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1   Úvod 

Tato práce je součástí projektu SKOTRANS, který řeší možnost přepravy 

směsného komunálního odpadu (SKO) pomocí kolejové dopravy. Koncept 

projektu tkví v možnosti lisovat SKO do kontejnerů, které se následně naloží na 

kolejové dopravní prostředky, což má mít za následek odlehčení zátěže dopravní 

infrastruktury v Praze odbouráním potřeby velkého množství popelářských 

automobilů. [1] 

Hlavním navrhovaným dopravním prostředkem je přestavěná tramvaj typu 

T3, jejíž souprava o třech vagónech by převážela čtyři kontejnery. Odpad by se do 

kontejnerů lisoval v plnících stanicích, kde by se za pomoci vozíku pro přesun 

kontejnerů překládal na tramvaje (či jiná kolejová vozidla). Projekt řeší i možnost 

automatizovaných skladišť. [1] 

Cílem skupiny K5 je řešení problematiky překladu kontejneru mezi plnícími 

stanicemi, nákladními tramvajemi a vlaky. K tomuto účelu byl skupinou K5 

vypracován návrh vozíku s výsuvným mostem. Pracovní verze modelu vozíku 

složená z modelů jednotlivých dílčích částí je zobrazena na obrázku 1. Práce 

jednotlivých členů skupiny jsou barevně odlišeny. 

Tato práce detailně řeší zařízení pro zdvih kontejneru přes aretační kolíky, 

který je nutný pro možnost manipulace s kontejnerem na výsuvném mostě vozíku. 

V modelu na obr. 1 je tato část zobrazena modrou barvou. 

 

Obr. 1.: Pracovní verze modelu vozíku pro přesun kontejnerů 
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2  Rešerše 

Následující část pojednává o možných řešeních zařízení pro zdvih a 

jednotlivých konstrukčních uzlech těchto variant. Před samotnou rešerší bych rád 

uvedl některé vybrané vstupní parametry, které ovlivnily výběr zařízení, na která 

jsem se v rešeršní části zaměřil. 

Z konstrukčních požadavků okolních zařízení vyplynulo, že se zdvižné 

zařízení musí vejít do prostoru zhruba 3000 mm na délku (a'), 350 mm na šířku 

(b') a 300 mm na výšku (c') ve složeném stavu. Požadovaný zdvih byl kvůli výšce 

aretačních kolíků stanoven na 70 mm (h'). Hmotnost plně naloženého kontejneru 

(m) byla stanovena na 15 tun. Z taktu procesu vypracovaného v rámci projektu 

SKOTRANS vyplívá počet 192 pracovních zdvihů za den. Tj. 96 dosažení horní 

úvrati a 96 dosažení spodní úvrati. 

 

2.1 Zdvižná zařízení 

Před přesunem kontejneru je nutné břemeno nadzvednout minimálně nad 

výšku aretačních trnů. Toho lze dosáhnout mnoha způsoby. V následující kapitole 

popisuji několik v praxi používaných systémů zdvihu. 

 

2.1.1 Nůžkové zdvižné stoly a plošiny 

Tyto systémy využívají nůžkových mechanismů a převážně 

elektrohydraulických pohonů ke zdvihání či případnému naklápění těžkých břemen. 

Díky nůžkovému mechanismu lze docílit velkých pracovních zdvihů. Na obrázku 2 

je vidět zdvižná plošina firmy MV Technik. 

 

Obr. 2.:  Zdvižná plošina firmy MV Technik [2] 
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Stejného principu nůžkového mechanismu využívají i nůžkové zdvižné stoly 

SHT od firmy VENTZKI (obr.3) konstruované až pro břemena o hmotnosti 6000 kg. 

Zařízení jsou primárně poháněna elektrohydraulickým pohonem, na přání lze také 

využít pohon hydropneumatický. [3] 

 

Obr. 3.: Nůžkové zdvižné stoly SHT, firma VENTZKI [3] 

 

2.1.2 Zdvižné převodovky 

Zdvižné převodovky umožňují zdvih těžkých břemen pomocí kuželového 

převodu a vřetene s trapézovým nebo kuličkovým šroubem. Vřeteno může být 

výsuvné (obr. 4 vlevo) či axiálně fixované (obr. 4 vpravo). Lineární pohyb je zajištěn 

buď posuvem samotného vřetene, nebo pomocí matice umístěné na vřeteni 

převodovky. Přední výrobci zdvižných převodovek vyrábí tato zařízení v jednotných 

velikostních řadách, konkrétně (2), 5, 10, 25, (35), 50, 100, 250, 500, 750, 1000 kN.  

 

Obr. 4.: Zdvižné převodovky firmy ZIMM, typ S (vlevo) a typ R (vpravo) [4]  
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Zdvižných převodovek lze využít samostatně (obr. 5), případně v kombinaci 

například s nůžkovým mechanismem (obr. 6).  

 

Obr. 5.: Zdvižná převodovka použitá ke zdvihu napřímo. [4] 

 

 

Obr. 6.: Zdvižná převodovka použitá v kombinaci s nůžkovým mechanismem [4] 

 

2.1.3 Lineární aktuátory 

Lineární aktuátory převádí rotační pohyb na lineární, čímž vytvářejí tažnou či 

tlačnou sílu. Pohon aktuátoru je zajištěn pomocí převodovky s motorem, případně 

samostatným motorem. Lineární aktuátory se většinou používají pro středně dlouhé 

a dlouhé pracovní zdvihy. Ukázky lineárních aktuátorů jsou k vidění na obrázcích 7 

a 8. [5] [6] 
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Obr. 7.: Lineární aktuátor ze série ECO od firmy SETEC GROUP [5] 

 

Obr. 8.: Lineární aktuátor ze série ECU od firmy SETEC GROUP [5] 

 

2.1.4 Vzduchové pružiny 

Přestože vzduchové pružiny jsou používány především pro tlumení vibrací a 

rázů, dají se použít také ke zvedání těžkých břemen. Samotná vzduchová pružina 

má relativně malé rozměry, tato výhoda je ovšem značně omezena nutností 

přítomnosti zařízení pro natlakování vzduchu, které celkové rozměry zařízení 

naopak navyšuje. Pro představu o technických parametrech vzduchových pružin 

přikládám výběr z katalogu firmy ContiTech. Jedná se o parametry největšího 

zařízení ze třídy typu C, tj. FT 1330-35 CI (obr. 9). [7] 
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Obr. 9.: Technické parametry vzduchové pružiny s označením FT 1330-35 CI [8] 

 

Vzduchových pružin lze stejně jako například u zdvižných převodovek využít 

samostatně (obr. 10), nebo například v kombinaci s nůžkovým mechanismem, jak 

je vidět na obrázku 11. 

 

Obr. 10.: Vzduchová pružina použitá samostatně [7] 
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Obr. 11.: Vzduchová pružina v kombinaci s nůžkovým mechanismem [7] 

 

2.1.5 Zdvih pomocí vtlačovaného elementu 

Další možností zdvihu břemene je vtlačení pohyblivého elementu mezi dvojici 

rolen, čímž se docílí oddálení rolen. Tato varianta na rozdíl od předchozích 

mechanismů nedosahuje velkých pracovních zdvihů, zvládá ale zvedat těžká 

břemena i vzhledem ke svým malým rozměrům. Jako příklad uvádím jednotku PE 

2/XP od firmy Bosch Rexroth pro zvedání palet (obr. 12). Princip zdvihu lze vidět na 

obr. 13. 

 

Obr. 12.: PE 2/XP Positioning Unit [9] 
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Obr. 13.: Horní a spodní poloha pro PE 2/XP Positioning Unit [9] 

 

2.2 Motory a převody 

Velká část zdvižných zařízení využívá elektrického pohonu. Trh 

s elektromotory nabízí velký výběr typů, např. servomotory, motory krokové, 

momentové, či trakční. Po základním seznámení se s funkcionalitou jednotlivých 

typů motorů jsem se vzhledem k povaze zařízení rozhodl zaměřit pouze na třífázové 

asynchronní elektromotory. 

 „Nejrozšířenějším motorem je asynchronní motor, zejména pro neregulované 

pohony. S rozvojem výkonové elektroniky, zejména s cenovou dostupností a 

spolehlivostí polovodičových měničů kmitočtu, začínají regulované pohony 

s asynchronními motory vytlačovat pohony stejnosměrné.“ [10] 

Jelikož většina zdvižných zařízení pracuje s větším kroutícím momentem, než 

je jmenovitý moment elektromotoru, rozhodl jsem se v této kapitole rovněž 

zpracovat rešerši typů převodovek a jiných převodů, které by umožnily zvýšení 

kroutícího momentu a jeho případný přenos v požadovaném osovém uspořádání. 

 

2.2.1 Asynchronní třífázový elektromotor 

Jednotlivý výrobci motorů se díky unifikaci motorů definovanou příslušnými 

normami téměř neliší (obr. 14). U rozdílných výrobců existuje různá úroveň možnosti 
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customizace výrobků, která spočívá většinou v rozdílném umístění přídavných 

zařízení, jako jsou například brzdy, větráky apod. 

 

Obr. 14.: Třífázové asynchronní motory, firmy SEW (vlevo) a NORD (vpravo) [11] [12] 

 

2.2.2 Planetová převodovka 

Planetové převodovky (obr. 15, 16) se vyrábí v širokém rozsahu převodových 

čísel. Vstupní i výstupní hřídel mají shodnou osu a otáčí se stejným směrem. Často 

se používají v kombinaci se servomotorem a zajišťují tak vysokou přesnost.  

 

Obr. 15.: Planetová převodovka typu PSF, firma SEW [11] 
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Obr. 16.: Planetová převodovka typu PL2, firma TANDLER [13] 

 

2.2.3 Kuželočelní převodovka 

Kuželočelní převodovka (obr. 17) je schopna přenášet vysoké kroutící 

momenty. Vstupní a výstupní hřídele leží kolmo k sobě v jedné rovině díky 

kuželovému soukolí. 

  

Obr. 17.: Kuželočelní převodovka, firma NORD [14] 
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2.2.4 Šneková převodovka 

Tento typ převodovky disponuje velkými převodovými poměry. Na obrázku 18 

jsou zobrazeny šnekové převodovky firem NORD (šedá) a SEW (červená). 

 

 

Obr. 18.: Šneková převodovka firmy NORD [15] a šneková převodovka firmy SEW [11] 

 

2.2.5 Kuželová převodovka 

Jednoduchá kuželová převodovka (obr. 19) má malý zástavný prostor a 

převážně malá převodová čísla. Umožňuje i převody 1:1. 
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Obr. 19.: Kuželová převodovka, firma TANDLER [13] 

 

2.2.6 Řemenový převod 

Řemenové převody se používají k přenosu malých a středních výkonů. 

Základní dělení řemenů je dle tvaru na řemeny ploché (obr. 20), řemeny klínové 

(obr. 21), řemeny kruhové (obr. 22) a řemeny ozubené (obr. 23, 24). První tři 

jmenované fungují na principu tření. Vlivem ztrát prokluzem se nehodí pro aplikace 

s nutností přesné synchronizace otáček. Ozubené řemeny tento problém nemají. 

Řemeny je nutno předepínat. [16] [17] 

 

Obr. 20.: Řemenový převod s plochým řemenem [17] 
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Obr. 21.: Klínový řemen typu SPZ, firma TYMA [17] 

 

  

Obr. 22.: Polyuretanové a polyesterové kruhové řemeny, firma TYMA [17] 

 

 

Obr. 23.: Ozubený řemen typu HTD, firma TYMA [17] 
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Obr. 24.: Řemenový převod s ozubeným řemenem [17] 

 

2.2.7 Řetězový převod 

Předností řetězových převodů oproti převodům řemenovým je vyšší pevnost, 

ze které vyplývá i možnost přenosu větších zatížení. Nevýhodou řetězů je dražší 

výroba a složitější montáž i následná údržba. Řetěz je navíc těžší než řemen o 

stejné délce. [16] Řetězů existuje mnoho typů, nejběžněji užívané jsou řetězy 

válečkové (obr. 25), pouzdrové (obr. 26) a řetězy Gallovy (obr. 27). Kromě 

jednořadých variant se řetězy často vyrábí i ve variantách dvouřadých a třířadých. 

[18] 

 

Obr. 25.: Válečkový řetěz, boční a horní pohled [18]  
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Obr. 26.: Pouzdrový řetěz, boční a horní pohled [18] 

 

Obr. 27.: Gallův řetěz, boční a horní pohled [18] 

 

2.3 Lineární vedení 

Pohybujícím se součástem mechanismu je často třeba umožnit pohyb pouze 

v jedné nebo ve dvou osách, čehož lze dosáhnout několika způsoby. Další funkcí 

lineárních vedení je minimalizace tření, kterým vznikají energetické ztráty 

způsobující nutnost použití větších výkonů. Dalším průvodním jevem tření je vznik 

tepla, který je povětšinou nežádoucí. 
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2.3.1 Rolny a profily  

Rolny usnadňují vzájemný posun součástí tím, že nahrazují jinak přítomné 

smykové tření třením valivým, čímž snižují sílu nutnou k přesunu součástí a zároveň 

snižují opotřebení povrchů. Rolny se dle svého tvaru a určení dělí na rolny 

pojezdové (1), podpůrné (2), přírubové (3), vodící (4) a kombinované (5), jak je vidět 

na obrázku 28. První čtveřice rolen se většinou pohybuje po kolejnicích, případně 

po površích upravených pro rolny. Kombinované rolny se umisťují do profilů tvaru I 

nebo U. 

 

Obr. 28.: Běžné typy rolen [19] 

 

Jak lze vidět na příkladu kombinovaných rolen, různí výrobci se liší pouze 

minimálně. Tabulky 1 a 2 jsou ukázkou z katalogů firem T.E.A. TECHNIK a WINKEL. 

Zaměříme-li se např. na rolny s označením HEC 4.060, rozměry H a h se zde liší o 

1 mm, ostatní rozměry jsou stejné. 

 

Tab. 1.: Výběr z katalogu rolen typu HEC, firma TEA Technik [20]
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Tab. 2.: Výběr z katalogu firmy WINKEL [21] 

 

 

2.3.2 Vodící tyče a kuličková pouzdra 

Alternativou k rolnám jsou vodící tyče a kuličková pouzdra (obr. 29). Kuličkové 

pouzdro se pohybuje po vodící tyči, čímž stejně jako již zmíněné rolny snižuje tření 

díky principu valení. Kuličková pouzdra mají oproti rolnám relativně menší rozměry, 

avšak také nižší únosnost. [19] 

 

Obr. 29.: Kuličkové pouzdro [19] 

 

2.3.3 Vodící tyče a kluzná pouzdra 

Kluzná pouzdra využívají nízkého koeficientu tření. Materiál kluzných pouzder 

je většinou bronz, případně plast či kompozit. Při srovnání kuličkových a kluzných 

pouzder při relativně stejných rozměrech mohou mít kluzná pouzdra i řádově vyšší 

statickou únosnost. U kluzného pouzdra FMT-50 o vnějším průměru 62 mm a délce 

70 mm uvádí výrobce WINKEL statickou únosnost 72 104 N. Pro kuličkové pouzdro 

stejného výrobce typu SDE-40 (stejný vnější průměr, délka 80 mm) je tato únosnost 

pouhých 6300 N. [21] 
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3  Praktická část 

V praktické části popíši vývoj zdvihacího zařízení od ranných schémat 

k finálnímu modelu. Udám důvody výběru jednotlivých konstrukčních prvků a 

v nutných případech výběr podložím výpočty. 

 

3.1 Výběr typu pohonu 

Pneumatický i hydraulický pohon vyžadují prostor pro zařízení na natlakování 

pracovního média. Zároveň se v obou případech jedná o typ pohonu, který není na 

vozíku použit a bylo by nutné zavádět rozvody pracovní tekutiny. Tyto rozvody 

představují na pohyblivém vozíku potencionální nebezpečí vzniku poruchy vlivem 

úniku média. Oproti tomu elektrické komponenty jsou použity na vozíku v několika 

případech, což znamená nutnou přítomnost elektrické kabeláže na vozíku nezávisle 

na volbě pohonu pro zdvižné zařízení. Z těchto důvodu jsem se rozhodl pro 

elektrický pohon.  

 

3.2 Výběr způsobu zdvihu 

Vzhledem k malému požadovanému zdvihu a předpokládané váze kontejneru 

jsem se z uvažovaných variant rozhodl pro možnost zdvihu pomocí vtlačovaného 

elementu, jelikož lineární pohyb elementu ve vodorovné rovině se vzhledem 

k prostorovému uspořádání jevil jako nejjednodušší na realizaci. Kapitola 3.2 

obsahuje schémata s následujícím barevným značením. Modrá – rolna rámu pod 

kontejnerem, hlavní pohyb vertikálně; Červená – vtlačovaný element, hlavní pohyb 

horizontálně; Zelená – rolna konstrukce vozíku, hlavní pohyb pouze rotace kolem 

vlastní osy.  

 

3.2.1 Vtlačovaná rolna 

První variantou byla trojice rolen v různých kombinacích průměrů. Toto řešení 

se ukázalo jako neefektivní vzhledem k neustále se měnícímu úhlu dotyku, ze 

kterého vyplývala proměnná velikost síly působící proti pohybu vtlačované rolny. 

Toto řešení je zachyceno na obrázku 30. 
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Obr. 30.: Schéma zdvihu vtlačovaným elementem – varianta trojice rolen 

 

3.2.2 Vtlačovaný klín 

Problém předchozí varianty jsem vyřešil fixním úhlem mezi vtlačovaným 

elementem a rolnami, čehož jsem dosáhl nahrazením střední rolny klínem, jak je 

vidět na obrázku 31. 

 

Obr. 31.: Schéma zdvihu vtlačovaným elementem – varianta dvojice rolen a klínu 
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Jak je patrné na obrázcích 30 a 31, při horizontálním posunu elementu 

docházelo v prvních uvažovaných variantách také k vertikálnímu pohybu. Jelikož by 

kompenzace takového pohybu znamenala složitější konstrukční řešení, rozhodl 

jsem se klín dále upravit do podoby, kterou lze vidět na obrázku 32. Takto 

modifikovaný klín zajišťoval zdvih, sám se však již pohyboval pouze vodorovně. 

Všechny pozdější návrhy klínu popsané v kapitole 3.5 vycházely z tohoto schématu.

 

Obr. 32.: Schéma zdvihu vtlačovaným elementem – varianta polovičního klínu 

 

3.3 Výběr lineárního posuvu klínu 

Lineární aktuátory jsou většinou využívány k delším pracovním zdvihům, než 

je v našem případě třeba. Rovněž je převážná část aktuátorů poháněna 

servomotory a vytváří příliš malé síly. Řada aktuátorů, která by byla podle 

uváděných parametrů vhodná, bohužel nedisponovala dostatečnou technickou 

dokumentací, což mě ve výsledku donutilo od této varianty upustit. Lineárního 

posuvu jsem se rozhodl docílit zdvižnou převodovkou typu R (obr. 4, vpravo). 

 

3.4 Základní schémata zařízení 

Z počátku jsem navrhl několik schémat možného řešení vnitřního uspořádání 

jednotlivých komponent zařízení, která jsem později řešil do různých fází 

rozpracování. Veškeré návrhy počítaly se čtyřmi klíny pro zdvih v rozích 

vymezeného prostoru pod kontejnerem. Vybrané varianty důležité pro postup 

v řešení jsou popsány v této kapitole při užití barevného značení z tabulky 3. 
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Tab. 3.: Barevné značení schémat zařízení  

 

 První schémata většinou nesplňovala požadavek na omezený prostor, jak je 

vidět například na obrázcích 33 a 34. Schéma na obrázku 34 představovalo slepou 

větev vývoje návrhu, která počítala s možností spojit všechny čtyři zdvižné klíny 

hřídelí. Bohužel se vzhledem ke konstrukci vozíku ukázalo, že takové řešení nebude 

možné, a mechanické spojení mechanismů na opačných stranách vozíku se bude 

muset nahradit spojením elektronickým.  

 

 

Obr. 33.: Schéma návrhu kompozice zařízení (varianta 1) 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů - 22 - 

 

Obr. 34.: Schéma návrhu kompozice zařízení (varianta 2) 

 

 

Obr. 35.: Schéma návrhu kompozice zařízení (varianta 6) 
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Schéma z obrázku 35 ukazuje pokrok v uspořádání motoru, kuželové 

převodovky a zdvižné převodovky, řešení s dalšími kuželovými převodovkami však 

opět překračovalo povolené rozměry. 

 

 

Obr. 36.: Schéma návrhu kompozice zařízení (varianty 13 a 14) 

 

  Postupnou eliminací nefunkčních schémat jsem došel k návrhům z obrázku 

36. Kuželové převodovky, které sloužily pouze k převodu kroutícího momentu mezi 

rovnoběžnými hřídelemi, jsem nahradil řemenovými převody, čímž jsem splnil 

podmínku celkové šířky zařízení (rozměr b). Volil jsem variantu motorů s průchozí 

hřídelí. Důvody tohoto rozhodnutí podrobněji popisuji v kapitole 3.7.2. Nadále jsem 

rozpracovával tato schémata.  
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3.5 Klín 

Po zavržení původního konceptu s trojicí rolen jsem se rozhodl dále řešit 

variantu klínu mezi dvěma rolnami.  

 

3.5.1 Základní tvar 

Prvotní návrh, jak je zobrazeno v 3.2.2, počítal s nakloněnou rovinou pro obě 

rolny. Toto řešení by však způsobilo nutnost kompenzovat vertikální posun klínu 

v rámci zdvižného zařízení, což by znamenalo složitější řešení, více mechanických 

součástí a celkově složitější a nákladnější výrobu. Řešením tohoto problému se 

ukázal být klín s jednou plochou vodorovnou a s druhou plochou nakloněnou pod 

úhlem 𝛽. 

 

3.5.2 Síly a úhel 

Situaci rolen a klínu lze zjednodušit do schématu nakloněné roviny (obr. 37), 

ve kterém je znázorněna síla F, vyvolaná vlastní vahou kontejneru (m), a rozklad 

této síly do složek v osách X (vodorovná) a Y (svislá). Červené šipky značí možné 

směry pohybu součástí. 

 

Obr. 37.: Rozklad sil na klínu, zjednodušení na příklad nakloněné roviny 

Složky s indexem Y jsou přes klín přeneseny do spodních rolen a tudy na konstrukci 

vozíku. Složka RX je zachycena upevněním horní rolny k rámu pod kontejnerem, 

zatímco složka AX působí do vřetene zdvižné převodovky. Z toho důvodu je zdvižná 

převodovka dimenzována právě na velikost složky AX. Při hmotnosti kontejneru 15 

tun a rozložení této hmotnosti mezi čtyři klíny jsem se rozhodl uvažovat sílu F rovnu 

37,5 kN. V tabulce 4 lze vidět jednotlivé složky rozkladu sil při různých volbách úhlu 

beta. Kompromisem mezi zvětšující se délkou klínu a snižující se složkou Ax při 

požadovaném zdvihu se ukázal být úhel 27°. 
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Tab. 4.: Složky rozkladu sil při různých úhlech náklonu 

 
 

3.5.3 Model klínu 

První modely klínu počítaly s umístěním vřetene mezi klínovými plochami. Vhledem 

k dovolené šířce zařízení (b') však tato varianta nebyla realizovatelná. Nová 

generace klínů již počítala s vřetenem pod klínovými plochami. Otvor pro vřeteno 

zdvižné převodovky a díry pro šrouby přírubové matice lze vidět na předních 

pohledech na obrázcích 38 a 39. Rozměry klínu se v průběhu tvorby sestavy měnily, 

základní tvar a funkční plochy však již velkou změnu neprodělaly. 

 

Obr. 38.: Klín – verze 4 – Izometrický pohled, přední pohled, boční pohled 

 

Obr. 39.: Klín – verze 7 – Izometrický pohled, přední pohled, boční pohled 
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Obrázek 40 obsahuje finální model klínu s barevně odlišenými prvky pro 

snadnější orientaci ve funkcích klínu. Zeleně značené plochy slouží jako kolejnice 

pro přírubové rolny (viz kapitola 3.10.4). Modré plochy a bočnice zajišťují plochu pro 

přivaření U profilu pro kombinované rolny (viz kapitola 3.5.4). 

 

Obr. 40.: Klín – verze 8 – Izometrický pohled s barevným značením 

 

3.5.4 Kombinované rolny klínu 

Pro lineární vedení klínu jsem navrhl čtveřici kombinovaných rolen HEC 4.058 

(tab. 1) vedených v U profilech, jelikož by tento typ rolen zvládl kromě svislých sil 

zachytit i případné silové působení vlivem vybočení klínu, přestože by takový případ 

teoreticky neměl nastat.  

Uvažoval jsem možnost připevnění rolen na klín, přičemž U profil by byl pevně 

připevněn ke konstrukci vozíku, i druhou možnost, kdy je na klín přivařen U profil a 

v konstrukci jsou uloženy kombinované rolny. Nakonec jsem se rozhodl rolny umístit 

tak, aby svislice od přírubové rolny rámu byla neustále přesně mezi rolnami 

kombinovanými, čímž jsem chtěl docílit rovnoměrného rozložení sil. Krajní polohy 
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mechanismu ukazuje obrázek 41. Toto řešení vyžadovalo stálou horizontální polohu 

kombinovaných i přírubových rolen, což určilo finální podobu mechanismu tak, jak 

je zobrazena na obr. 42. 

 

Obr. 41.: Poloha rolen v krajních polohách mechanismu 

 

 

Obr. 42.: Klín s rolnami 

 

Zatížení klínu silou F při uvedené dynamické únosnosti rolen 85 kN [20] 

znamená jejich téměř neomezenou životnost, jelikož rolny při zdvihu vykonají jen 

nepatrně více než jednu celou otáčku. Tato skutečnost by umožňovala použití 

pouze dvou rolen. Čtveřici rolen jsem volil z důvodu únosnosti příslušného U profilu. 

 

3.6 Zdvižná převodovka 

Zdvižná převodovka byla v této fázi uvažována jako pohon klínu. Z toho 

důvodu byla dimenzována na sílu AX, nikoliv na sílu F, jak by tomu muselo být 

v případě typického užití této převodovky jako samostatného zdvižného prvku. 
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Z katalogu firmy ZIMM [4] jsem vzhledem k velikosti síly AX vybral převodovku typu 

Z-25-RN. Rozhodl jsem se pro přírubovou matici a chycení volného konce vřetene 

radiálním ložiskem. Dle katalogu jsem ověřil dodržení limitních otáček, kroutících 

momentů a působících sil. Jediné překročení mezní hodnoty nastalo u radiální síly 

pro vstupní hřídel. Tento problém jsem vyřešil doplněním modelu o přídavné radiální 

ložisko, jak popisuje podkapitola 3.9.3. 

 

3.6.1 Trapézový šroub 

Výpočtem jsem ověřil, že zvolený trapézový šroub (Tr30x6, dmin = 22,1 mm) je 

dostatečně naddimenzován na namáhání na vzpěr. Volnou délku šroubu L jsem 

změřil v modelu.  

 

𝑑 =
√

𝐴𝑋 ∙ 3 ∙ (𝐿 ∙ 0,7)2

10−3 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸
∙ 64

𝜋

4

=  
√

16,240 𝑘𝑁 ∙ 3 ∙ (353 𝑚𝑚 ∙ 0,7)2

10−3 ∙ 𝜋2 ∙ 210 000
𝑁

𝑚𝑚2

∙ 64

𝜋

4

 

                     (1) 

= 13,076 𝑚𝑚 ≤ 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 22,1 𝑚𝑚 

 

Pro tento šroub jsem dále zkontroloval kritické otáčky (z diagramu 43) a 

zahřívání převodovky při daných otáčkách motoru (obr. 44). 

Obr. 43.: Diagram kritických otáček šroubu 
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Obr. 44.: Diagram zahřívání zdvižné převodovky 

 

Vypočítal jsem i tlak v závitu matice při uvažování Tr 30x6. Výsledný tlak je 

vzhledem k materiálu matice i šroubu (obr. 45) vyhovující. Počet činných závitů jsem 

volil 9, střední průměr závitu d2 a pracovní výška H1 jsou tabulkové hodnoty závitu. 

 

𝑝 =
𝐴𝑋

𝑧č∙ 𝜋∙𝑑2∙𝐻1
=

16,240∙103𝑁

9∙𝜋∙33 𝑚𝑚∙3 𝑚𝑚
= 5,80 𝑀𝑃𝑎                (2) 

 

 

Obr. 45.: Materiály trapézového šroubu a přírubové matice 
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3.6.2 Příruba s radiálním ložiskem 

Výrobce doporučuje radiální zajištění volného konce vřetene pro příznivější 

případ namáhání na vzpěr [4]. Tvar a rozměry příruby Z-25-GLP, určené pro 

zvolenou převodovku Z-25-RN, byly nevyhovující z důvodu kolize s klínem. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodl použít stejného ložiska, vytvořil jsem však vlastní díl pro 

jeho upevnění k základnímu plechu konstrukce. Součást Z-25-GLP (vlevo) [4] a 

mnou vytvořený díl (vpravo) jsou zobrazeny na obrázku 46. 

 

Obr. 46.: Dvě možnosti radiálního uchycení volného konce vřetene zdvižné převodovky 

 

3.7 Motory 

Vzhledem k výběru elektrického pohonu z důvodů uvedených v rešeršní části 

jsem se rozhodl pro pohon mechanismu zvolit asynchronní třífázové elektromotory. 

 

3.7.1 Výpočet výkonu 

Jak je vidět ze schématu na obrázku 36, doposud nebyl přesně určen nutný 

počet motorů. Rozhodl jsem se počítat potřebný kroutící moment pro obě varianty 

a až následně vybrat vhodné řešení. Do níže uvedených vzorců jsem dosadil dříve 

vypočtené AX a katalogové hodnoty pro zvolené zdvižné převodovky. Jsou 

uvažovány uvedené účinnosti a míry bezpečnosti. Dosazené hodnoty a výsledky 

lze vidět v tabulce 5.  

 

𝑀𝐺 =
𝐴𝑋∙𝑃

2∙𝜋∙𝜂𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑎∙𝜂š𝑟𝑜𝑢𝑏∙𝑖
+ 𝑀𝐿                 (3) 

 

𝑃𝑀 =
𝑀𝐺∙𝑛

9550
                    (4) 
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Tab. 5.: Výpočet kroutících momentů a výkonů 

 

Vzhledem k rozměrům motorů jsem se rozhodl využít schématu varianty 13 

(obr. 36, vlevo), jelikož motor splňující parametry z tab. 5 a zároveň schéma varianty 

14 (obr. 36, vpravo) v požadovaných rozměrech neexistuje. Vybral jsem 

patkopřírubové motory s menší přírubou o výkonu 2,2 kW s mechanickou brzdou a 

se dvěma standartními volnými konci hřídele, což umožňuje jejich spojení 

hřídelovou spojkou. Pro řešení s menší přírubou jsem se rozhodl po přidání 

standartního motoru do modelu a následném zjištění, že příruba zasahuje do 

prostoru pro rám. 

 

3.7.2 Hřídelová spojka mezi motory 

Jak již vyplynulo ze schématu na obr. 34, zařízení bude rozděleno na dvě 

symetrické poloviny, které nebudou mechanicky spojeny. Z této skutečnosti vychází 

nutnost řídit otáčky elektromotorů pomocí frekvenčních měničů, které zajistí 

potřebnou synchronizaci. Abych minimalizoval možnost rozdílných otáček alespoň 

u motorů na stejné straně vozíku, rozhodl jsem se spojit tuto dvojici motorů pomocí 

hřídelové spojky (obr. 48). 

Přestože by tato spojka teoreticky neměla být namáhána, případně jen 

minimálně, rozhodl jsem se dimenzovat ji na jmenovitý kroutící moment motorů. 

Zvolil jsem třídílnou spojku OLDHAM [22] (obr.47) s nominálním momentem 17 Nm. 

Tato spojka je schopna kompenzovat případnou osovou nesouosost motorů. 
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Obr. 47.: Třídílná spojka OLDHAM [22] 

Obr. 48.: Motory spojené hřídelovou spojkou přišroubované k základnímu plechu 

 

3.8 Kuželová převodovka 

Požadavky na kuželovou převodovku byly převod 1:1 a zároveň co nejmenší 

rozměry. Po výběru elektromotoru jsem navíc mohl určit velikost příruby pro 

připojení k motoru. Na základě těchto parametrů jsem vybral převodovku 

s označením BG19 MAS [13], tj. převod 1:1 s výstupní hřídelí na jedné straně. Tato 

převodovka je přírubou připojena k motoru a pomocí čtyř šroubů velikosti M5 je 

připevněna také ke konzole pro převodovky (obr. 50), kterou popisuje kapitola 3.8.1. 
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3.8.1 Konzola pro převodovky 

Zdvižné převodovky typu Z-25-RN jsou na spodní části opatřeny čtyřmi dírami 

se závitem M10 a čtyřmi průchozími dírami o průměru 10,5 mm [4]. Rozhodl jsem 

se vytvořit model konzoly (obr. 49), který využije zmíněných čtyř průchozích děr 

k přidělání zdvižné převodovky pomocí šroubových spojů, přičemž zároveň vytvoří 

prostor pro připevnění kuželové převodovky. 

 

Obr. 49.: Model konzoly pro převodovky 

 

 

Obr. 50.: Převodovky připevněné ke konzole pro převodovky 
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3.9 Řemenový převod 

Stejně jako u předchozího členu, tj. kuželové převodovky, ani u řemenového 

převodu nebylo třeba měnit otáčky. Kvůli nutnosti synchronizace jsem se rozhodl 

pro ozubený řemen, jelikož řemeny třecí by vlivem ztrát prokluzem nežádoucím 

způsobem ovlivňovaly chod zařízení. Po zjištění maximálního možného rozměru 

řemenic (důvody vysvětleny v podkapitole 3.9.3.1) jsem v programu ContiTech 

Suite 7.4 [23] vypočítal přesné parametry řemenového převodu. 

 

3.9.1 Výpočet v programu ContiTech Suite 7.4 

Při volbě řemene CONTI HTD 560 – 8M – 20 SYNCHROBELT a parametrů 

vyplývajících z povahy pohonu vypočítal program sílu FV, která namáhá vstupní 

hřídel zdvižné převodovky. Tato síla bohužel přesahuje maximální povolenou 

radiální sílu 260 N [4], kterou udává výrobce zdvižné převodovky. 

 

 

Obr. 51.: Výpočet v programu ContiTech Suite 7.4 [23] 

 

3.9.2 Řemenice 

Zvolil jsem řemenice s 36 zuby pro řemen HTD 8M o šířce 20 mm s přenosem 

kroutícího momentu pomocí pera, které jsem axiálně zajistil pomocí vymezovacích 

trubek a šroubů s pojistnými deskami na hřídele převodovek. Všechny řemenice 

jsou opatřeny bočnicemi pro případ posunutí řemene.  
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3.9.3 Zachycení radiální síly 

Z podstaty řemenového převodu vyplývá, že hřídel, na které je umístěna 

řemenice, bude namáhána radiálními silami. Tyto síly jsou vypočítány v podkapitole 

3.9.1. Jelikož tyto síly převyšují maximální povolené radiální síly pro vstupní hřídel 

použité zdvižné převodovky, bylo třeba vyřešit jejich zachycení přídavným 

zařízením. K tomuto účelu jsem navrhl několik možných řešení.  

První možností bylo umístit před a za řemenici na vstupní hřídeli zdvižné 

převodovky radiální ložiska, délka této hřídele však toto řešení neumožňovala. 

Radiální ložiska a řemenici jsem se rozhodl přesunout na samostatnou hřídel, 

přičemž by se celá podsestava připojila k vstupní hřídeli převodovky pomocí 

hřídelové spojky. Takové řešení však značně přesahovalo dovolené rozměry. Další 

možností bylo využít samotné řemenice jako poloviny hřídelové spojky, což by 

znamenalo použití pouze jednoho ložiska, avšak značnou úsporu místa. Ani tato 

zkrácená verze se však do požadovaného prostoru nevešla. Několik dalších návrhů 

potvrdilo, že připojení další hřídele není možné. Opět jsem se tedy zaměřil na 

možnost upevnění řemenice přímo na vstupní hřídeli a navrhl jsem řešení, které lze 

vidět na obrázku 52. Jedná se o schematický průřez modelem, pro přehlednost bez 

šrafování. 

 

Obr. 52.: Schéma radiálního ložiska v řemenici 

Radiální ložisko (zelená) je za vnější kroužek uloženo v ozubené řemenici 

(červená) a za vnitřní kroužek je na trnu (modrá), který zachycuje radiální sílu. Šedá 

barva ve schématu představuje vstupní hřídel zdvižné převodovky.   
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3.9.3.1 Ložisko pro řemenici 

Ložisko pro řemenici jsem navrhoval pro vypočítanou sílu 390,4 N (viz obr. 51) 

a zároveň s ohledem na maximální možné vrtání v použité řemenici, které činí 52 

mm. Z tohoto důvodu bylo třeba použít velké řemenice, jelikož menší řemenice by 

znamenaly menší ložisko, a to by znamenalo menší únosnost. Na základě těchto 

parametrů jsem se rozhodl použít ložiska W 61808-2Z od firmy SKF [24]. Kvůli 

charakteru prostředí a umístění ložiska jsem navrhl použít kryt na obou stranách. 

Při uvažování výrobcem uvedené únosnosti, 1500 otáček a síly 390,4 N jsem 

vypočítal základní trvanlivost ložiska zhruba 17 000 hodin. Tato hodnota vzhledem 

k četnosti pracovních cyklů stroje a s přihlédnutím ke skutečnosti, že ložisko bude 

většinu času zatíženo podstatně menší silou, a zároveň tyto síly částečně pojme 

ložisko zdvižné převodovky, se mi jevila jako dostatečná. 

 

𝐿ℎ = (
𝐶

𝐹𝑉∙10−3)
3

∙
106

60∙𝑛
= (

4,49 𝑘𝑁

390,4 𝑁 ∙ 10−3)
3

∙
106

60 ∙ 1500 𝑠−1 = 16 903 ℎ𝑜𝑑            (5) 

 

Detail řezu modelem (obr. 53) ukazuje umístění ložiska. Vnější kroužek 

dosedá na osazení v řemenici a je axiálně pojištěn pojistným kroužkem. Vnitřní 

kroužek ložiska je nasazen na trn konzoly, která je podrobněji popsána v následující 

podkapitole. 

 

Obr. 53.: Detail řezu modelem řemenice 

 

3.9.4 Konzola pro řemenice 

Jelikož z konstrukčního řešení mechanismu vyplývala potřeba umístění trnu 

pro ložisko nad řemenový převod, rozhodl jsem se s přihlédnutím k rozmístění 

okolních součástí vytvořit takový díl, který by shora zároveň umožňoval i připevnění 

napínáku. K tomuto účelu jsem vymodeloval konzolu pro řemenice, kterou jsem 
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opatřil již zmiňovaným trnem a drážkou pro šroub napínáku. Konzolu jsem vyztužil 

rohovou vzpěrou s úhlem 45° a opatřil jsem ji čtveřicí děr pro šrouby, pomocí kterých 

se součást připevní ke zdvižné převodovce. V boční stěně konzoly bylo nutné 

vytvořit obdélníkový otvor, aby nedocházelo ke kontaktu s jednou z ozubených 

řemenic. Na obrázku 54 jsou horní a spodní izometrický pohled a pohled na součást 

zpředu.

 

Obr. 54.: Konzola pro řemenice ve třech pohledech 

 

3.9.5 Napínák 

Rozhodl jsem se pro napínák TPBSN-50-25, který je určen pro zvolenou šířku 

řemene. K připevnění napínáku jsem využil doporučeného dílu WS116S, pro který 

jsem upravil drážku na konzole pro řemenice. Oba šroubové spoje jsou opatřeny 

maticemi pro závit M10. [25] 

 

Řemenový převod 

Celý řemenový převod je vidět ve dvou pohledech na obrázcích 55 a 56. Pro 

názornost je zobrazena i skříň zdvižné převodovky, ke které je konzola připevněna. 

  

Obr. 55.: Model řemenového převodu se skříní zdvižné převodovky, přední izometrický pohled 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů - 38 - 

 

Obr. 56.: Model řemenového převodu se skříní zdvižné převodovky, zadní izometrický pohled 

 

3.10 Rám 

Pod kontejnerem probíhají v celé příčné délce dva profily DIN 1025, I 180. Při 

zdvihu podepře rám zdvižného zařízení vozíku tyto dva profily celkem na osmi 

místech, jak je vidět na obrázku 57. K tomuto účelu jsem navrhl svařovaný rám 

z profilů tvaru U dle normy DIN 1026-1.  

Obr. 57.: Poloha rámu vzhledem k profilům kontejneru 
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3.10.1 Analýza rámu metodou konečných prvků (MKP) 

Po výpočtu na ohyb a s ohledem na rozměry zařízení jsem zvolil k vytvoření 

rámu profily velikosti U120. Následná simulace v programu Autodesk Inventor 

Professional 2018, konkrétně Autodesk Nastran In-CAD, potvrdila přítomnost pouze 

malých napětí a minimální vertikální posun, který na chod zařízení bude mít 

zanedbatelný vliv. Výsledky simulovaného působení kontejneru na rám zdvižného 

zařízení jsou zobrazeny na obrázcích 58 a 59. Prvky mají velikost od 50 mm do cca 

1 mm vlivem zhuštění v místech tvarově složitých prvků. 

Obr. 58.: Simulace zatížení rámu metodou konečných prvků, napětí Von Mises 

Obr. 59.: Simulace zatížení rámu metodou konečných prvků, posunutí 
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Maximální napětí v rámu dosahovala hodnot okolo 80 MPa, jak ukazuje 

obrázek 58. Tyto hodnoty jsou hluboko pod hodnotami mezí kluzu u ocelí 

používaných pro tyto profily. Posunutí vlivem ohybu rámu dosáhlo ve svém maximu 

hodnoty 1,349 mm, což chod zařízení nijak neovlivní (obr. 59). 

 

Rám 

Rám jsem později doplnil o čtveřici přírubových rolen, které jsou detailněji 

popsány v podkapitole 3.10.4, čtveřici rolen kombinovaných (podkapitola 3.10.2) a 

o dvojici konzol, které podrobněji zobrazuje podkapitola 3.10.3, jak ukazuje model 

na obrázku 60. 

 Obr. 60.: Rám zdvižného zařízení doplněný o rolny a jejich uložení 

 

3.10.2 Kombinované rolny rámu 

Jelikož se má rám pohybovat pouze vertikálně, případné pohyby ve vodorovné 

rovině by byly nežádoucí a mohly by mít za následek vzpříčení rámu a poruchu 

zařízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl doplnit rám o lineární vedení 

zprostředkované pomocí kombinovaných rolen uložených v U profilu. K tomuto 

účelu jsem zvolil rolny HEC 4.055 (viz tab. 1) s možností domazání a pro tento typ 

rolny standardizovaný U profil. Jak je patrné z obr. 60, dvojice rolen jsou na 

opačných stranách rámu uloženy zrcadlově dle podélné roviny rámu. 
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3.10.3 Konzoly pro rám 

Spojení kombinovaných rolen a rámu zajišťuje konzola, která je přivařena 

k bočnici rámu a pomocí šroubů připevněna ke dvojici čtvercových upínacích desek, 

do kterých jsou přivařené čepy kombinovaných rolen. Obrázek 61 ukazuje konzolu 

s přišroubovanými rolnami, obr. 62 poté samotnou konzolu v izometrickém pohledu. 

 

Obr. 61.: Konzola pro kombinované rolny rámu v detailu sestavy

 

Obr. 62.: Konzola pro kombinované rolny rámu, izometrický pohled 
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3.10.4 Přírubové rolny  

Na obrázku 60 lze vidět čtyři přírubové rolny typu HPJ76.  Na vnitřní stěnu U 

profilu je přivařen hranol s průchozí dírou, jelikož stěna samotného profilu byla příliš 

tenká pro čep rolny. Zajištění čepu obstarává matice se závitem M30. 

Tyto přírubové rolny pojíždějí po zeleně značených plochách na obr. 40 a při 

horizontálním posuvu klínu zajišťují požadovaný zdvih. Obrázek 63 představuje 

výběr z katalogu pro zvolené rolny, přičemž každá z rolen bude zatížena pouze 

polovinou síly F. 

 
𝐹

2
=

37 500 𝑁

2
= 18 750 𝑁                  (6) 

 

 

Obr. 63.: Výběr z katalogu, HPJ76 [20] 

 

3.11 Dorazy 

Přestože při správném řízení chodu motorů by mechanismus měl v krajních 

polohách zastavovat vlivem brždění motorů, rozhodl jsem se tyto polohy doplnit o 

dorazy s pogumovanou plochou, která dosedá na plochu klínu. Dorazy jsou 

připevněny k plechu konstrukce pomocí dvojice šroubů. Umístění dorazů v modelu 

lze vidět na obrázku 64, samotný díl je pak na obrázku 65. 
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Obr. 64.: Umístění dorazů v modelu 

 

Obr. 65.: Doraz se šrouby 
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3.12 Výsledné parametry zařízení 

Na základě vstupních parametrů vyplívajících z povahy zařízení a z omezení 

od prací kolegů ze skupiny K5 jsem navrhl koncepční model zdvižného zařízení, 

jehož jednotlivé komponenty jsou popsány v předešlých kapitolách praktické části 

práce. Tato kapitola se zabývá výslednými vlastnostmi zmíněného modelu. 

 

3.12.1 Rozměry 

Jedním z hlavních požadavků byla kompaktnost zařízení kvůli malému 

prostoru na vozíku. Jak lze vidět na obrázku 66, všechny tři hlavní rozměry a, b a c 

jsou menší, než maximální povolené rozměry (a' = 3000 mm, b' = 350 mm, c' = 300 

mm). 

 

Obr. 66.: Celkové rozměry modelu 

 

3.12.2 Hmotnost 

Přestože maximální dovolená hmotnost zařízení nebyla nikdy blíže 

specifikována, po celou dobu tvorby modelu jsem se snažil docílit co nejmenší 

výsledné hmotnosti. Při orientačním sečtení hmotností jednotlivých komponent 

z údajů od výrobců, případně výpočtem hmotnosti z objemu součásti, jsem došel 

k výsledku 338,2 kg, resp. 676,4 kg pro dvě zařízení, která budou namontována na 

jednom vozíku. Přestože je výsledek pouze přibližný, rozhodl jsem se jej uvést pro 

případnou kontrolu celkové hmotnosti vozíku pro překlad kontejnerů. 
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3.12.3 Celkový zdvih 

Ačkoliv byla původní hodnota požadovaného zdvihu stanovena na 70 mm, 

díky rozměrům klínu dosahuje mnou navržený model zdvihu h až 85 mm.  

  

3.12.4 Doba pracovního cyklu 

Takt procesu, který byl vytvořen v rámci projektu SKOTRANS [1], počítal pro 

přesun z jedné krajní polohy do druhé s dobou 5 s. Z konstrukce vyplývá, že při 

maximálních otáčkách motoru trvá zdvih 11,17 s. Tato hodnota bude ještě nepatrně 

navýšena dobami rozběhu a doběhu motorů, kdy zařízení nebude pracovat ve 

jmenovitých otáčkách. Mnou zjištěná doba zdvihu je delší než původně uvažovaná 

hodnota, avšak v taktu procesu byla dostatečná časová rezerva, tudíž by tento fakt 

neměl požadovaný čas překládání kontejneru ovlivnit. 
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4  Závěr 

V rešeršní části bakalářské práce jsem stručně popsal v praxi běžně 

používaná řešení zdvihu, kterými jsem se při tvorbě koncepčního návrhu zdvihacího 

zařízení vozíku pro přesun kontejnerů inspiroval.  

Praktická část práce byla věnována rozpracování koncepčního modelu, jehož 

jednotlivé konstrukční uzly jsou v rámci této části popsány. Hlavní důraz byl kladen 

na návrh samotného vnitřního mechanismu, dále pak na návrh rolen a rámu. 

Z modelu je na první pohled zřejmé, že na zařízení navazují další podsestavy. To 

je dobře patrné například při pohledu na kombinované rolny, které jsou uloženy v U 

profilech po stranách klínů. Dvojice zdvižných zařízení spolu se zmiňovanými 

podsestavami tvoří vozík pro přesun kontejnerů (obr.67). 

Obr. 67.: Pracovní verze modelu vozíku pro přesun kontejnerů 

 

Při překládání kontejneru dojde nejprve k výsuvu výsuvného mostu, který 

překlene mezeru mezi vozíkem a plnícím kolotočem nebo nákladní tramvají. Po 

mostu následně přejíždí malý vozík, který nese dvojici zdvižných zařízení. Při zdvihu 

se kontejner zvedne přes aretační trny a malým vozíkem se převáží na vozík pro 

překlad. Zde se zdvižná zařízení spustí do spodní polohy a kontejner se na vozidle 

zajistí. Opačný postup zajišťuje přesun kontejneru z vozíku. 

Obrázky modelu v krajních polohách lze najít spolu s koncepčním výkresem 

sestavy v přílohách práce. Senzorika a elektronika nejsou předmětem této práce. 

Tyto problematiky budou případně řešeny ve druhé části projektu SKOTRANS. [1] 

Obr. 68.: Obrázek modelu zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů   
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SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Celková možná délka zařízení    a'   [mm] 

Celková možná šířka zařízení     b'  [mm]  

Celková možná výška zařízení (dolní poloha)  c'  [mm] 

Požadovaný zdvih       h'  [mm] 

Váha plně naloženého kontejneru    m  [t] 

Úhel klínu       𝛽  [deg] 

Svislá síla působící na klín     F  [kN] 

Složka síly F rovnoběžná s plochou klínu   R  [kN] 

Složka síly F kolmá na plochu klínu   A  [kN] 

Vodorovná složka síly R     RX  [kN] 

Svislá složka síly R      RY  [kN] 

Vodorovná složka síly A     AX  [kN] 

Svislá složka síly A      AY  [kN] 

Minimální průměr šroubu Tr 30x6    dmin  [mm] 

Minimální nutný průměr trapézového šroubu (vzpěr) d  [mm] 

Délka vřetene zdvižné převodovky (výpočet na vzpěr) L  [mm] 

Modul pružnosti v tahu (vřeteno zdvižné převodovky) E  [N/mm2] 

Počet činných závitů matice     zč  [1] 

Střední průměr závitu     d2  [mm] 

Pracovní výška matice     H1  [mm] 

Kroutící moment pro jednu zdvižnou převodovku MG  [Nm] 

Rozteč závitu vřetena zdvižné převodovky  P  [mm] 

Účinnost zdvižné převodovky    𝜂𝑝ř𝑒𝑣𝑜𝑑𝑜𝑣𝑘𝑎 [1] 

Účinnost vřetena zdvižné převodovky   𝜂š𝑟𝑜𝑢𝑏  [1] 

Převodový poměr zdvižné převodovky   i  [1] 

Ztrátový moment zdvižné převodovky naprázdno ML  [Nm] 

Otáčky motoru      n  [min-1] 

Vypočtený minimální potřebný výkon   PM’  [kW] 

Bezpečnost       k  [1] 

Vypočtený potřebný výkon     PM  [kW] 

Účinnost řemenového převodu    𝜂ř𝑒𝑚𝑒𝑛  [1] 

Účinnost kuželové převodovky    𝜂𝑘𝑢ž𝑒𝑙.𝑝ř𝑒𝑣. [1] 

Vypočtený minimální potřebný kroutící moment  M’  [Nm] 

Vypočtený potřebný kroutící moment   M  [Nm] 

Dynamická únosnost ložiska    C  [kN] 

Výsledná síla na hřídel s řemenicí    FV  [N] 

Trvanlivost ložiska       Lh  [hod] 

Celková délka zařízení     a   [mm] 

Celková šířka zařízení      b  [mm]  

Celková výška zařízení (dolní poloha)   c  [mm] 

Požadovaný zdvih       h  [mm] 
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Příloha 2.: Model v izometrickém pohledu, horní poloha 

Příloha 3.: Boční pohled na model zařízení 

Příloha 4.: Horní pohled na model zařízení 

Příloha 5.: Model bez rámu v izometrickém pohledu 

Příloha 6.: Detail modelu v izometrickém pohledu, část rámu zobrazena průhledně 

Příloha 7.: Koncepční výkres sestavy BP-180624-01 

Příloha 8.: CD
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Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

Příloha 1.: Model v izometrickém pohledu, dolní poloha 
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Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

Příloha 2.: Model v izometrickém pohledu, horní poloha 
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Příloha 3.: Boční pohled na model zařízení 
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Příloha 4.: Horní pohled na model zařízení 
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Příloha 5.: Model bez rámu v izometrickém pohledu 

 

  



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ  

A ČÁSTÍ STROJŮ 
 

Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

Příloha 6.: Detail modelu v izometrickém pohledu, část rámu zobrazena průhledně 


