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1 Úvod 

Na trhu se vyskytuje mnoho firem zabývajících se zemědělskou technikou. Není 

tedy obtížné najít v jejich sortimentu také zemědělské návěsy různých rozměrů a 

nosností. Požadujeme-li však návěs, který splňuje všechny naše požadavky, nebývá přímá 

koupě takového návěsu vždy tou nejekonomičtější možností. 

Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat menší zemědělský návěs třístranně 

sklopné konstrukce vyhovující normám a předpisům tak, aby splňoval veškeré požadavky 

pro schválení tohoto návěsu jako jednotlivě vyrobeného vozidla k jízdě na pozemních 

komunikacích. Od vlastního návrhu je tedy očekáváno splnění jak zákonem daných 

technických požadavků, tak zadaných parametrů. Tato práce by měla posloužit jako 

základ pro případnou kusovou výrobu zemědělského návěsu pro provoz na pozemních 

komunikacích. Výsledkem samostatné kusové výroby návěsu by pak měly být nižší 

náklady oproti přímé koupi již hotového přípojného vozidla. 

V první části této práce se seznámíme s povinnostmi, které musí žadatel o schválení 

jednotlivě vyrobeného vozidla pro provoz na pozemních komunikacích splnit a 

provedeme průzkum českého trhu se zemědělskou dopravní technikou. Ve druhé části 

práce se potom budeme na základě provedeného průzkumu trhu zabývat návrhem 

jednotlivých částí návěsu a návěsu jako celku. V závěrečné části práce se budeme věnovat 

hlavním návrhovým a kontrolním výpočtům. 

Součástí práce bude také vypracování 3D modelu navrženého návěsu, výkresu 

sestavy návěsu a výkresu svařence podvozkového rámu. 
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2 Legislativa platná pro proces schválení vozidla 

Zemědělský návěs navrhovaný v rámci této práce není zamýšlen pro sériovou 

výrobu, ale pouze pro výrobu jednotlivou. Takové vozidlo pak klasifikujeme jako 

jednotlivě vyrobené silniční vozidlo a jsme omezeni na výrobu maximálně pěti kusů. 

Jedním z hlavních požadavků na tento návěs je však možnost jeho provozu na pozemních 

komunikacích. Z toho důvodu je nezbytné nejprve zažádat o povolení k výrobě 

jednotlivého silničního vozidla úřad obce s rozšířenou působností. Legislativu týkající se 

procesu schválení jednotlivě vyrobeného vozidla upravuje zákon č. 56/2001 Sb. 

Každá žádost výrobce o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí 

obsahovat následující informace: 

- obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo 

jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého 

nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, 

- druh a kategorii silničního vozidla, 

- účel, pro který má být silniční vozidlo používáno, 

- způsob zajištění záručního a pozáručního servisu. [1] 

K žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla je též nutné doložit 

následující dokumenty: 

- ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby 

nebo u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního 

rejstříku, u fyzických osob podnikatelů ověřenou kopii živnostenského oprávnění, 

- technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém 

průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních 

a dynamických vlastnostech, 

- nákres sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností, 

- návod k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce, 

- osvědčení o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo, nebo technický protokol. 

[1] 

V případě, kdy obecní úřad schválí žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla, 

je tedy možné toto vozidlo vyrobit, avšak za úřadem stanovených podmínek. Tyto 
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podmínky vždy zahrnují povinnost vyrobit vozidlo výhradně na základě dokumentace, 

která byla schvalovacímu úřadu předložena spolu s žádostí o povolení výroby a která 

musí být též předložena orgánu provádějícímu technickou kontrolu vozidla. Dále udělují 

povinnost vyrobit vozidlo tak, aby splňovalo veškeré technické požadavky stanovené 

platnou legislativou pro jeho kategorii. Pro ověření technické způsobilosti vozidla pro 

provoz na pozemních komunikacích obecní úřad stanoví provedení technické prohlídky. 

[2] 

S rozhodnutím o povolení výroby musí výrobce vozidlo přistavit na zkušební 

stanici technické kontroly. Zde je vozidlo podrobeno kontrole, zda splňuje technické 

požadavky příslušné kategorie jednotlivě vyrobeného vozidla. Jako potvrzení splnění 

všech technických požadavků vystaví stanice jednotlivě vyrobenému vozidlu technický 

protokol, jehož přílohou je také protokol o technické prohlídce před schválením technické 

způsobilosti provedené zkušební stanicí v rámci technické kontroly vozidla. Není-li 

možné na STK některé vyžadované zkoušky provést, je nutné vozidlo přistavit na 

pověřenou zkušebnu, kde budou tyto zkoušky provedeny a kde budou následně k těmto 

jednotlivým zkouškám vystaveny technické protokoly. [2] 

Po absolvování technické kontroly a požadovaných zkoušek výrobce doloží vozidlu 

vystavené protokoly na stejný úřad obce s rozšířenou působností, kde byla podána žádost 

o povolení výroby. Shodují-li se vlastnosti jednotlivě vyrobeného vozidla s požadavky 

stanovenými prováděcím předpisem, vydá obecní úřad ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení 

písemné žádosti výrobce doložené předepsanými doklady, osvědčení o jednotlivém 

schválení vozidla. V případě schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného 

silničního vozidla je výrobce povinen uhradit správní poplatek ve výši 2 000 Kč. [1] [3] 
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3 Legislativa upravující technické požadavky 

přípojných vozidel 

Technické požadavky vozidel jsou zákonem specifikovány zvlášť pro jednotlivé 

kategorie vozidel. Rozdělení vozidel do jednotlivých kategorií je stanoveno v příloze 

číslo 2 vyhlášky č. 341/2014 Sb. Pro každou kategorii silničních vozidel je tedy nutné 

brát v potaz právě ty technické požadavky, které náleží k dané kategorii. Omezení 

rozměrů, hmotností a spojitelnosti vozidel do jízdních souprav upravuje vyhláška 

č. 209/2018 Sb. Další ustanovení týkající se technických požadavků vozidel kategorie R 

udává nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013. 

3.1 Kategorie přípojných vozidel 

Přípojná vozidla jsou řazena do kategorie O, která se dále dělí na čtyři podkategorie 

dle hmotností vozidla. Zemědělské přívěsy a návěsy se však řadí do zvláštní kategorie R, 

která je vymezena pro zemědělská a lesnická přípojná vozidla určená především k nesení 

nákladu a konstruovaná k tažení za traktory pro zemědělské a lesnické účely. Za 

zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo se považuje každé vozidlo připojené 

k traktoru a zahrnující nástroj, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti 

k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo větší. Za vozidlo kategorie R se 

nepovažují vozidla konstruovaná ke zpracování materiálů. [4] [7] 

Vozidla kategorie R se dále dělí na 4 podkategorie podobně, jako přípojná vozidla 

kategorie O: 

- kategorie R1: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu nepřevyšuje 1 500 kg; 

- kategorie R2: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg; 

- kategorie R3: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 21 000 kg; 

- kategorie R4: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 21 000 kg 
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Dále se přípojná vozidla kategorie R dělí podle jejich maximální konstrukční 

rychlosti, a to na dvě podkategorie: 

a) „a“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km/h 

nebo nižší; 

b) „b“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 

40 km/h. [4] 

Jako příklad si uvedeme konečné specifické označení R3a, které zahrnuje všechna 

zemědělská a lesnická přípojná vozidla, jejichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 21 000 kg a jejichž maximální 

konstrukční rychlost je 40 km/h nebo nižší. 

3.2 Největší povolená hmotnost na nápravu 

Největší povolené hmotnosti na nápravu včetně nákladu se liší dle počtu náprav 

vozidla, dle toho, zda je daná náprava hnaná, či ne, a dle rozvoru nápravy. Hodnoty 

hmotností na nápravu včetně nákladu jsou 

a) u jednotlivé nápravy 10 t, 

b) u dvojnápravy1 přípojných vozidel se součet zatížení všech náprav dvojnápravy 

liší dle jejího dílčího rozvoru, a to v rozmezí od 11 t do 18 t, 

 
1 Dvojnápravou se zde rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny méně než 1,8 m. 

Obrázek 1 - traktorový sklopný návěs kategorie R3 [6] 
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c) u trojnápravy2 přípojných vozidel se součet zatížení všech náprav trojnápravy liší 

dle jejího dílčího zatížení, a to v rozmezí od 21 t do 27 t. [5] 

3.3 Největší povolená hmotnost vozidla 

Největší povolená hmotnost přípojných vozidel a jízdních souprav včetně nákladu 

činí 

a) u přívěsů se dvěma nápravami – 18 t, 

b) u přívěsů se třemi nápravami – 24 t, 

c) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami – 32 t, 

d) u jízdních souprav – 48 t. [5] 

Největší povolená hmotnost vozidel kategorie R nebo S, s výjimkou tažených 

vozidel s ojí, může překročit výše uvedené maximální hmotnosti přívěsů v závislosti na 

počtu náprav o hmotnost připadající na spojovací zařízení v závislosti na typu tohoto 

spojovacího zařízení a jeho povoleném zatížení v případě, že při schválení technické 

způsobilosti vozidla nebylo stanoveno jinak. [5] 

V případě, kdy je vozidlo zaneseno sněhem nebo znečištěno (například blátem), je 

připuštěno překročení povolené hmotnosti vozidla maximálně o 3 %. [5] 

Pokud to dovoluje únosnost pneumatik, připouští se u vozidel kategorií T, C a R 

nerovnoměrnost rozložení hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou 

a levou polovinou nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu. [5] 

3.4 Největší povolené rozměry 

Rozměry vozidel a jízdních souprav jsou dle zákona také omezeny maximálními 

hodnotami. Pro vozidla kategorie R a jízdní soupravy jsou stanoveny následující 

maximální povolené rozměry: 

a) šířka - 2,55 m, 

b) výška - 4,00 m, 

c) délka pro jednotlivé vozidlo s výjimkou návěsu - 12,00 m, 

d) délka pro jízdní soupravu traktoru s jedním přípojným vozidlem - 18,00 m, 

e) délka pro jízdní soupravu traktoru se dvěma přípojnými vozidly - 22,00 m. [5] 

 
2 Trojnápravou se zde rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 3,6 m. 
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3.5 Spojitelnost vozidel v jízdní soupravu 

Pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou stanoveny také 

podmínky, za jakých je možné spojit dvě a více vozidel v jízdní soupravu. Podmínky 

týkající se spojitelnosti vozidel kategorie T (kolové traktory) a kategorie R udává 

vyhláška č. 209/2018 Sb. a jsou následující: 

a) za vozidla kategorie T mohou být připojena pouze vozidla kategorie R nebo S, 

pokud není § 3 odst. 1 písm. f) stanoveno jinak, 

b) vozidla kategorií R nebo S, která nejsou vybavena brzdovým zařízením, a vozidla 

kategorií R nebo S, která jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou 

být zapojována jen za tažná vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo 

vyšší než hmotnost připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické 

způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak; u výše uvedených kategorií vozidel 

s největší povolenou hmotností nad 3 t zapojených do jízdní soupravy musí být 

kromě toho účinek parkovací brzdy tažného vozidla schopen ubrzdit jízdní 

soupravu s tímto vozidlem na pozemní komunikaci se sklonem 12 %, pokud 

nebylo při schválení technické způsobilosti tažného vozidla stanoveno jinak, 

c) v případě spojení tažného vozidla s přívěsem nebo dalším přívěsem musí být dále 

splněny tyto podmínky: 

- svislé statické zatížení pevné oje, svisle nevýkyvné, u přívěsů s nápravou 

uprostřed, musí mít vždy kladnou hodnotu, aby se zabránilo odlehčování 

zadních náprav tažného vozidla; 

- svisle výkyvná oj přívěsu nesmí mít, v zapojeném stavu, úhlovou 

odchylku od vodorovné roviny větší jak 10°, přitom poloha oje je dána 

spojnicí os čepů umožňujících kývání oje a bodu vlastního spojení 

s tažným vozidlem, 

d) zapojení vozidel do jízdních souprav, s výjimkou tažení přívěsů kategorií O1 a O2 

s nájezdovou brzdou, je možné v kombinacích: 

- tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS; 

- tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS; 

- tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné 

vozidlo je vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat 

bezchybnou funkci ABS přípojného vozidla; 
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- tažné vozidlo kategorie T s ABS a přípojné vozidlo bez ABS, jehož 

nejvyšší konstrukční rychlost je do 40 km/h. [5] 

Kromě výše uvedených podmínek jsou z důvodu bezpečnosti na pozemních 

komunikacích stanoveny také podmínky spojitelnosti vozidel týkající se maximálních 

hmotností přípojných vozidel či souprav. Tyto podmínky říkají, že: 

a) tažné vozidlo s maximální konstrukční rychlostí 40 km/h smí táhnout pouze 

přípojné vozidlo nebo více přípojných vozidel, jejichž hmotnost není vyšší než 

dvaapůlnásobek hmotnosti tažného vozidla, 

b) tažné vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost přesahuje 40 km/h smí 

táhnout pouze přípojné vozidlo nebo více přípojných vozidel, jejichž hmotnost 

není vyšší než jedenapůlnásobek hmotností tažného vozidla, což však neplatí 

pro přípojná vozidla kategorií O1 a O2, 

c) hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit nejvyšší technicky přípustnou 

hmotnost, která byla stanovena při schválení technické způsobilosti tažného 

vozidla, 

d) prostřední vozidlo jízdní soupravy nesmí mít nižší hmotnost, než je hmotnost 

posledního vozidla soupravy, přičemž kombinace pomocného vozíku 3  ve 

spojení s návěsem se pro tyto účely pokládá za jedno vozidlo, je-li vozík 

vybaven pouze jednou nápravou, dvojnápravou nebo trojnápravou. [5] 

3.6 Další technické požadavky 

Další technické požadavky, které musí vozidla kategorie R splňovat, se týkají 

například umístění registrační tabulky, parametrů brzdového zařízení, montáže světelné 

techniky, povinných štítků, ovládání a spojení brzd traktoru a přípojného vozidla, 

pneumatik nebo rozměrů a umístění lapačů nečistot. Přehled všech těchto a dalších 

technických požadavků týkajících se zemědělských a lesnických vozidel je uveden včetně 

odkazů na jejich podrobnější vysvětlení v příloze 1 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013. Toto nařízení nahrazuje množství dříve 

platných směrnic a slučuje tak technické požadavky do přehlednější formy. 

Přehled všech technických požadavků, které musí vozidla kategorie R splňovat je 

uveden v tabulce 1, ve které jsou také přiřazena příslušná čísla článků nařízení 

 
3 Pomocným vozíkem se v tomto případě rozumí jednonápravové nebo vícenápravové přípojné vozidlo kategorie O nebo R svojí 

konstrukcí určené k připojení návěsu příslušné kategorie za použití točnice nebo připojení návěsového čepu. 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, v nichž jsou dané technické požadavky 

zmíněny, a odkazy na příslušné regulační akty. 

Tabulka 1 – Přehled technických požadavků pro kategorii vozidel Ra [4] 

Položka Článek Odkaz na regulační akt 

Kompaktnost konstrukce vozidla 17.2(a) RVFSR4 

Brzdná zařízení a spojení 

s brzdami přívěsného vozidla 
17.2(b) RVBR5 

Zařízení pro osvětlení a světelnou 

signalizaci a jejich zdroje světla 
17.2(d) RVFSR 

Zařízení pro osvětlení 17.2(d) RVFSR 

Vnějšek vozidla a příslušenství 17.2(e) RVFSR 

Tabulka s registračním číslem 17.2(k) RVFSR 

Povinný štítek a označení 17.2(l) RVFSR 

Rozměry a hmotnost přívěsného 

vozidla 
17.2(l) RVFSR 

Maximální hmotnost naloženého 

vozidla 
17.2(l) RVFSR 

Bezpečnost elektrických systémů 17.2(m) RVFSR 

Zařízení pro ochranu proti podjetí 

zezadu 
17.2(n) RVFSR 

Pneumatiky 17.2(r) RVFSR 

Mechanická spojovací zařízení 17.2(v) RVFSR 

Provozní příručka 18.2(l, m, q), 18.4 RVCR6 

  

 
4 Nařízení o požadavcích týkajících se funkční bezpečnosti vozidla 
5 Nařízení o požadavcích na brzdění vozidel 
6 Nařízení o požadavcích na konstrukci vozidla 
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4 Zemědělské sklopné přívěsy a návěsy na českém trhu 

Na českém trhu můžeme nalézt vícero společností zabývajících se výrobou domácí 

či prodejem zahraniční zemědělské dopravní techniky. Mezi nejvýznamnější domácí 

výrobce zemědělských přívěsů a návěsů můžeme řadit firmy ZDT Nové Veselí, 

vyrábějící traktorové návěsy řady NS s nosnostmi od 8 do 23 tun, WTC Písečná 

vyrábějící traktorové návěsy řady BIG s přípustnými hmotnostmi od 2,8 do 33 tun, nebo 

S-Profit Opava s vlastní řadou návěsů BIG o užitečných hmotnostech od 3 do 20 tun. 

Dalším českým výrobcem s širokým portfoliem zemědělské dopravní techniky je také 

společnost MOLČÍK, sídlící ve Valticích, která nabízí menší traktorové sklopné návěsy 

řady EDK do 6,5 t, větší návěsy řady TDK do 36 t a traktorové přívěsy řady ZDK od 13 

do 24 tun. 

Výrobou zemědělských návěsů a přívěsů menších rozměrů, většinou spadajících do 

kategorie R2, se však zabývají i další, méně výrazné firmy. Takovými jsou například 

Zámečnictví DEZA Jihlava, která kromě stavebních míchaček a různých ocelových 

konstrukcí vyrábí také traktorové návěsy DEZA 3500 R, nebo společnost PRODAG Zlín, 

která nabízí traktorové návěsy řady PV s nosností od 2 do 4 tun.  

Obrázek 2 - Traktorový návěs DEZA 3500R [8] 
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Ze zahraničních zástupců, nabízejících své produkty na českém trhu pak můžeme 

jmenovat například německé výrobce Ludwig Bergmann, Krampe nebo Annaburger, 

polskou společnost Wielton či litevského výrobce zemědělské techniky Umega. Kromě 

uvedených jmen se však nabízí také další výrobci, kteří se se svými produkty snaží 

prosadit mimo jiné i na našem území. 
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5 Myšlenkový návrh hlavních konstrukčních částí 

Základním předpokladem mnou navrhovaného zemědělského návěsu je přeprava 

širokého sortimentu zemědělských materiálů po veřejných cestách, ale i v zemědělském 

terénu. Svými rozměry, maximální hmotností a maximální konstrukční rychlostí 40 km/h 

bude návěs řazen do kategorie přípojných zemědělských vozidel R2a. 

5.1 Rám podvozku 

Rám podvozku je základem celého návěsu. Na trhu se vyskytuje mnoho různých 

koncepcí rámů z různých tvarů profilů a materiálů. Nejrozšířenějšími jsou však mezi 

výrobci dvě základní koncepce – svařenec rámu podvozku ve tvaru trojúhelníku a ve tvaru 

obdélníku. Rám podvozku ve tvaru trojúhelníku je často používán především 

u nejmenších návěsů, většinou do 2 t. Naopak obdélníkový rám výrobci využívají pro 

návěsy větších rozměrů a užitečných hmotností. U většiny výrobců můžeme nalézt 

obdélníkové rámy podvozku již u návěsů do 3,5 t. 

V dnešní době jsou pro konstrukci podvozkových rámů používány lehké tvarované 

nosníky. Nejčastěji se využívá I profilů, U profilů nebo dutých obdélníkových profilů 

z konstrukčních ocelí S235JR (ČSN 11 375) a S355J0 (ČSN 11 523). Důležitá je také 

Obrázek 3 - trojúhelníkový rám návěsu firmy REHOS [10] 
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jejich povrchová úprava (např. pozinkování), která zajistí vyšší odolnost proti agresivním 

látkám obsažených například v zemědělských hnojivech. [9] 

Pro svůj návrh budu volit obdélníkový rám z dutých obdélníkových profilů, tvořený 

dvěma hlavními podélníky, které budou spojeny několika příčníky. 

5.2 Nástavba návěsu 

Nástavba přípojného vozidla může být buď trvalá, nebo výměnná. Ve svém návrhu 

volím trvalou sklápěcí nástavbu, která je vhodná pro přepravu co nejširšího spektra 

materiálů. Tato nástavba je ideální pro přepravu volně ložených sypkých, ale i kusových 

materiálů. Tyto nástavby mohou být sklopné buď jednostranně, nebo třístranně. 

Vzhledem k všestrannějšímu využití návěsu volím třístranně sklopnou variantu. [9] 

Uložení nástavby na rám podvozku bude řešeno použitím kulových čepů na zadní 

části návěsu a válcových čepů v přední části. 

5.3 Náprava 

Nápravy bývají zpravidla kruhového nebo čtvercového průřezu, a to buď duté, nebo 

plné. Dle velikosti a užitečné hmotnosti návěsu se využívá jedna nebo více náprav, které 

mohou a nemusí být odpružené. Odpružení je vyžadováno především u návěsů vyšších 

konstrukčních rychlostí. [9] 

Zemědělské návěsy do 3,5 t jsou z naprosté většiny jednoosé. Víceosé řešení 

nachází v zemědělství uplatnění zejména u návěsů vyšších tonáží, kde je nutné větší 

rozložení vysoké hmotnosti nákladu. V současné době na trhu s nápravami pro 

zemědělské využití nejvýrazněji figuruje italská společnost ADR a německá firma BPW. 

[9] 

V mém návrhu použiji jednu, pneumaticky bržděnou, neodpruženou nápravu 

německé firmy BPW. 
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6 Vlastní konstrukce návěsu 

6.1 Konstrukce rámu podvozku 

Hlavním konstrukčním prvkem podvozkového rámu jsou duté profily 

obdélníkového průřezu z konstrukční oceli S355J0 (ČSN 11 523). Základ rámu tvoří dva 

hlavní podélníky a dva hlavní příčníky z dutých obdélníkových profilů 120 x 80 x 5 mm. 

Na konce zadního příčníku jsou přivařeny sklápěcí koule a na konce předního hlavního 

příčníku sklápěcí válcové čepy. Hlavní podélníky jsou spojeny ještě dalšími dvěma 

příčníky stejných profilů, mezi nimiž je uložena kolébka hydraulického válce. Tyto 

příčníky jsou sepnuty dvěma podélnými dutými obdélníkovými profily o rozměrech 

120 x 60 x 5 mm, které mají zamezit rozestoupení nosníků nesoucích kolébku válce. 

Na přední hlavní příčník jsou přivařeny dva duté obdélníkové profily 

120 x 80 x 5 mm do tvaru trojúhelníku, které jsou zakončeny navařovací deskou s šesti 

závitovými dírami pro upevnění závěsného oka. Na jednom z těchto nosníků je také 

navařena deska z plechu tloušťky 6 mm sloužící k uchycení opěrného kola. Uzly, kde se 

protínají nosníky oje s hlavními příčníky a podélníky jsou vyztuženy plechy tloušťky 5 

mm. 

Dále je na spodní stranu obou hlavních příčníků přivařena stojina nápravy z dutého 

čtvercového profilu o rozměrech 80 x 80 x 6 mm s přírubou, vyztužená ze dvou stran 

trojúhelníkovým plechem tloušťky 10 mm. Tyto výztužné plechy zajistí větší stykovou 

plochu s rámem podvozku a zároveň větší stabilitu nápravy. 

Obrázek 4 – Navržený rám podvozku [21] 
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6.2 Konstrukce nástavby 

Základem nástavby návěsu je nástavbový rám, na němž je přivařen plech tloušťky 

3 mm tvořící podlahu ložné plochy. Nástavba je vybavena bočnicemi typu Fuhrmann, 

které ohraničují celou ložnou plochu. 

6.2.1 Rám nástavby 

Pro konstrukci rámu nástavby jsou opět použity duté obdélníkové profily z oceli 

S355J0 (ČSN 11 523), podobně jako při konstrukci rámu podvozku. Pro tento rám je však 

použito větší množství příčníků i podélníků, avšak obdélníkové profily jsou menších 

rozměrů. Rám je tvořen z většiny profily o rozměrech 80 x 40 x 4 mm. Tyto profily jsou 

použity jak po obvodu rámu, tak také na výztužné příčníky a podélníky uvnitř rámu. 

V místech, kde jsou přivařeny misky sklápěcích koulí a ložiska válcových čepů, jsou 

použity duté čtvercové profily 80 x 80 x 5 mm (též z oceli S355J0). Tyto čtvercové 

nosníky poskytnou dostatečnou plochu, na níž je možné misky a ložiska navařit. 

Důležitým místem celého podlahového rámu je místo pro uchycení vrchní části 

hydraulického válce. Z tohoto důvodu je středový podélník zdvojen a mezi oba profily je 

navařena ohýbaná deska z plechu tloušťky 15 mm. Na tuto desku pak bude upevněna 

vrchní část hydraulického válce. 

Přes celý rám je přivařen plech tloušťky 3 mm, který tvoří samotnou podlahu ložné 

plochy návěsu. 

Obrázek 5 – Navržený podlahový rošt [21] 
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6.2.2 Bočnice 

Základ bočnic nástavby tvoří ocelové bočnicové profily Fuhrmann B 500 tloušťky 

2 mm. Tyto bočnicové profily jsou přímo určené pro aplikace s vysokým bočním tlakem 

a využívají se nejčastěji právě pro zemědělské nástavby nebo jako horní nástavky 

sklápěčů. [11] 

Po stranách bočnicových profilů jsou přivařeny plechové pásy tloušťky 4 mm, které 

uzavírají otevřenou část profilu. V rohových místech, a také uprostřed postranních bočnic 

jsou k plechovým pásům připevněny ještě duté čtvercové profily o rozměrech 50 x 50 x 

3 mm. 

6.3 Náprava 

Hlavním hlediskem při volbě nápravy návěsu je předpokládané statické zatížení 

nápravy. Dále se také zohledňuje rozchod kol a připojovací rozměry nápravy. Po 

zhodnocení technických parametrů mnou navrhovaného návěsu byla podle katalogu 

zvolena náprava pro zemědělské účely GS 4006 od společnosti BPW. Tato náprava je 

dimenzována pro statické zatížení jednoosého návěsu 4100 kg při rychlosti 40 km/h, což 

dostatečně vyhovuje návěsu kategorie R2a. Přehled zemědělských bržděných náprav 

z katalogu firmy BPW je uveden v příloze 1. 

Obrázek 6 – Zadní bočnice [21] 
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Základem nápravy GS 4006 je nosník plného čtvercového průřezu o rozměrech 

60 x 60 mm. Rozchod kol nápravy je 1500 mm. Náprava je vybavena bubnovými brzdami 

N3006-3 o rozměrech 300 x 60 mm. Připojovací rozměry kol jsou 160/205/6 ET 0 a kola 

musí být připevněna maticemi se závitem M18 x 1,5. 

Upevnění nápravy k rámu podvozku je provedeno pomocí dvou obdélníkových 

desek, které přímo dosedají na připojovací desky stojiny nápravy. Každá dvojice desek je 

spojena čtyřmi šrouby s maticemi, jejichž návrhu se budeme věnovat v závěru této práce. 

6.4 Disky a pneumatiky 

S ohledem na připojovací rozměry kol na nápravu byly zvoleny disky od 

společnosti Fimas s.r.o. o rozměrech 9 x 15,3 a maximální nosností 2650 kg při rychlosti 

40 km/h. 

K těmto diskům byly dále zvoleny pneumatiky od společnosti Mitas a.s., a to 

konkrétně Mitas IM-04 10,0/75-15,3 18PR TL. Jedná se o osmnáctivláknové bezdušové 

pneumatiky s nosností až 2725 kg při rychlosti 40 km/h. 

Obrázek 7 – Bržděná náprava pro zemědělské účely společnosti BPW [12] 
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6.5 Sklápěcí mechanismus 

Sklápěcí mechanismus u návěsu sklopného na tři strany nesestává pouze 

z hydraulického válce a ložiska, ve kterém je válec uložen, ale je nutné válec zasadit do 

tzv. kolébky válce. Právě díky této kolébce je možné hydraulický válec naklopit do více 

stran. 

6.5.1 Hydraulický válec 

Při volbě hydraulického válce je zásadním faktorem požadovaný sklopný úhel 

nástavby. Návěs bude sloužit především pro přepravu materiálů, jejichž sypný úhel je 

menší než 50°. Hydraulický válec navrhuji podle následujících výpočtů tak, aby se 

sklopný úhel co nejvíce blížil právě 50° a zároveň, aby válec zvládl maximální 

předpokládané zatížení. 

Maximální zatížení vypočteme z hmotnosti korby návěsu mk, která je zhruba 

400 kg (zjištěno v programu Autodesk Inventor Professional 2020), a maximální možné 

hmotnosti nákladu mn, která je zhruba 2550 kg. Celou korbu zjednodušíme pro snazší 

výpočet na 2D model. Díky znalostem hmotností zjistíme spojité zatížení působící na 

podlahu korby a určíme reakce působící na válec a na kulové čepy. 

Výpočet pomocného spojitého zatížení q: 

 
𝑞 =

(𝑚𝑛 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑔

𝑙𝑘
 (6.1) 

q =
(2550 + 400) ∙ 9,81

3340
= 8,66 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

  

Obrázek 8 – Disk 9 x 15,3 společnosti Fimas s.r.o. [13] 
Obrázek 9 – Pneumatika typu IM-04 

společnosti MITAS a.s. [14] 
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Výpočet reakcí: 

 
∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑛

𝑖

= 0; 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − q ∙ 𝑙𝑘 = 0 (6.2) 

 
∑ 𝑀𝑖𝐵

𝑛

𝑖=1

= 0; −𝑅𝐴 ∙ 𝑙2 +
𝑞 ∙ (𝑙1 + 𝑙2)2

2
−

𝑞 ∙ 𝑙3
2

2
= 0 (6.3) 

𝑅𝐴 =

𝑞 ∙ (𝑙1 + 𝑙2)2

2
−

𝑞 ∙ 𝑙3
2

2
𝑙2

=

8,66 ∙ (1820 + 1200)2

2
−

8,66 ∙ 3202

2
1200

= 32539,95 𝑁 

𝑅𝐵 = −𝑅𝐴 + q ∙ 𝑙𝑘 = 32539,95 + 8,66 ∙ 3340 = −3615,55 𝑁 

Z výpočtů jsme zjistili, že hydraulický válec musí být schopen překonat sílu 

32539,95 N. Na každý kulový čep pak působí opačná reakce o velikosti 1807,78 N 

(v místě B jsou dva kulové čepy). 

Potřebný zdvih válce určím dle příslušné tabulky z katalogu společnosti Penta (viz 

příloha 1). Pro hodnotu L = 1200 mm a požadovaný sklopný úhel 48° je potřebný zdvih 

976 mm. Pro stejnou hodnotu L a sklopný úhel 50° je pak potřebný zdvih 1014 mm. Po 

zhodnocení všech aspektů volím hydraulický válec Penta L90 BL320 984 90 4. Tento 

válec má čtyři výsuvné stupně, přičemž průměr posledního stupně je 45 mm. Při úplném 

počátku sklápění, kdy je potřebná největší síla, bude tato síla vyvíjena stupněm největšího 

průměru. Ten je u tohoto válce roven 90 mm a dle grafu 1 zvládne námi požadovanou 

sílu vyvinout již při tlaku necelých 51 bar. V grafu 1 je znázorněna závislost maximální 

síly na tlaku je pro jednotlivé stupně válce L90. Zdvih zvoleného válce je 984 mm, což 

zajistí sklopný úhel 48,4° při sklápění dozadu. Při bočním sklápění je možno dosáhnout 

úhlu většího, ale my budeme uvažovat doporučený úhel sklápění do boku 45°. 

Obrázek 10 – Zjednodušený 2D model nástavby [22] 

l1 l2 l3 
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6.5.2 Kolébka válce 

Kolébku hydraulického válce volím pro bezproblémovou kompatibilitu opět od 

firmy Penta. Mnou zvolenému hydraulickému válci vyhovuje svými rozměry kolébka 

A5L060001. Nosnost této kolébky je 8 t, což opět plně vyhovuje požadavkům. 

Obrázek 11 – Kolébka hydraulického válce [15] 
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Graf 1 - Závislost síly jednotlivých stupňů pístu na působícím tlaku 
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6.6 Opěrné kolečko 

Opěrné kolečko slouží k podepření a manipulaci s návěsem v případě, kdy je 

odpojen od tažného vozidla. Je důležité, aby se kolečko dalo po připojení k traktoru 

sklopit, a nebránilo tak běžné jízdě. Pro mnou navrhovaný návěs volím sklopné opěrné 

kolečko od firmy Simol S.p.A. Zdvih vřetena tohoto kolečka je 300 mm. Možné zatížení 

kolečka je 1000 kg. Protože známe maximální možnou hmotnost naloženého návěsu 

mmax = 3500 kg a rozměry návěsu, můžeme pomocí jednoduchého výpočtu zjistit 

maximální zatížení kolečka v případě odpojení plně naloženého návěsu. Poloha těžiště 

byla zjištěna pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2020 (předpokládáme 

rovnoměrné rozložení nákladu). 

Místo A v obrázku 12 představuje umístění opěrného kolečka na návěsu a podpěra 

B značí umístění osy nápravy návěsu. 

Vstupní hodnoty: 

𝑙1𝑛 = 2773 𝑚𝑚 

𝑙2𝑛 = 554 𝑚𝑚 

𝑙3𝑛 = 1113 𝑚𝑚  

𝑙𝑘𝑜𝑙 = 2051 𝑚𝑚  

 𝐹𝐺 = 𝑚𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑔 = 3500 ∙ 9,81 = 34335 𝑁 (6.4) 

Výpočet reakcí: 

 
∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑛

𝑖

= 0; 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐹𝐺 = 0 (6.5) 

 
∑ 𝑀𝑖𝐴

𝑛

𝑖=1

= 0; 𝐹𝐺 ∙ 𝑙𝑘𝑜𝑙 − 𝑅𝐵 ∙ (𝑙𝑘𝑜𝑙 + 𝑙2𝑛) = 0 (6.6) 

𝑅𝐵 =
𝐹𝐺 ∙ 𝑙𝑘𝑜𝑙

𝑙𝑘𝑜𝑙 + 𝑙2𝑛
=

34335 ∙ 2051

2051 + 554
= 27033,05 𝑁 

l1n l2n l3n 

A B 

FG lkol 

Obrázek 12 - Zjednodušený model naloženého odpojeného návěsu [22] 
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𝑅𝐴 = 𝐹𝐺 − 𝑅𝐵 = 34335 − 27033,05 = 7301,95 𝑁 

 
𝑚𝐴 =

𝑅𝐴

𝑔
=

7301,95

9,81
= 744,34 𝑘𝑔 < 1000 𝑘𝑔 (6.7) 

Zjistili jsme, že při odpojení plně naloženého návěsu s rovnoměrně rozloženým 

nákladem bude opěrné kolečko zatíženo hmotností 744,34 kg. Zvolené kolečko je tedy 

pro návěs vyhovující. 

6.7 Náhled celkového modelu návěsu 

Na obrázku 14 je zobrazen náhled mnou navrženého výsledného modelu návěsu. 

Vyhotovený model je též součástí přílohy práce (příloha 3). Celkové rozměry a hmotnost 

návěsu jsou uvedeny v tabulce 2. V rámci této práce jsem k návěsu vypracoval též výkres 

svařence rámu podvozku (příloha 4) a výkres sestavy návěsu (příloha 5). 

Obrázek 14 - Opěrné kolečko 

firmy Simol S.p.A. [16] 

 

Obrázek 13 – Základní rozměry opěrného kolečka 

společnosti Simol S.p.A. [16] 
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Tabulka 2 - Přehled základních parametrů návěsu 

   Délka návěsu [mm] 4502 

Šířka návěsu [mm] 1888 

Výška návěsu [mm] 1359 

Výška podlahy návěsu [mm] 854 

Výška závěsu od země [mm] 670 

Objem korby návěsu [m3] 2,8 

Orientační hmotnost návěsu [kg] 950 

Orientační užitečná hmotnost návěsu [kg] 2550 

Obrázek 15 - Výsledný model návěsu [21] 
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7 Kontrolní výpočty 

7.1 Kontrola rámu podvozku 

Rám podvozku je nejzatěžovanějším hlavním členem celého návěsu. Přenáší 

veškeré zatížení z korby návěsu na nápravu a na závěs návěsu připojený k traktoru. Proto 

je důležité zkontrolovat, zda rám podvozku zvládne přenést nejvyšší očekávaná zatížení. 

Kontrolu provedeme pro tři zatěžovací stavy – běžný přepravní stav, počátek 

sklápění dozadu a počátek sklápění do boku. Při výpočtech budeme uvažovat zatížení 

nákladem o maximální možné hmotnosti, což je v případě našeho návěsu již dříve 

uvedených 2550 kg. Ve všech zatěžovacích stavech budeme uvažovat rovnoměrné 

rozložení nákladu. 

Na všechny konstrukční části rámu podvozku je použita ocel S355J0 (ČSN 11 523). 

Základní mechanické vlastnosti tohoto materiálu jsou následující: mez pevnosti v tahu 

Rm = 510–680 MPa, mez kluzu Re = 355 MPa. 

Podvozkový rám musí v každém případě splnit podmínku doporučené bezpečnosti, 

jejíž minimální velikost bývá dle [18] pro statické namáhání tvárného materiálu v rozmezí 

1,25 – 1,6. Jelikož budeme všechny tři zatěžovací stavy uvažovat jako statické, budeme 

na velikost bezpečnosti k = 1,6 nahlížet jako na absolutně minimální hodnotu, protože 

během jízdy bude rám podvozku ve skutečnosti namáhán dynamicky. Z toho důvodu si 

pro větší bezpečnost zavedeme ještě přídavný součinitel o velikosti 0,9, pomocí kterého 

ponížíme hodnotu dovoleného napětí uvažovaného ve výpočtech bezpečnosti. Po 

přepočtu je pak tedy hodnota dovoleného napětí: 

 𝜎𝐷 = 𝑅𝑒 ∙ 0,9 (7.1) 

𝜎𝐷 = 355 ∙ 0,9 = 319,5 𝑀𝑃𝑎 

Hodnotu dovoleného napětí budeme při kontrole porovnávat s hodnotou 

maximálního dosaženého napětí při každém ze zatěžovacích stavů. Pro vyhodnocení 

napětí a průhybů v jednotlivých zatěžovacích stavech bude využita aplikace „Pevnostní 

analýza rámových konstrukcí,“ která je součástí programu Autodesk Inventor 

Professional 2020. 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ A 

ČÁSTÍ STROJŮ 
 
 

NÁVRH KONSTRUKCE JEDNOOSÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO VLEKU  - 25 - 

7.1.1 Přepravní stav 

Přepravním stavem je myšlen stav, kdy korba návěsu dosedá na všechny čtyři čepy 

podvozkového rámu a na hydraulický válec nepůsobí žádná reakce. Návěs je připojen za 

tažné vozidlo a stojí na místě nebo se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem. 

Pro zjištění reakcí v jednotlivých místech uchycení si návěs nejprve zjednodušíme 

na 2D model. Následně díky znalosti spojitého zatížení, které jsme spočítali rovnicí (6.1), 

působícího na podlahu korby, určíme reakce na přední a zadní čepy. 

Vstupní hodnoty: 

𝑞 = 8,66 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

𝑙1 = 320 𝑚𝑚 

𝑙2 = 2700 𝑚𝑚 

𝑙3 = 320 𝑚𝑚 

𝑙𝑘 = 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 = 320 + 2700 + 320 = 3340 𝑚𝑚 

 
∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑛

𝑖

= 0; 𝑅𝐶 + 𝑅𝐵 − q ∙ 𝑙𝑘 = 0 (7.2) 

 
∑ 𝑀𝑖𝐵

𝑛

𝑖=1

= 0; −𝑅𝐶 ∙ 𝑙2 +
𝑞 ∙ (𝑙1 + 𝑙2)2

2
−

𝑞 ∙ 𝑙3
2

2
= 0 (7.3) 

𝑅𝐶 =

𝑞 ∙ (𝑙1 + 𝑙2)2

2 −
𝑞 ∙ 𝑙3

2

2
𝑙2

 

𝑅𝐶 =

8,66 ∙ (1820 + 1200)2

2 −
8,66 ∙ 3202

2
1200

= 14462,2 𝑁 

𝑅𝐵 = 𝑞 ∙ 𝑙𝑘 − 𝑅𝐶 

𝑅𝐵 = 8,66 ∙ 3340 − 14462,2 = 14462,2 𝑁 

l1 l2 l3 

Obrázek 16 – Přepravní stav ve 2D zjednodušeně [22] 
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𝑅𝐶1 = 𝑅𝐵1 =

𝑅𝐶

2
=

14462,2

2
= 7231,1 𝑁 (7.4) 

Z výpočtů jsme zjistili, že reakce působící na jeden čep je ve všech čtyřech místech 

uchycení korby k podvozkovému rámu stejná a je rovna 7231,1 N. 

Díky znalosti těchto reakcí nyní můžeme přejít k pevnostní analýze rámové 

konstrukce v programu Autodesk Inventor Professional 2020. V místech upevnění 

nápravy k rámu a v místě závěsu jsou umístěny pevné vazby. V místech čepů jsou pak 

umístěny síly, které jsme zjistili pomocí předchozích výpočtů. 

Z pevnostní analýzy jsme zjistili, že maximálního ohybového napětí je dosaženo 

v místech upevnění náprav k rámu podvozku. Toto napětí dosahuje maximální hodnoty 

111,3 MPa. 

  

Obrázek 18 - Přepravní stav - maximální ohybové napětí [21] 

Obrázek 17 - Přepravní stav - maximální průhyb [21] 
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 k =
𝜎𝐷

𝜎𝑚𝑎𝑥
 (7.5) 

k =
319,5

111,3
= 2,87 > 1,6 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Koeficient bezpečnosti je roven 2,87, a tedy rám podvozku v přepravním stavu 

podmínku bezpečnosti splňuje se značnou rezervou pro zohlednění dynamických účinků. 

Maximálního průhybu rámu je dosaženo v místech zadních čepů, kde konstrukce 

dosahuje posunutí 2,705 mm. 

7.1.2 Počátek sklápění dozadu 

Počátkem sklápění dozadu je myšlen stav, kdy hydraulický válec převezme téměř 

veškeré zatížení od hmotnosti korby s nákladem. Korba je v tomto stavu upevněna k rámu 

podvozku pouze zadními čepy a hydraulickým válcem. V tuto chvíli je zároveň úhel 

sklopení korby zanedbatelný. Návěs je připojen za tažným vozidlem a zůstává na místě. 

Při této kontrole předpokládáme, že zadní čelo korby návěsu je otevřené, a tudíž 

s narůstajícím úhlem sklopení se vysýpá naložený náklad a postupně klesá zatížení. Proto 

je nejnebezpečnějším stavem právě počátek sklápění, kdy je stále všechen náklad na 

návěsu a většina zatížení připadá na hydraulický válec. 

Abychom mohli provést pevnostní analýzu, opět nejprve spočítáme reakce 

v zadních čepech a na hydraulickém válci. 

Vstupní hodnoty: 

𝑞 = 8,66 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

𝑙1 = 1820 𝑚𝑚 

𝑙2 = 1200 𝑚𝑚 

𝑙3 = 320 𝑚𝑚 

𝑙𝑘 = 𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3 = 1820 + 1200 + 320 = 3340 𝑚𝑚 
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Výpočet reakcí: 

 
∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑛

𝑖

= 0; 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − q ∙ 𝑙𝑘 = 0 (7.6) 

 
∑ 𝑀𝑖𝐵

𝑛

𝑖=1

= 0; −𝑅𝐴 ∙ 𝑙2 +
𝑞 ∙ (𝑙1 + 𝑙2)2

2
−

𝑞 ∙ 𝑙3
2

2
= 0 (7.7) 

𝑅𝐴 =

𝑞 ∙ (𝑙1 + 𝑙2)2

2 −
𝑞 ∙ 𝑙3

2

2
𝑙2

=

8,66 ∙ (1820 + 1200)2

2 −
8,66 ∙ 3202

2
1200

= 32539,95 𝑁 

𝑅𝐵 = q ∙ 𝑙𝑘 − 𝑅𝐴 = 8,66 ∙ 3340 − 32539,95 = −3615,55 𝑁 

 
𝑅𝐴1 = 𝑅𝐵1 =

𝑅𝐴

2
=

−3615,55

2
= −1807,775 𝑁 (7.8) 

Z výpočtu reakcí jsme zjistili, že reakce působící na hydraulický válec je rovna 

32539,95 N. Na každý zadní čep působí v okamžik zahájení sklápění reakce v opačném 

směru o velikosti 1807,775 N. 

Vypočtené síly opět importujeme do pevnostní analýzy rámové konstrukce. Síly 

působící na zadní čepy umístíme do míst zadních čepů a sílu působící na hydraulický 

válec rozdělíme na dvě stejně velké síly, z nichž každá působí na jeden příčník v místě 

uchycení kolébky hydraulického válce. 

l1 l2 l3 

Obrázek 19 – Počátek sklápění dozadu ve 2D zjednodušeně [22] 
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Z pevnostní analýzy jsme zjistili, že nejvyššího ohybového napětí je dosaženo 

v místech upevnění nápravy k podvozkovému rámu. Hodnota maximálního ohybového 

napětí je 56,66 MPa. 

k =
𝜎𝐷

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

319,5

55,66
= 5,74 > 1,6 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Koeficient bezpečnosti dle vztahu (7.5) je roven 5,74. Bezpečností podmínka je 

tedy splněna i při počátečním stavu sklápění dozadu. 

Maximální hodnota průhybu konstrukce byla zjištěna v místě uchycení kolébky 

válce na předním příčníku. Hodnota průhybu zde dosahuje 0,617 mm. 

7.1.3 Počátek sklápění do boku 

Počátkem sklápění do boku je myšlen stav, kdy hydraulický válec převezme téměř 

veškeré zatížení od hmotnosti korby s nákladem. Korba je v tomto stavu upevněna k rámu 

podvozku pouze bočními čepy na jedné straně a hydraulickým válcem. V tuto chvíli je 

Obrázek 21 - Počátek sklápění dozadu – maximální ohybové napětí [21] 

Obrázek 20 - Počátek sklápění dozadu – maximální průhyb [21] 
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zároveň úhel sklopení korby zanedbatelný. Návěs je připojen za tažným vozidlem 

a zůstává na místě. 

Pří této kontrole předpokládáme, že bočnice návěsu na straně, na kterou sklápíme, 

je otevřená, a tudíž s narůstajícím úhlem sklopení se vysýpá naložený náklad a postupně 

klesá zatížení. Proto je nejnebezpečnějším stavem právě počátek sklápění, kdy je stále 

všechen náklad na návěsu a naprostá většina zatížení připadá na hydraulický válec. 

Před provedením pevnostní analýzy nejprve spočítáme reakce v bočních čepech a 

na hydraulickém válci. 

Přepočet pomocného spojitého zatížení pro zjednodušený 2D model sklápění do boku: 

 
𝑞′ =

(𝑚𝑛 + 𝑚𝑘) ∙ 𝑔

𝑏𝑘
 (7.9) 

𝑞′ =
(2550 + 400) ∙ 9,81

1850
= 15,64 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

Vstupní hodnoty: 

𝑞′ = 15,64 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

𝑏1 = 925 𝑚𝑚 

𝑏2 = 835 𝑚𝑚 

𝑏3 = 90 𝑚𝑚 

𝑏𝑘 = 𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 = 925 + 835 + 90 = 1850 𝑚𝑚 

Výpočet reakcí: 

 
∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑛

𝑖

= 0; 𝑅𝐴 + 𝑅𝐷 − q′ ∙ 𝑏𝑘 = 0 (7.10) 

 
∑ 𝑀𝑖𝐷

𝑛

𝑖=1

= 0; −𝑅𝐴 ∙ 𝑏2 +
𝑞′ ∙ (𝑏1 + 𝑏2)2

2
−

𝑞′ ∙ 𝑏3
2

2
= 0 (7.11) 

b1 b2 b3 

Obrázek 22 - Počátek sklápění do boku ve 2D zjednodušeně [22] 
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𝑅𝐴 =

𝑞′ ∙ (𝑏1 + 𝑏2)2

2 −
𝑞′ ∙ 𝑏3

2

2
𝑏2

=

15,64 ∙ (925 + 835)2

2 −
15,64 ∙ 902

2
835

= 28934 𝑁 

𝑅𝐷 = q′ ∙ 𝑏𝑘 − 𝑅𝐴 = 15,64 ∙ 1850 − 28934 = 0 𝑁 

Po zjednodušení modelu korby při sklápění do boku na 2D model jsme spočítali, že 

reakce působící na hydraulický válec bude při počátku sklápění rovna 28934 N. Reakce 

působící na boční čepy budeme uvažovat nulové. 

Při přenesení vypočtených sil do modelu podvozkového rámu použitého k analýze 

rámové konstrukce budeme opět uvažovat rovnoměrné rozdělení reakční síly působící na 

hydraulický válec do dvou příčníků, na nichž je uchycena kolébka válce. 

  

Obrázek 23 - Počátek sklápění do boku - maximální ohybové napětí [21] 
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Z pevnostní analýzy jsme zjistili, že nejvyššího ohybového napětí je dosaženo opět 

v místech upevnění nápravy k podvozkovému rámu. Hodnota maximálního ohybového 

napětí je 50,7 MPa. 

k =
𝜎𝐷

𝜎𝑚𝑎𝑥
=

319,5

50,7
= 6,30 > 1,6 → 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

Koeficient bezpečnosti dle vztahu (7.5) je roven 6,30. Bezpečností podmínka je 

tedy splněna i při počátečním stavu sklápění do boku. 

Maximální hodnota průhybu konstrukce byla zjištěna v místě uchycení kolébky 

válce na předním příčníku. Hodnota průhybu zde dosahuje 0,539 mm. 

7.2 Návrh a kontrola šroubů připevňujících nápravu 

Náprava je k rámu podvozku připevněna pomocí osmi šroubů zajištěných 

maticemi. Tyto šrouby musí zajistit ve stykových plochách připojovacích desek zaručený 

silový dotyk s neměnnou vzájemnou polohou. Proto je nutné zvolit vhodné šrouby, které 

zvládnou odolat potřebnému předpětí. 

Šroubový spoj bude zatížen kolmo na osu šroubu. Maximální zatížení tohoto spoje 

budeme uvažovat v okamžiku, kdy je plně naložený návěs připojený za traktorem, jeho 

kola jsou zablokovaná a traktor táhne návěs smykem po asfaltovém povrchu. Námi 

hledaná radiální síla tedy bude rovna velikosti třecí síly vyvozené v této situaci mezi 

vozovkou a pneumatikou. Nejprve tedy zjistíme velikost normálové síly, kterou působí 

naložený návěs na asfaltový povrch. 

Obrázek 24 - Počátek sklápění do boku - maximální průhyb [21] 
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Síla FG představuje tíhovou sílu plně naloženého návěsu (předpokládáme 

rovnoměrné rozložení nákladu) a je umístěna v těžišti návěsu. Polohu těžiště jsem zjistil 

pomocí programu Autodesk Inventor Professional 2020. Místo A představuje střed 

závěsu a místo B polohou odpovídá ose nápravy. 

Vstupní hodnoty: 

𝑙1𝑛 = 2773 𝑚𝑚 

𝑙2𝑛 = 554 𝑚𝑚 

𝑙3𝑛 = 1113 𝑚𝑚 

𝐹𝐺 = 34335 𝑁 

Výpočet reakcí: 

 
∑ 𝐹𝑖𝑦

𝑛

𝑖

= 0; 𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 − 𝐹𝐺 = 0 (7.12) 

 
∑ 𝑀𝑖𝐴

𝑛

𝑖=1

= 0; 𝐹𝐺 ∙ 𝑙1𝑛 − 𝑅𝐵 ∙ (𝑙1𝑛 + 𝑙2𝑛) = 0 (7.13) 

𝑅𝐵 =
𝐹𝐺 ∙ 𝑙1𝑛

𝑙1𝑛 + 𝑙2𝑛
=

34335 ∙ 2773

2773 + 0554
= 28617,66 𝑁 

𝑅𝐴 = 𝐹𝐺 − 𝑅𝐵 = 34335 − 28617,66 = 5717,34 𝑁 

 𝐹𝑁 = 𝑅𝐵 = 28617,66 𝑁 (7.14) 

Pomocí tohoto výpočtu jsme zjistili, že hodnota normálové síly, kterou návěs 

působí přes nápravu na asfaltový povrch, je 𝐹𝑁 = 28617,66 𝑁 . Hodnotu součinitele 

smykového tření pro dvojici pryž-asfalt volím dle [19] 𝑓𝑝−𝑎 = 0,7. Velikost hledané třecí 

síly je tedy: 

 𝐹𝑡 = 𝐹𝑁 ∙ 𝑓𝑝−𝑎 = 28617,66 ∙ 0,7 ≅ 20032,36 𝑁 (7.15) 

 

Obrázek 25 - Zjednodušený model naloženého návěsu k určení normálové síly [22] 

l1n l2n l3n 

A B 

FG 
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Velikost radiální síly působící na jeden šroub je pak: 

 
𝐹𝑟1š =

𝐹𝑡

8
=

20032,36

8
≅ 2504 𝑁 (7.16) 

Tuto vypočítanou sílu pak musí přenést tření ve styčných plochách přírub. Z toho plyne, 

že minimální velikost svěrné síly šroubového spoje musí být 

 
F =

𝐹𝑟1š

𝑓𝑜−𝑜
=

2504

0,17
= 14729,41 𝑁 (7.17) 

kde 𝑓𝑜−𝑜 je součinitel smykového tření pro dvojici ocel–ocel. 

Při předběžném návrhu průměru šroubu budeme vycházet z návrhového vztahu 

 𝐹

𝑆3
=

𝐹

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

≤
𝑢 ∙ 𝜎𝐾𝑡

1,2 ∙ (1 + 𝑞𝑠)
 (7.18) 

který je odvozen v [17]. Hodnotu součinitele provozního předpětí 𝑞𝑠 volím dle [17] 1,5 a 

hodnotu míry využití meze kluzu materiálu šroubu volím dle [17] 0,8. Nyní zvolíme 

předběžně velikost šroubu M12 s malým průměrem závitu 𝑑3 = 9,853 𝑚𝑚 a pomocí 

vztahu (7.18) hledáme vhodnou pevnostní třídu: 

𝜎𝐾𝑡 ≥
1,2 ∙ (1 + 𝑞𝑠) ∙ 𝐹

𝑢 ∙
𝜋 ∙ 𝑑3

2

4

=
1,2 ∙ (1 + 1,5) ∙ 14729,41

0,8 ∙
𝜋 ∙ 9,8532

4

= 724,42 𝑀𝑃𝑎 

Pevnostní třídu šroubu tedy volím 10.9 s mezí kluzu 𝜎𝐾𝑡 = 940 𝑀𝑃𝑎. 

Hodnoty potřebné pro další výpočty: 

d = 12 mm 

d2 = 10,863 mm 

d3 = 9,853 mm 

d0 = 13 mm 

P = 1,75 mm 

𝑙š = 𝑙 = 24 𝑚𝑚 

δ = 18 mm 

𝜎𝐾𝑡 = 940 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 𝐸𝐷 = 2,1 ∙ 105 𝑀𝑃𝑎 

fz = 0,15 

Výpočet konstant tuhosti: 

V našem šroubovém spojení budeme používat šroub se šestihrannou hlavou a 

závitem až k hlavě, proto můžeme při výpočtu konstanty tuhosti šroubu uvažovat průměr 

d3 po celé délce dříku. Při výpočtu konstanty tuhosti šroubu budeme pro vyšší přesnost 
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kromě deformace dříku šroubu uvažovat také deformace určité části hlavy šroubu a 

matice. Při výpočtu tedy budeme dle [17] využívat upravenou délku šroubu 𝑙š
′. 

 𝑙š
′ = 𝑙š + 0,3 ∙ 𝑑3 + 0,4 ∙ 𝑑3 (7.19) 

 

C1 =

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4 ∙ 𝐸

𝑙š
′ =

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4 ∙ 𝐸

𝑙š + 0,3 ∙ 𝑑3 + 0,4 ∙ 𝑑3
 (7.20) 

𝐶1 =

𝜋 ∙ 9,8532

4
∙ 2,1 ∙ 105

24 + 0,3 ∙ 9,853 + 0,4 ∙ 9,853
= 518237 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

Jelikož spojované součásti jsou desky, budeme výpočet jejich konstant tuhosti řešit 

na základě deformace tlakových kuželů. Pro tento případ je v [17] odvozen vztah 

 
𝐶2 =

𝜋 ∙ 𝑑0 ∙ 𝐸𝐷 ∙ tan 𝛼

2 ∙ ln (
𝛿 + 𝑑0

𝛿 − 𝑑0
∙

𝛿 + 𝑙 ∙ tan 𝛼 − 𝑑0

𝛿 + 𝑙 ∙ tan 𝛼 + 𝑑0
)
 (7.21) 

kde tan 𝛼 je pro ocel roven 0,2. 

𝐶2 =
𝜋 ∙ 13 ∙ 2,1 ∙ 105 ∙ 0,2

2 ∙ ln (
18 + 13
18 − 13 ∙

18 + 24 ∙ 0,2 − 13
18 + 24 ∙ 0,2 + 13)

= 1621325,3 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−1 

Určení předpětí Q0 a výpočet síly Q1: 

 
𝑄0 = (𝑞 +

𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
) ∙ 𝐹 (7.22) 

𝑄0 = (1,5 +
1621325,3

518237 + 1621325,3
) ∙ 14729,41 = 33255,82 𝑁 

 
𝑄1 = 𝑄0 +

𝐶1

𝐶1 + 𝐶2
∙ 𝐹 (7.23) 

𝑄1 = 33255,82 +
518237

518237 + 1621325,3
∙ 14729,41 = 36823,52 𝑁 

Určení momentu MZ: 

 
𝑀𝑍 = 𝑄0 ∙

𝑑2

2
∙ tan(𝛾 + 𝜑′) (7.24) 

 
tan 𝛾 =

𝑃

𝜋 ∙ 𝑑2
=

1,75

𝜋 ∙ 10,863
= 0,05128 → 𝛾 = 2,94° (7.25) 

 tan 𝛽𝑛 = tan 𝛽 ∙ cos 𝛾 = tan 30° ∙ cos 2,94° = 0,5766

→ 𝛽𝑛 = 29,97° 

(7.26) 

 
tan 𝜑′ =

𝑓𝑧

cos 𝛽𝑛
=

0,15

cos 29,97°
= 0,1732 → 𝜑′ = 9,83° (7.27) 

𝑀𝑍 = 33255,82 ∙
10,863

2
∙ tan(2,94° + 9,83°) = 40938,45 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 
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Výpočet napětí a určení míry bezpečnosti: 

 
𝜎𝑄1 =

𝑄1

𝑆3
=

𝑄1

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
36823,52

𝜋 ∙ 9,8532

4

= 482,95 𝑀𝑃𝑎 (7.28) 

 
τ =

𝑀𝑍

𝑊𝑘3
=

𝑀𝑍

𝜋 ∙ 𝑑3
3

16

=
40938,45

𝜋 ∙ 9,8533

16

= 217,97 𝑀𝑃𝑎 (7.29) 

Pro výpočet bezpečnosti bude použita energetická metoda, při které 𝛼𝐻𝑀𝐻 = √3. 

Minimální bezpečnost volím dle [17] kmin = 1,5. 

 
𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑄1

2 + 𝛼𝐻𝑀𝐻
2 ∙ 𝜏2 (7.30) 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √482,952 + (√3)2 ∙ 217,972 = 613 MPa 

 
k =

𝜎𝐾𝑡

𝜎𝑟𝑒𝑑
=

940

613
= 1,53 ≥ 𝑘𝑚𝑖𝑛 = 1,5 (7.31) 

Šroubový spoj vyhovuje. Pro připojení nápravy k rámu podvozku tedy volím 8 

šroubů M12 pevnostní třídy 10.9. 

7.3 Kontrola hlavních svarů rámu podvozku 

Pro správnou kontrolu svarů rámu je nutné nalézt místo nejzatěžovanějšího 

svarového spoje. K určení tohoto místa opět využijeme pevnostní analýzu rámových 

konstrukcí v programu Autodesk Inventor Professional 2020. Prohlédneme-li důkladně 

průběhy momentů a sil na všech nosnících rámu ve všech třech zatěžovacích stavech, 

zjistíme, že nejzatěžovanějším svarovým spojem bude připevnění zadního příčníku 

držícího kolébku hydraulického válce k hlavnímu podélníku. Nejvíce zatížen bude tento 

spoj v zatěžovacím stavu počátku sklápění dozadu. 
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 Z obrázků 26 a 27 je patrné, že svarový spoj je zatěžován smykovou silou 

Fy = 9630 N a ohybovým momentem Mx = 1285 Nm. Jiná zatížení svarového spoje 

v tomto místě jsou buď nulová nebo zanedbatelně malá. Svarový spoj je v tomto místě 

proveden pomocí oboustranného svaru koutového. 

  

Obrázek 27 - Zatížení svarového spoje silou Fy [21] 

Obrázek 26 - Zatížení svarového spoje momentem Mx [21] 
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 Při výpočtech uvažuji dle [17] hodnoty součinitelů anizotropie 𝛼𝜏┴ = 0,75  a 

𝛼𝜏|| = 0,65  a koeficient bezpečnosti svarového spoje 𝑘𝑠 = 2.  Tloušťku svaru volím 

a = 5 mm. Mez kluzu materiálu spojovaných částí je Re = 355 MPa. 

Protože v praxi dochází často v důsledku vzniku tzv. „koncových kráterů“ 

k zeslabení průřezu na začátku a na konci svaru, pro větší přesnost výpočtů se uvažuje 

pouze nosná délka svaru, kde má svar předepsaný průřez, a která je rovna 

 L = L′ − 2 ∙ a = 120 − 2 ∙ 5 = 110 mm (7.32) 

kde 𝐿′ je celková délka svaru. [20] 

Výpočet svarového spoje: 

 
𝜏𝑡 =

𝐹𝑦

2 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿
=

9630

2 ∙ 5 ∙ 110
≅ 8,75 𝑀𝑃𝑎 (7.33) 

 
𝜏𝑜 =

𝑀𝑥

2 ∙ 𝑊𝑜
=

𝑀𝑥

2 ∙
𝑎 ∙ 𝐿2

6

=
1,285 ∙ 106

2 ∙
5 ∙ 1102

6

≅ 63,72 𝑀𝑃𝑎 (7.34) 

 
𝜏𝑉 =

𝜏𝑡 + 𝜏𝑜

𝛼𝜏┴
=

8,75 + 63,72

0,75
≅ 96,63 𝑀𝑃𝑎 (7.35) 

 
𝜏𝑉 ≤ 𝜎𝐷 =

𝑅𝑒

𝑘𝑠
 (7.36) 

96,63 𝑀𝑃𝑎 ≤
355

2
= 177,5 𝑀𝑃𝑎 → 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

 Jelikož mnou navržené svarové spojení vyhovuje i v nejzatíženějším místě se 

značnou bezpečnostní rezervou, předpokládáme, že svarové spoje odolají i za případného 

působení neuvažovaných dynamických účinků. 

  



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ A 

ČÁSTÍ STROJŮ 
 
 

NÁVRH KONSTRUKCE JEDNOOSÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO VLEKU  - 39 - 

8 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zemědělského sklápěcího 

přípojného vozidla s hmotností do 3,5 tuny. Úvodní část práce se zabývá legislativou 

přípojných vozidel platnou v České republice. Kromě legislativních nařízeních týkajících 

se konstrukce vozidla se úvod práce zabývá taktéž legislativními postupy při schvalování 

jednotlivě vyrobeného silničního vozidla pro provoz na veřejných komunikacích. 

 Další část práce byla věnována průzkumu českého trhu se zemědělskými 

přípojnými vozidly, a především samotnému konstrukčnímu řešení jednotlivých částí 

návěsu na základě provedeného průzkumu. Pro návěs byla navržena náprava společnosti 

BPW s nosností 4100 kg, vhodné disky kol od společnosti Fimas a pneumatiky od 

společnosti Mitas. Podrobně byl proveden návrh hydraulického válce od společnosti 

Penta a byly vybrány vhodné bočnice typu Fuhrmann pro korbu návěsu. Detailně se práce 

zabývá návrhem rámu nástavby, a především pak podvozkového rámu návěsu. Oba tyto 

rámy byly navrženy jako svařence z dutých obdélníkových profilů z materiálu S355J0 

(ČSN 11 523). 

 Závěrečná část práce se věnuje vybraným kontrolním výpočtům na základě zadání 

a analýze podvozkového rámu. Pro podvozkový rám byly stanoveny tři hlavní zatěžovací 

stavy, pro které byla následně provedena pevnostní analýza rámové konstrukce 

v programu Autodesk Inventor Professional 2020. Všechna maximální dosažená napětí v 

rámu byla nižší než dovolená, a to s dostatečnou bezpečností. Pomocí pevnostní analýzy 

bylo také odhaleno nejvíce namáhané svarové spojení, které bylo následně pomocí 

výpočtů zkontrolováno. Svarový spoj též vyhověl s dostatečnou bezpečností. V této části 

práce bylo navrženo a zkontrolováno také šroubové připojení nápravy k rámu podvozku. 

Jako vhodné spojení bylo navrženo osm šroubů velikosti M12 a pevnostní třídy 10.9 

zajištěných maticí. 

 V rámci návrhu konstrukce byl dle zadání vypracován také 3D model návěsu, 

výkres sestavy návěsu a výkres svařence podvozkového rámu, které jsou zahrnuty v 

přílohách této bakalářské práce. 

 Věřím, že se mi podařilo cíle této bakalářské práce splnit, a že bude možné na 

základě této práce po detailnějším rozboru nástavby případně uskutečnit kusovou výrobu 

tohoto zemědělského návěsu.  
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Seznam použitých symbolů 

a [mm] tloušťka svarového spoje 

b1 [mm] šířka prvního úseku korby 

b2 [mm] šířka druhého úseku korby 

b3 [mm] šířka třetího úseku korby 

bk [mm] celková šířka korby 

C1 [N.mm-1] konstanta tuhosti šroubu 

C2 [N.mm-1] konstanta tuhosti spojovaných částí 

d [mm] velký průměr závitu 

d0 [mm] průměr díry pro šroub 

d2 [mm] střední průměr závitu 

d3 [mm] malý průměr závitu 

E [MPa] Youngův modul pro šroub 

ED [MPa] Youngův modul pro materiál přírub 

fp-a [-] součinitel tření pro dvojici pryž-asfalt 

fo-o [-] součinitel tření pro dvojici ocel-ocel 

fz [-] součinitel tření v závitu 

F [N] Potřebná svěrná síla pro přenos radiální síly 

FG [N] celková tíhová síla návěsu 

FN [N] normálová síla působící koly návěsu na podklad 

Fr1š [N] radiální síla působící na jeden šroub 

Ft [N] třecí síla vyvolaná smýkáním mezi koly a asfaltem 

Fy [N] síla působící ve směru y 

g [m.s-2] gravitační zrychlení 

k [-] koeficient bezpečnosti 

kmin [-] minimální hodnota bezpečnosti 

ks [-] koeficient bezpečnosti svarového spoje 

L [mm] nosná délka svaru 

L‘ [mm] celková délka svaru 
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l [mm] celková tloušťka obou spojovaných přírub 

l1 [mm] délka prvního úseku korby 

l2 [mm] délka druhého úseku korby 

l3 [mm] délka třetího úseku korby 

l1n [mm] délka prvního úseku návěsu 

l2n [mm] délka druhého úseku návěsu 

l3n [mm] délka třetího úseku návěsu 

lk [mm] celková délka korby 

lš [mm] délka šroubu uvnitř spojovaných částí 

l‘š [mm] upravená výpočtová délka šroubu 

lkol [mm] střední vzdálenost opěrného kolečka od osy nápravy 

mA [kg] maximální hmotnost zatěžující opěrné kolečko 

mk [kg] hmotnost korby 

mmax [kg] maximální hmotnost návěsu 

mn [kg] hmotnost nákladu 

MB [Nm] moment síly k místu B 

MD [Nm] moment síly k místu D 

Mx [Nm] moment síly okolo osy x 

MZ [Nm] moment v závitu 

P [mm] rozteč závitu 

q [N.mm-1] pomocné spojité zatížení 

q‘ [N.mm-1] pomocné spojité zatížení při sklápění do boku 

Q0 [N] montážní předpětí spoje 

Q1 [N] maximální vnitřní osová síla ve šroubu 

RA [N] reakce působící v místě A 

RB [N] reakce působící v místě B 

RC [N] reakce působící v místě C 

RD [N] reakce působící v místě D 

RA1 [N] reakce působící v místě A na jeden zatížený prvek 

v daném místě 
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RB1 [N] reakce působící v místě B na jeden zatížený prvek 

v daném místě 

RC1 [N] reakce působící v místě C na jeden zatížený prvek 

v daném místě 

Re [MPa] mez kluzu materiálu 

Rm [MPa] mez pevnosti v tahu materiálu 

Wk3 [mm3] modul průřezu v krutu pro malý průměr závitu 

Wo [mm3] modul průřezu v ohybu 

α [°] úhel svírající površka pomyslného tlakového kužele 

s osou otvoru 

αHMH [-] součinitel pro výpočet redukovaného napětí pomocí 

energetické hypotézy 

ατ┴ [-] součinitel anizotropie při čelním namáhání 

ατ││ [-] součinitel anizotropie při bočním namáhání 

β, γ [°] úhly boků závitu 

δ [mm] průměr kružnice vepsané šestihranné matici/hlavě 

šroubu 

tanφ‘ [-] koeficient tření v závitu 

σD [MPa] dovolené napětí 

σKt [MPa] mez kluzu 

σmax [MPa] maximální dosažené napětí 

σQ1 [MPa] tahové napětí v jádře šroubu 

τ [MPa] Napětí v krutu v jádře šroubu 

τo [MPa] napětí vyvolané ve svarovém spoji ohybem 

τt [MPa] napětí vyvolané ve svarovém spoji tahem 

τv [MPa] výsledné napětí ve svarovém spoji 
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