty 

 

Rovnice vzniklé promítnutím vektorů do os souřadného systému: 

�: !1 ∙ "#$%& ' !2 ∙ "#$%( ' !3 ∙ "#$%) � 0 (2) 

+: !1 ∙ $,-%& ' !2 ∙ $,-%( ' !3 ∙ $,-%) � 0 (3) 

 

Vzhledem k tomu, že platí β1=0, můžeme psát: 

x: b1 ' b2 ∙ cosβ( ' b3 ∙ cosβ) � 0 (4) 

y: b2 ∙ sinβ( ' b3 ∙ sinβ) � 0 (5) 

 

 

Zderivované rovnice pro výpočet rychlostí vypadají takto: 

x: b&2 � b( ∙ sinβ( ∙ β(2 � b) ∙ sinβ) ∙ β)2 � 0 (6) 

y: b( ∙ cosβ( ∙ β(2 ' b) ∙ cosβ) ∙ β)2 � 0 (7) 
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Maticový zápis: 

31 �b( ∙ sinβ(0 b( ∙ cosβ( 4 ∙ 5b&2β(2 6 ' 3�b) ∙ sinβ)b) ∙ cosβ) 4 ∙ 7β)2 8 � 0 
(8) 

 

Druhá derivace rovnic pro výpočet zrychlení: 

x:	b&9 � b( ∙ cosβ( ∙ β(2 ( � b( ∙ sinβ( ∙ β(9 � b) ∙ cosβ) ∙ β)2 ( � b) ∙ sinβ) ∙ β)9 � 0 (9) 

y:	 � b( ∙ sinβ( ∙ β(2 ( ' b( ∙ cosβ( ∙ β(9 � b) ∙ sinβ) ∙ β)2 ( ' b) ∙ cosβ) ∙ β(9 � 0 (10) 

 

Maticový zápis: 

31 �b( ∙ sinβ(0 b( ∙ cosβ( 4 ∙ 5b&9β(9 6 ' 3�b) ∙ sinβ)b) ∙ cosβ) 4 ∙ 7β)9 8 ' :�b( ∙ cosβ( ∙ β(2 ( � b) ∙ cosβ) ∙ β)2 (
�b( ∙ sinβ( ∙ β(2 ( � b) ∙ sinβ) ∙ β)2 ( ; � 0 

(11) 

 

 

Z výše uvedených rovnic nyní můžeme spočítat všechny parametry, které 

popisují pohyb mechanismu. Maticový zápis je důležitý zejména pokud se 

rozhodneme k řešení využít nějaký výpočetní software. 

 

 

4.1.3 Výpočet pomocí vektorových smy ček 

Z počátku jsem se pokoušel kinematiku spočítat pomocí trigonometrie, ale 

výsledné rovnice byly velice komplikované. Proto se nakonec jako nejlepší volba 

ukázalo použití vektorové metody. Aby z vektorové metody vzešly relevantní 

výsledky, bylo potřeba do mechanismu přidat jeden vložený člen. Přidaná posuvná 

vazba nahrazuje odvalování kola po zemi (obrázek 25). 
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Obrázek 25- Upravené schéma mechanismu 
 

Kontrola stupňů volnosti: 

n � 5 ∙ 3 � 7 ∙ 2 � 15 � 14 � 1° (12) 

 

 Zjištění počtu potřebných smyček: l=počet kinematických dvojic-počet těles+1 

l � 7 � 5 ' 1 � 3 smyčky (13) 

 

  

Na následujících obrázcích jsou znázorněny vektorové smyčky, které jsem zvolil 

pro popis mechanismu. Vektory na obrázcích jsou označeny b1, b2, b3, ……, b11. 

Úhly natočení jednotlivých vektorů β1, β2, β3, …., β11 na obrázcích nejsou pro lepší 

čitelnost vyznačeny. Jejich hodnota se bere vždy od kladného směru osy x, jako je 

znázorněno na vzorovém příkladu v kapitole 4.1.2. 

 

 

Obrázek 26- Smyčka č.1 
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Obrázek 27- Smyčka č.2 
 

 

Obrázek 28- Smyčka č.3 
 

Vektorové rovnice potom vypadají následovně: 

1. smyčka:  b&>>>>? ' b(>>>>? ' b)>>>>? ' b@>>>>? ' bA>>>>? ' bB>>>>? ' bC>>>>? ' bD>>>>? � 0 (14) 

2. smyčka: b@>>>>? ' bA>>>>? ' b&E>>>>>>? ' bF>>>>? � 0 (15) 

3. smyčka: bA>>>>? ' bB>>>>? ' b&&>>>>>>? � 0 (16) 

 

Vektorové rovnice zapsané ve skalárním tvaru: 

1. smyčka 

x:  b& ∙ cosβ& ' b( ∙ cosβ( ' b) ∙ cosβ) ' b@ ∙ cosβ@ ' bA ∙ cosβA ' bB ∙
						cosβB ' bC ∙ cosβC ' bD ∙ cosβD � 0 

     

(17) 

y:  b& ∙ sinβ& ' b( ∙ sinβ( ' b) ∙ sinβ) ' b@ ∙ sinβ@ ' bA ∙ sinβA ' bB ∙ sinβB ' 

    bC ∙ sinβC ' bD ∙ sinβD � 0 

 

(18) 

 



 

ČVUT v Praze Ústav konstruování a 

 Fakulta strojní částí strojů 
 

Konstrukce rámu mulčovače 28 
 

2. smyčka 

x:  b@ ∙ cosβ@ ' bA ∙ cosβA ' b&E ∙ cosβ&E ' bF ∙ cosβF � 0 (19) 

y:  b@ ∙ sinβ@ ' bA ∙ sinβA ' b&E ∙ sinβ&E ' bF ∙ sinβF � 0 (20) 

 

3. smyčka 

x:  bA ∙ cosβA ' bB ∙ cosβB ' b&& ∙ cosβ&& � 0 (21) 

y:  bA ∙ sinβA ' bB ∙ sinβB ' b&& ∙ sinβ&& � 0 (22) 

 

qH � Iβ)J .............. zvolená nezávislá souřadnice 

vektor závislých souřadnic: 

zH �

LM
MM
MM
MM
MN

b&bAβ)β@βAβCβFβ&Eβ&&OP
PP
PP
PP
PQ

 

Na první pohled je patrné, že závislých souřadnic je 9, ale máme k dispozici 

pouze 6 rovnic. Tento problém se vyřeší pomocí geometrických závislostí. 

β&E � βF ' π2 (23) 

β@ � β) � π � ε (24) 

βC � βB � π � γ (25) 
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Nový vektor závislých souřadnic tedy vypadá takto: 

zH �
LM
MM
MN

b&bAβ)βAβFβ&&OP
PP
PQ
 

 

Ještě pro úplnost uvedu souřadnice, které jsou konstantní: 

b2=a b3=c b4=m b6=v b7=u b8=Ht 

b9=g b10=k b11=b β1=π β2=π/2 β8=3/2π 

 

1. derivace rovnic 

 

1. smyčka 

x: b&2 ∙ cosβ& � b) ∙ sinβ) ∙ β)2 � b@ ∙ sinβ@ ∙ β@2 ' bA2 cosβA � bAsinβA ∙ βA2 � 

					bB ∙ sinβB ∙ βB2 � bC ∙ sinβC ∙ βC2 � 0 

(26) 

y:  b&2 ∙ sinβ& ' b) ∙ cosβ) ∙ β)2 ' b@ ∙ cosβ@ ∙ β@2 ' bA2 sinβA ' bAcosβA ∙ βA2 ' 

    bB ∙ cosβB ∙ βB2 ' bC ∙ cosβC ∙ βC2 � 0 

(27) 

 

2. smyčka 

x: �b@ ∙ sinβ@ ∙ β@2 ' bA2 ∙ cosβA � bA ∙ sinβA ∙ βA2 � b&E ∙ sinβ&E ∙ β&E2 � bF ∙ sinβF ∙
βF2 � 0 

(28) 

y: b@ ∙ cosβ@ ∙ β@2 ' bA2 ∙ cosβA ' bA ∙ cosβA ∙ βA2 ' b&E ∙ cosβ&E ∙ β&E2 ' bF ∙ cosβF ∙
βF2 � 0 

(29) 

 

3. smyčka 

x:  bA2 ∙ cosβA � bA ∙ sinβA ∙ βA2 � bB ∙ sinβB ∙ βB2 � b&& ∙ sinβ&& ∙ β&&2 � 0 (30) 

y:  bA2 ∙ sinβA ' bA ∙ cosβA ∙ βA2 ' bB ∙ cosβB ∙ βB2 ' b&& ∙ cosβ&& ∙ β&&2 � 0 (31) 
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Maticový zápis: 

JVW ∙ zH ' JXW ∙ qH � 0 (32) 

 

YZW � 

LM
MM
MN
cosβ& cosβA �b) ∙ sinβ)�b@ ∙ sinβ@ �bA ∙ sinβA 0 0sinβ& sinβA b) ∙ cosβ) ' b@ ∙ cosβ@ bA ∙ cosβA 0 00 cosβA �b@ ∙ sinβ@ �bA ∙ sinβA �bF ∙ sinβF�b&E ∙ sinβ&E 00 sinβA b@ ∙ cosβ@ bA ∙ cosβA bF ∙ cosβF'b&E ∙ cosβ&E 00 cosβA 0 �bA ∙ sinβA 0 �b&& ∙ sinβ&&0 sinβA 0 bA ∙ cosβA 0 b&& ∙ cosβ&& OP

PP
PQ
 

 

JXW �
LM
MM
MN
�bB ∙ sinβB � bC ∙ sinβCbB ∙ cosβB ' bC ∙ cosβC00�bB ∙ sinβBbB ∙ cosβB OP

PP
PQ
 

 

Při sestavování matic byly brány v úvahu následující závislosti: 

%&E2 � %F2  
%@ �2 %)2  
%C �2 %B2  
 

K řešení této úlohy byl použit program K-řešič, který mi poskytl odbor mechaniky 

fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze. Program jsem si 

následně ještě upravil podle svých potřeb, aby bylo možně pomocí něho spočítat i 

následující kapitoly. Výstup kinematického výpočtu z toho programu je tabulka se 

souřadnicemi významných bodů mechanismu (obr. 29) v rozsahu celé pracovní 

výšky. Celý rozsah pracovní výšky byl rozdělen na 21 poloh. Souřadnice všech bodů 

v závislosti na pracovní výšce jsou uvedeny v příloze P3.  
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Obrázek 29- Významné body mechanismu 
 

Grafy smyček vygenerované Matlabem (rozměry na osách jsou v metrech): 

 

Obrázek 30- Horní poloha 

 

Obrázek 31- Dolní poloha 
 

Tyto smyčky byly vygenerovány Matlabem na základě zadaných rovnic a lze na 

nich ověřit správnost těchto rovnic. Z obrázků je patrné, že vektorové smyčky, 

vygenerované Matlabem, svým tvarem odpovídají předem zvoleným smyčkám. Na 

obrázcích jsou uvedeny pouze dvě krajní polohy (horní a dolní). 
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4.2 Výpočet reakcí 

Nyní, když jsou známé polohy všech bodů v celém rozsahu pracovní výšky, je 

možné spočítat silové reakce. K výpočtu reakcí použiji klasickou metodu uvolňování. 

Nyní do schématu přidám další člen, který představuje hydraulický válec, aby byla 

splněna podmínka 0° volnosti. Výpočet je proveden na 2D schématu. Skutečný 

mechanismus je ale prostorový se dvěma táhly, a proto je nutné reálné silové účinky 

v jednotlivých vazbách uvažovat pouze v poloviční velikosti. Výjimkou jsou pouze 

silové reakce v uložení hydraulického válce, protože ten je tam pouze jeden.  

 

Obrázek 32- Prostorové uspořádání mechanismu 

 

Obrázek 33- Schéma pro výpočet reakcí 
 

Kontrola stupňů volnosti: 

n � 3 ∙ 6 � 2 ∙ 9 � 18 � 18 � 0° (33) 

 

Díky přidání hydraulického válce (člen 3) má zařízení 0° volnosti a je proto 

možné provést statický výpočet reakcí v jednotlivých vazbách. 

 



 

ČVUT v Praze Ústav konstruování a 

 Fakulta strojní částí strojů 
 

Konstrukce rámu mulčovače 33 
 

Ještě pro přehlednost označení jednotlivých vazeb a specifikace zatížení: 

 

 

Obrázek 34- Označení bodů a specifikace zatížení 
 

Zatížení konstrukce je představováno gravitační silou FG umístěnou do těžiště. 

Velikost této síly představuje tíhu celého mulčovače. Hmotnost celého stroje je 3300 

kg. Potom platí, že FG � 3300 ∙ 9,81 � 32	373	N 

Metoda uvolňování spočívá v tom, že jednotlivé členy si osamostatním a do 

vazeb umístím silové reakce od ostatních členů, které vznikají na základě zákona 

akce a reakce. Členy 3 a 4 jsou takzvané nezatížené binární členy. Jedná se o 

takový člen, který má právě dvě rotační vazby a není na něm žádné vnější zatížení. 

To znamená, že v obou rotačních vazbách součásti bude pouze jedna reakce 

namísto obvyklých dvou. Obě reakce budou stejně veliké a budou orientované ve 

směru spojnice obou rotačních vazeb. Tato skutečnost zmenší výsledný počet rovnic 

i neznámých. 
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Uvolnění členu 1: 

 

Obrázek 35- Uvolnění členu 1 
 

x:	Aa � 0 (34) 

y:	Aa ' Ja � 0 (35) 

Mc:	Mc ' Ad ∙ a � 0     => Mc � 0 (36) 

 

Uvolnění členu dva: 

 

Obrázek 36- Uvolnění členu 2 
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Úhly α, β a τ se nechají jednoduše spočítat, protože jsou známé polohy všech bodů. 

x:	 � Ad � Cd ' D ∙ cos	τ ' E ∙ cos δ � 0 (37) 

+:	jk ' lk ' m ∙ sin n � o ∙ sin p � 0 (38) 

Mq:	Ad ∙ c ∙ sin α � Aa ∙ c ∙ cos α � D ∙ cos τ ∙ m ∙ sins180 � α � γt ' 

      D ∙ sin τ ∙ m ∙ coss180 � α � γt � E ∙ cos δ ∙ d ∙ sins180 � α � γt � 

      E ∙ sin δ ∙ d ∙ coss180 � α � γt � 0 

(39) 

Uvolnění členu 3: 

 

Obrázek 37- Uvolnění členu 3 x: E ∙ cos δ	� E ∙ cos δ � 0 (40) 

y:	 � E ∙ sin δ ' E ∙ sin δ � 0 (41) 

Mu: E ∙ sin δ ∙ T ∙ cos δ � E ∙ cos δ ∙ Tsin	δ � 0 (42) 

 

 

Na první pohled je patrné, že všechny rovnice pro tento člen jsou nulové. Je to 

z toho důvodu, že se jedná o již zmíněný nezatížený binární člen. 
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Uvolnění členu 4: 

 

Obrázek 38- Uvolnění členu 4 
 

x: D ∙ cos τ � D ∙ cos τ � 0	 (43) 

y: D ∙ sin τ � D ∙ sin τ � 0 (44) 

Mw :	� D ∙ cos τ ∙ b ∙ sin τ ' D ∙ sin τ ∙ b ∙ cos τ � 0 (45) 

 

Zde se jedná o druhý nezatížený binární člen a všechny rovnice proto budou 

opět nulové. 

Uvolnění členu 5: 

 

Obrázek 39- Uvolnění členu 5 x:	Cd � E ∙ cos δ � Gd � 0 (46) 

y:	 � Ca ' E ∙ sin δ � FG � 0 (47) 

Mq: E ∙ cos δ ∙ sf ∙ sin θ ' j ∙ cosθt ' E ∙ sin δ ∙ sf ∙ cos θ � j ∙ sin θt ' 

      Gd ∙ sg ∙ sin θ ' k ∙ cos θt ' Ga ∙ sg ∙ cos θ � k ∙ sin θ � FG ∙ TG ∙ cos θ 

 

(48) 
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Uvolnění členu 6: 

 

Obrázek 40- Uvolnění členu 6 x:	Gd � D ∙ cos τ � Td � 0 (49) 

y:	 � Ga � D ∙ sin τ ' Ta � 0 (50) 

M{:	Ga ∙ v ∙ sin β � Gd ∙ v ∙ cos β ' Td ∙ sins90 ' β � εt ' Ta ∙ coss90 ' β � εt � 0 (51) 

 

Nyní máme 10 neznámých a k dispozici je 10 rovnic. Soustava je proto řešitelná. 

Pro řešení je nutno soustavu převést na maticový tvar.  

Maticový tvar vypadá následovně: 

AW ∙ xH � BW (52) 

 

AW .............  matice soustavy 

xH ..............  vektor neznámých 

BW .............  vektor pravých stran rovnic (vnější zatížení) 

Řešení se provede následovně: 

xH � AW}& ∙ BW (53) 
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Matice soustavy je poměrně rozsáhlá, a proto zde uvedu pouze vektor neznámých a 

vektor vnějších zatížení: 

�̅ � 7jk			l�			lk			m			o			��			�k			��			�k			Yk8 
�H � I0			0			0			0			��			�� ∙ �� ∙ cos �		0			0			0			0J 

A zde jsou výsledné hodnoty reakcí v závislosti na pracovní výšce v bodech E a 

G. Tyto body jsem vybral proto, že hodnoty těchto reakcí jsou důležité pro následný 

pevnostní výpočet. U reakce v bodě G uvádím i hodnoty jejích jednotlivých složek 

v osách x a y pro lepší znázornění směru jejího působení. Směr reakce E se moc 

výrazně nemění a síla vždy působí v ose hydraulického válce. Velikost úhlu 

hydraulického válce δ (znázorněného na obrázku 39) se pohybuje od 13° do 20°. Jak 

jsem již zmínil dříve, tak velikost síly, působící na konkrétní uložení, je pouze 

poloviční oproti reakci G. Reakce E je síla působící na hydraulický válec, a proto jí 

uvažujeme v plné velikosti 

G � �G�( ' G�( 
(54) 

 

 

 

Obrázek 41- Velikost reakce Gy v závislosti na pracovní výšce 
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Obrázek 42- Velikost reakce Gx v závislosti na pracovní výšce 
 

 

 

Obrázek 43- Velikost reakce G v závislosti na pracovní výšce 
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Obrázek 44- Velikost reakce E v závislosti na pracovní výšce 
 

4.3 Pevnostní výpo čet st ředního rámu 

Většina zatížení je přenášena do středního rámu, protože slouží jako opora i pro 

boční rámy, které jsou k němu přichyceny pomocí otočných pantů. A v případě 

sklopení bočních rámu do svislé polohy (tj. transportní poloha) veškeré zatížení  nese 

pouze střední rám. Proto chci věnovat pozornost při pevnostní kontrole hlavně 

tomuto členu. Zatížení bočních rámů bude minimální. Slouží pouze jako opora pro 

rotory. Tento předpoklad vychází ze zkušenosti s provozem původního modelu 

mulčovače.  Boční rámy jsou ohroženy spíše kroucením celé konstrukce na krajích, 

kde rám není nijak podepřen. Toto kroucení ale začíná být nebezpečné až u velkých 

šířek pracovního záběru. V mém případě budu tuto skutečnost zanedbávat.  

Hlavní nosnou částí středního rámu jsou dva jekly o rozměru 250x100x6 viditelné 

na obrázku 45. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze na kontrolu těchto jeklů. Vrchní 

zahnutý plech má při své tloušťce 4 mm mnohem větší poddajnost než jekly a je 

schopen přenést jen malou část zatížení. Při pevnostní kontrole budu uvažovat, že 

celé zatížení budou přenášet pouze jekly. K pevnostní kontrole budu přistupovat tak, 

že budu jekl brát jako staticky určitý nosník, na který promítnu zatížení, která jsem 

spočítal v předchozí kapitole.  
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Obrázek 45- Konstrukce středního rámu 

 

 

 

 

4.3.1 Sestavení výpo četního modelu 

Skutečná geometrie rámu je znázorněna na obrázku 46. Přijmu předpoklad, že 

do bodů 1 a 2 umístím podpory, do bodu 1 rotačně posuvnou vazbu a do bodu 2 

rotační vazbu. Tím vznikne staticky určitý nosník (obrázek 47). Síly Gx a Gy ve 

výpočtu zohledním jako příslušný moment MG umístěný do bodu 2. Složku síly E ve 

směru y ve výpočtu zohledním jako Sílu FE. Složka síly E ve směru x působí na 

rameni j a tuto sílu ve výpočtu zohledním jako moment ME. Dále ve výpočtu 

vystupuje síla F. Tato síla představuje zatížení od pantů, ve kterých je uchycen boční 

rám. Hmotnost obou bočních rámů dohromady je mR=1000 kg. Boční rám je uchycen 

pomocí dvou pantů a když předpokládám, že hmotnost je na oba panty rozdělena 

rovnoměrně, tak potom platí:  

 

F � �� ∙ �2 � 1000 ∙ 9.812 � 4905	N 
(55) 
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Obrázek 46- Skutečná geometrie rámu M� � Gd ∙ k ' Ga ∙ z (56) 

Mu � E ∙ cos δ ∙ j (57) 

Fu � E ∙ sin δ (58) 

 

 

Nosník, ze kterého budu vycházet při výpočtu, vypadá následovně: 

 

 

Obrázek 47- Výpočtový nosník 
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4.3.2 Výpočet reakcí v podporách 

Prvním krokem při výpočtu nosníku obvykle bývá výpočet reakcí v podporách. 

V tomto případě použiji pro výpočet reakcí v podporách rovnici rovnováhy ve směru y 

a rovnici momentové rovnováhy vztaženou k bodu 1.  

 

Obrázek 48- Schéma nosníku s Rozměry 
 

y:	R& ' R( � 2F ' F� � 0 (59) 

M&:	F ∙ x& � M� ' F ∙ x) � M� ' R( ∙ L� � F� ∙ x( � 0 (60) 

R( � �F ∙ x& ' M� � F ∙ x) ' M� ' F� ∙ x(L�  
(61) 

R& � �R( ' 2F � F� (62) 

 

 

Výsledné velikosti reakcí v závislosti na pracovní výšce jsou v příloze P4. 
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4.3.3 Výpočet ohybových moment ů 

Nosník si rozdělím na jednotlivé části a při výpočtu budu postupovat z leva. 

Potom výpočet ohybových momentů vypadá následovně: 

 

Obrázek 49- Schéma pro výpočet ohybových momentů 
 

 

Oblast I: 

xϵ〈0; x&〉 
M�& � R& ∙ x (63) 

 

Oblast II: 

xϵ〈x&; x(〉 
M�( � R& ∙ x � F ∙ sx � x&t (64) 
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Oblast III: 

xϵ〈x(; x)〉 
M�) � R& ∙ x � F ∙ sx � x&t � M� ' F� ∙ sx � x(t (65) 

 

Oblast IV: 

xϵ〈x); L�〉 
M�@ � R& ∙ x � F ∙ sx � x&t � M� ' F� ∙ sx � x(t � F ∙ sx � x@t (66) 

 

Průběh ohybového momentu na nosníku bude vypadat následovně: 

 

Obrázek 50- Průběh ohybového momentu na nosníku 
 

Konkrétní hodnoty ohybových momentů v závislosti na pracovní výšce jsou 

v příloze P5. (Jedná se o hodnotu ohybového momentu působícího na oba jekly 

dohromady) 
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4.3.4 Výpočet napětí 

Jekly popisované na obrázku 45 mají následující průřez: 

 

Obrázek 51- Průřez jeklu 
 

H=250 mm, B=100 mm, T=6 mm, W0Z=141 930 mm3 

Zde jsou na obrázku 52 vyznačená jednotlivá kontrolovaná místa. Je evidentní, 

že maximální ohybový moment se vyskytne v místě 3. Proto se zaměřím na toto 

místo: 

 

Obrázek 52- Kontrolovaná místa 
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Na základě ohybového momentu se již jednoduše vypočítá napětí podle známého 

vzorce: 

�� � M�)2 ∙ W�V 
(67) 

(Ve jmenovateli se vyskytuje hodnota 2WOZ, protože vypočtené hodnoty ohybového 

momentu jsou pro oba jekly dohromady) 

Zde již uvádím výsledné napětí v jeklu v místě 3 v závislosti na pracovní výšce: 

 

Obrázek 53- Napětí v místě 3 v závislosti na zdvihu 
 

 

Jak je patrné z obrázku 53, tak maximální napětí se bude vyskytovat v místě 3 při 

pracovní výšce přibližně 0,2 m. Jeho hodnota je necelých 150 N/mm2. Rám je 

vyroben z běžné konstrukční oceli 11 523, jejíž mez kluzu je RE=355 N/mm2. Když 

budu uvažovat, že rám bude v reálném provozu zatěžován dynamicky a navíc se 

mohou vyskytnout náhodná namáhání například najetím na nějakou překážku, tak 

hodnotu 150 N/mm2 považuji za přijatelnou.   
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4.4 Pevnostní kontrola nápravy 

Hlavní částí nápravy je trubka, která je namáhaná na krut (červeně zvýrazněná 

na obrázku 54). Ve skutečnosti je trubka ještě vyztužená pomocnými plechy (obrázek 

55), které ve výpočtu neuvažuji. Skutečné napětí proto bude ještě o něco nižší. 

Výpočet bude proveden pro případ, kdy celé zatížení nese pouze náprava středního 

rámu. To znamená, že mulčovač je v transportní poloze. Hlavní zatížení je od síly, 

kterou na nápravu působí hydraulický válec a krouticí moment, vytvořený touto silou, 

je přenášen na oka, ve kterých jsou uchycena táhla. V místech největšího zatížení je 

náprava otočně přichycena k rámu (na krajích a uprostřed). Proto namáhání ohybem 

bude minimální. 

 

 

Obrázek 54- Náprava bez výztuh 
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Obrázek 55- Náprava s výztuhami 
 

4.4.1 Výpočet zatížení 

Zde je na obrázku 56 schematicky znázorněná náprava. Zatížení představuje síla 

E od hydraulického válce. Já ale budu počítat pouze s její složkou FK, která je kolmá 

na rameno nápravy. 

 

Obrázek 56- Schéma pro výpočet zatížení nápravy 
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Složka síly E způsobující krouticí moment: 

F� � E ∙ cossδ ' 90 � α � γt (68) 

 

Výsledný krouticí moment: 

M� � F� ∙ d (69) 

 

Hodnoty MK v závislosti na poloze: 

Směr síly E je ve skutečnosti opačný, než je znázorněno na obrázku. V grafu 

jsou ale hodnoty krouticího momentu uvedeny již v kladných hodnotách. 

 

 

Obrázek 57- Závislost krouticího momentu na pracovní výšce 
 

Z grafu je patrné, že krouticí moment, který namáhá trubku, bude největší při 

pracovní výšce přibližně 0,25 m a jeho hodnota je 24 200 Nm.  
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4.4.2 Výpočet napětí 
Nejprve je třeba sestavit modelový nosník, na kterém bude proveden výpočet. Na 

obrázku 58 jsou kromě zatěžujícího momentu MK znázorněny i reakční momenty MKA 

a MKB, které vzniknou ve vetknutí.  

 

Obrázek 58- Modelový nosník 
 

Pro tento model lze napsat jednu rovnovážnou rovnici: M�� ' M�� � M� 

Úloha je ale staticky neurčitá, proto je nutno doplnit deformační podmínku. Volím 

pomyslné odstranění vetknutí v místě B a sepsání podmínky pro nakroucení v tomto 

místě: 

φ� � M�� ∙ L�/2G ∙ J� ' sM�� � M�t ∙ L�/2G ∙ J� � 0 
(70) 

Úpravou rovnic získám následující vztah: 

M�� � M�� � M�/2 (71) 
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 Průběh krouticího momentu vypadá následovně: 

 

Obrázek 59- Průběh krouticího momentu 
 

Modul průřezu v krutu: 

 

Obrázek 60- Průřez trubky 
 

D=102 mm 

t=10 mm 

d ......... vnitřmí průměr trubky (d=82 mm) 
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W� � π16 ∙ D) ∙ �1 �  dD¡@¢ � π16 ∙ 102) ∙ �1 �   82102¡@¢ � 121	334	mm) 
(72) 

 

Výpočet napětí: 

τ� � M�/W� (73) 

 

Zde je již velikost smykového napětí v trubce v závislosti na pracovní výšce: 

 

Obrázek 61- Závislost smykového napětí na pracovní výšce 
 

Dovolené napětí: 

Trubka je z oceli 11 523, jejíž mez kluzu je 355 N/mm2. Při uvažování 

dynamického namáhání uvažuji dovolené napětí přibližně σw � 200	N/mm(. Pro 

smykové napětí platí vztah τw � ¤¥√) � 114	N/mm(. Z grafu je patrné, že maximální 

hodnota napětí v trubce je přibližně 96 N/mm2, a proto trubka vyhovuje. Celá náprava 

je navíc ještě zpevněná pomocnými plechy, které jsem ve výpočtu neuvažoval. 
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5 Kontrola pohonu 

5.1 Popis pohonu 

Schéma pohonu je poměrně jednoduché. Vstupní kardanový hřídel (pozice 1) se 

připojí k traktoru a je roztáčen na 1000 ot/min. Z tohoto hřídele je výkon veden do 

převodovky (pozice 2), která rozdělí výkon do tří větví. Z této rozvodové převodovky 

je výkon přenášen dalšími kardanovými hřídelemi ke kuželovým převodovkám 

(pozice 3 a 4), které ho již přenáší přímo na rotory. Vstupní otáčky střední kuželové 

převodovky (pozice 3) jsou 1000 ot/min, kdežto vstupní otáčky bočních kuželových 

převodovek (pozice 4) jsou 740 ot/min. Proto má střední převodovka převod do 

pomala (převodový poměr 1,25:1) a boční převodovky mají převod do rychla 

(převodový poměr 1:1,11). Tím se dosáhne toho, že všechny tři rotory mají přibližně 

stejné otáčky. Pohon navíc obsahuje i třecí spojku, která ho chrání proti přetížení. 

Původní pohon doposud funguje bez jakýchkoliv problémů. Proto se nabízí 

myšlenka, že může být předimenzovaný. Výměnou některých předimenzovaných 

částí by bylo možné snížit výrobní náklady. K této kontrole chci použít data, která 

firma naměřila při provozu tohoto stroje.  

 

Obrázek 62- Schéma pohonu 
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5.2 Naměřená data 

Společnost Bednar FMT provedla společně s Českou Zemědělskou Univerzitou 

v Praze a Výzkumným Ústavem Zemědělské Techniky měření příkonu mulčovače 

MZ 6000. K měření byl použit traktor John Deere 7930 o jmenovitém výkonu 189 kW. 

Měřilo se na dvou různých pozemcích a při různých pojezdových rychlostech (3 až 9 

km/h). Navíc byly změřeny případy jak s opotřebovanými, tak i s novými noži. Měření 

bylo prováděno na výstupní hřídeli traktoru. Já zde uvedu pouze výsledky 

odpovídající největšímu zatížení.  

Měření při rychlosti 9 km/h s opotřebovanými noži (PTO= výstupní hřídel traktoru): 

 

Obrázek 63- Časový průběh otáček výstupní hřídele traktoru s opotřebovanými noži 

 

Obrázek 64- Časový průběh výkonu na výstupní hřídeli traktoru s opotřebovanými noži 
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Obrázek 65- Časový průběh momentu na výstupní hřídeli traktoru s opotřebovanými noži 
 

Měření při rychlosti 9 km/h s novými noži: 

 

Obrázek 66- Časový průběh otáček výstupní hřídele traktoru s novými noži 
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Obrázek 67- Časový průběh výkonu na výstupní hřídeli traktoru s novými noži 
 

 

Obrázek 68- Časový průběh momentu na výstupní hřídeli traktoru s novými noži 
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5.3 Vyhodnocení dat 
Jako maximální běžné provozní zatížení budu uvažovat výkon při pojezdové 

rychlosti 9 km/h s novými noži. Všechny rotory se otáčí přibližně stejnou rychlostí a 

mají stejnou šířku. Ve skutečnosti se budou pracovní záběry jednotlivých nožů 

nepatrně překrývat, a proto bude na středním rotoru výkon nepatrně větší. Tuto 

skutečnost ale zanedbám a budu uvažovat, že na všech rotorech je stejný výkon. 

Z grafu na obrázku 67 je patrné, že výkon se během práce stroje pohybuje těsně pod 

hranicí 120 kW. Proto budu jako hodnotu výkonu pro můj výpočet uvažovat právě 

120 kW.  

PPTO=120 kW 

P̈ � P©ª� 3« � 99 3« � 40	kW (74) 

 

PR ..................... výkon připadající na jeden rotor 

PPTO ........... výkon na výstupní hřídeli traktoru 

 

Použité převodovky vypadají následovně: 

Rozvodová převodovka 

Štítkové hodnoty: 

Pn=184 kW 

nn=1000 min-1 (na vstupu) 

M¬d � P® ω®« � P® n® ∙ 2π60° � 184	000 1000 ∙ 2π60° � 1758	Nm 

 

(75) 

Bezpečnost: 

k � P® P©ª�« � 184 120« � 1,53 (76) 
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Prostřední kuželová převodovka 

Štítkové hodnoty: 

Pn=73,5 kW 

nn=1000 min-1 (na vstupu) 

M¬d � P® ω®« � P® n® ∙ 2π60° � 73	500 1000 ∙ 2π60° � 702	Nm (77) 

 Bezpečnost: 

k � P® P̈« � 73,5 40« � 1,84 (78) 

  

Boční kuželové pževodovky 

Štítkové hodnoty: 

Pn=59 kW 

nn=540 min-1 (na vstupu) 

M¬d � P® ω®« � P® n® ∙ 2π60° � 59	000 540 ∙ 2π60° � 1043	Nm (79) 

  

Převodovky na levé a pravé straně mají rozdílný smysl výstupních otáček. Jinak 

jsou parametry shodné. Jmenovité vstupní otáčky těchto převodovek jsou nn=540 

min-1. V našem případě je ale hodnota vstupních otáček n1=740 min-1.  

M& � P̈ ω&« � P̈ n& ∙ 2π60° � 40	000 740 ∙ 2π60° � 516	Nm (80) 

M1 ................ skutečný vstupní moment 

n1 ................. skutečné vstupní otáčky 

Bezpečnost: 

k � M¬d M&« � 1043 516« � 2,02 (81) 
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Závěr vyhodnocení: 

Z vypočtených hodnot bezpečnosti vyplývá, že pohon je značně 

předimenzovaný. Je třeba vzít v úvahu, že zde vypočtené hodnoty bezpečností se 

vztahují k maximálnímu povolenému zatížení převodovek danému výrobcem. Dá se 

předpokládat, že i výrobce má v dimenzování převodovek zahrnutou určitou 

bezpečnost. Pohon má tedy ještě značné výkonové rezervy, které v případě potřeby 

mohou pokrýt náhodná zatížení způsobená například nárazem nože na kámen. 

Pokud budeme uvažovat zatížení při práci s opotřebovanými noži, tak průměrný  

výkon na výstupní hřídeli traktoru je PPTO=150 kW (tato hodnota byla určena z grafu 

na obrázku 64). To je asi 1,25X víc, než při práci s novými noži. Takže i v tomto 

případě má pohon stále značné výkonové rezervy. Z tohoto důvodu by se dalo u 

kuželových převodovek uvažovat o použití typů, dimenzovaných na menší výkon. 

Převodovky by byly o něco lehčí, ale vliv na celkovou hmotnost by byl zanedbatelný. 

Spíše by bylo výhodou zmenšení výrobních nákladů stroje. V případě použití 

převodovek dimenzovaných na menší výkon by se ale zmenšila odolnost pohonu 

proti náhodným špičkám zatížení. Proto považuji za vhodné nadále používat stávající 

typy převodovek. 
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6 Závěr 

 

Podle požadovaných kritérií byl navržen nový design rámů. Na základě 

pevnostních výpočtů jsem ověřil, že konstrukce je vyhovující pro daná zatížení. 

Výrobní cena nového rámu by se měla o něco snížit díky použití práškového 

lakování. V další fázi vývoje bude nutné vyrobit prototyp, na kterém se otestuje 

správnost výpočtů i vhodnost navrženého řešení proti ulpívání rostlinných zbytků na 

povrchu rámu. Rovněž je nutné otestovat odolnost povrchové úpravy. Pokud by se 

práškový lak ukázal jako nevyhovující, muselo by se přejít zpátky na zinkování. To by 

ale přineslo dodatečné konstrukční úpravy. Mezí hlavní úpravy by patřilo odstranění 

uzavřených prostorů (například jekl, který má z obou stran navařená víčka).  
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Seznam symbol ů a zkratek 

 

Veličina  Jednotky  Popis  

n - Stupňe volnosti 

b m Délka vektoru 

β ° Úhel vektoru 

a m Poloměr kola 

Ht m Výška závěsu traktoru 

l - Počet smyček 

qH - Vektor nezávislých souřadnic 

zH - Vektor závislých souřadnic 

Fg N Gravitační síla 

A N Silové reakce 

B N Silové reakce 

C N Silové reakce 

D N Silové reakce 

E N Silové reakce 

F N Silové reakce 

G N Silové reakce 

AW - Matice soustavy 

xH - Vektor neznámých 

BW - Vektor pravých stran rovnic 

R N Reakce v podporách 

 



 

ČVUT v Praze Ústav konstruování a 

 Fakulta strojní částí strojů 
 

Konstrukce rámu mulčovače 68 
 

Veličina  Jednotky  Popis  

MO Nm Ohybový moment 

MK Nm Krouticí moment 

σO Nmm-2 Ohybové napětí 

σK Nmm-2 Napětí ve smyku 

φ ° Natočení trubky 

nPTO min-1 Otáčky výstupní hřídele traktoru 

MPTO Nm Moment na výstupní hřídeli traktoru 

PPTO kW Výkon na výstupní hřídeli traktoru 

K - Bezpečnost 
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Přílohy 

P3- Polohy jednotlivých bodů v závislosti na pracovní výšce 

Pracovní výška [m] 0,56 0,53 0,51 0,48 0,45 0,43 0,40 

xA [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

yA [m] 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 

xC [m] 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 

yC [m] 0,74 0,71 0,69 0,66 0,63 0,61 0,58 

xD [m] 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 

yD [m] 0,87 0,84 0,82 0,79 0,77 0,74 0,72 

xE [m] 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74 0,76 0,79 

yE [m] 1,27 1,25 1,22 1,20 1,18 1,16 1,13 

xG [m] 3,88 3,89 3,90 3,91 3,92 3,92 3,93 

yG [m] 1,11 1,08 1,06 1,04 1,01 0,99 0,96 

xH [m] 3,90 3,92 3,93 3,95 3,96 3,97 3,98 

yH [m] 0,86 0,83 0,81 0,79 0,76 0,74 0,72 

xT [m] 5,21 5,24 5,26 5,28 5,29 5,31 5,33 

yT [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

xZ [m] 3,88 3,89 3,90 3,91 3,92 3,93 3,94 

yZ [m] 0,76 0,73 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 

xF [m] 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 

yF [m] 1,04 1,02 0,99 0,97 0,94 0,92 0,89 

 

Pracovní výška [m] 0,38 0,35 0,32 0,30 0,27 0,24 0,22 

xA [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

yA [m] 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 

xC [m] 0,86 0,86 0,87 0,87 0,87 0,88 0,88 

yC [m] 0,56 0,53 0,50 0,48 0,45 0,42 0,40 

xD [m] 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 

yD [m] 0,69 0,66 0,64 0,61 0,59 0,56 0,53 

xE [m] 0,81 0,83 0,85 0,88 0,90 0,91 0,93 

yE [m] 1,11 1,08 1,06 1,03 1,01 0,98 0,95 

xG [m] 3,94 3,94 3,95 3,95 3,96 3,96 3,96 

yG [m] 0,94 0,91 0,89 0,87 0,84 0,82 0,79 

xH [m] 3,99 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,04 

yH [m] 0,69 0,67 0,65 0,62 0,60 0,57 0,55 

xT [m] 5,34 5,35 5,37 5,38 5,39 5,39 5,40 

yT [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

xZ [m] 3,94 3,95 3,95 3,96 3,96 3,96 3,96 

yZ [m] 0,59 0,56 0,54 0,52 0,49 0,47 0,44 

xF [m] 1,62 1,63 1,63 1,64 1,64 1,64 1,64 

yF [m] 0,86 0,84 0,81 0,79 0,76 0,73 0,71 
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Pracovní výška [m] 0,19 0,17 0,14 0,11 0,09 0,06 0,03 

xA [m] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

yA [m] 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 

xC [m] 0,88 0,88 0,88 0,88 0,87 0,87 0,87 

yC [m] 0,37 0,35 0,32 0,29 0,27 0,24 0,21 

xD [m] 0,90 0,90 0,90 0,91 0,91 0,91 0,91 

yD [m] 0,51 0,48 0,45 0,42 0,40 0,37 0,34 

xE [m] 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01 1,02 1,04 

yE [m] 0,92 0,89 0,86 0,83 0,80 0,77 0,74 

xG [m] 3,96 3,96 3,96 3,96 3,95 3,95 3,95 

yG [m] 0,77 0,74 0,71 0,69 0,66 0,64 0,61 

xH [m] 4,05 4,05 4,05 4,06 4,06 4,06 4,06 

yH [m] 0,53 0,50 0,48 0,46 0,43 0,41 0,39 

xT [m] 5,41 5,41 5,41 5,42 5,42 5,42 5,41 

yT [m] 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

xZ [m] 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,95 

yZ [m] 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,26 

xF [m] 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,63 

yF [m] 0,68 0,66 0,63 0,60 0,58 0,55 0,53 
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P4- Velikosti reakcí v podporách v závislosti na pracovní výšce 
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P5- Průběhy ohybových momentů 
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