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Abstrakt 

Tato práce je zaměřena na navržení zdvižného mechanismu a kolejového vozíku, který mají za 

úkol přepravit kontejner o hmotnosti 15 000 Kg. Hlavním kritériem je, aby zdvižný 

mechanismus a vozík byly výškově co nejmenší a elektrickou energii odebíraly z akumulátorů. 

 

Abstrakt 

This work is focused on design of lifting mechanism and rail carriage, which has the task to 

transport a container with weight of 15 000 Kg. The main criterion is that the height of lifting 

mechanism and rail carriage should be as low as possible and power supply should be from 

the batteries.  



V 
 

 

Obsah  
1. Úvod ................................................................................................................................................ 1 

2. Rešerše skladišť a zdvižných mechanismů ...................................................................................... 1 

2.1 Typy skladišť ............................................................................................................................ 1 

2.1.1 Kontejnerový přístav nebo kontejnerový terminál ......................................................... 1 

2.1.2 Paletové skladiště ............................................................................................................ 4 

2.1.3 Automatizované parkovací garáže .................................................................................. 5 

2.2 Druhy zdvižných mechanismů ................................................................................................. 8 

2.2.1 Zdvižná převodovka ......................................................................................................... 8 

2.2.2 Hydraulický válec ............................................................................................................. 8 

2.2.3 Pneumatický válec ........................................................................................................... 9 

2.2.4 Lineární aktuátor ............................................................................................................. 9 

2.2.5 Tlačné řetězy (Serapid) .................................................................................................. 10 

3. Cíl této práce ................................................................................................................................. 11 

4. Popis principu skladiště ................................................................................................................. 12 

5. Praktická část ................................................................................................................................. 13 

5.1 Koncepty zdvižných mechanismů .......................................................................................... 14 

5.1.1 Koncept se zdvižnými převodovkami vedené lineárním vedením ................................ 14 

5.1.2 Koncepty nůžkových mechanismů ................................................................................ 14 

5.1.3 Volba konceptu zdvižného mechanismu ....................................................................... 16 

5.1.4 Výpočet stupňů volnosti zdvižného mechanismu ......................................................... 16 

5.1.5 Výpočet reakcí v nůžkovém mechanismu ..................................................................... 18 

5.1.6 Těleso 1 .......................................................................................................................... 18 

5.1.7 Těleso 2 .......................................................................................................................... 18 

5.1.8  Těleso 3 ......................................................................................................................... 19 

5.2 Výpočet pracovní výšky zdvižného mechanismu .................................................................. 20 

5.3 Síla F v závislosti na úhlu φ .................................................................................................... 21 

5.4 Dimezování nosníků nůžkového mechanismu ...................................................................... 22 

5.4.1 Analitický výpočet .......................................................................................................... 22 

5.4.2 MKP analýza nosníku nůžkového mechanismu ............................................................. 24 

5.5 Dimenzování čepů nůžkového mechanismus ....................................................................... 25 

5.6 Výběr převodové jednotky pro zdvižný mechanismus .......................................................... 26 

5.6.1 Výběr zdvižné převodovky ............................................................................................. 26 

5.6.2 Výběr kuželové převodovky .......................................................................................... 29 



VI 
 

5.6.3 Výběr spojovací hřídele ................................................................................................. 29 

5.6.4 Výběr motoru pro zdvižný mechanismus ...................................................................... 30 

5.6.5 Výpočet skutečné rychlosti posuvu zdvižné převodovky .............................................. 30 

5.7 Výběr rolen ............................................................................................................................ 31 

5.8 Výběr lineárního vedení ........................................................................................................ 32 

5.9 Výběr spojky .......................................................................................................................... 33 

5.10 Návrh a kontrola nosného rámu zdvižného mechanismu ..................................................... 34 

5.10.1 Analitický výpočet .......................................................................................................... 34 

5.10.2 MKP analýza nosného rámu .......................................................................................... 36 

5.11 Návrh a kontrola rámu vozíku ............................................................................................... 38 

5.11.1 Kontrola maximálního svislého posuvu ......................................................................... 40 

5.11.2 MKP analýza rámu vozíku .............................................................................................. 42 

5.12 Výběr kolejových kol ............................................................................................................. 43 

5.13 Výběr pohonu pro vozík ........................................................................................................ 43 

5.13.1 Výpočet skutečné rychlosti vozíku ................................................................................ 45 

5.13.2 Brzdný systém................................................................................................................ 45 

5.13.3 Kontrola třecí brzdy ....................................................................................................... 45 

5.13.4 Kontrola tažné síly vůči adhezní síle .............................................................................. 47 

6. Kolejnice ........................................................................................................................................ 48 

7. Přívod elektrické energie ............................................................................................................... 48 

7.1 Nezávislá trakce ..................................................................................................................... 48 

7.1.1 Akumulátory .................................................................................................................. 48 

7.2 Závislá trakce ......................................................................................................................... 49 

7.2.1 Třetí kolej ....................................................................................................................... 49 

7.3 Výběr akumulátorů ................................................................................................................ 50 

8. Závěr .............................................................................................................................................. 53 

9. Základní terminologie .................................................................................................................... 54 

10. Použité symboly a zkratky ......................................................................................................... 55 

11. Seznam grafů a diagramů .......................................................................................................... 60 

12. Seznam tabulek ......................................................................................................................... 61 

13. Seznam obrázků ........................................................................................................................ 62 

14. Použitá literatura ....................................................................................................................... 64 

15. Seznam příloh ............................................................................................................................ 67 

 



1 
 

1. Úvod 
Tato práce je zaměřena na přepravu kontejnerů s komunálními odpady do skladišť, kde se uloží do 

doby, než se přepraví do spalovny ZEVO v Malešicích. Kontejner, který se bude přepravovat je 

speciálně navržen pro projekt SKOTRANS, dílčí parametry jsem převzal z tohoto projektu. 

2. Rešerše skladišť a zdvižných mechanismů  
V této rešerši se budu snažit o popsání různých typů skladišť, manipulačních strojů a zdvižných 

mechanismů, se kterými se lze setkat na daných skladištích. Následně vyjmenuji jejich výhody a 

nevýhody.   

2.1 Typy skladišť  
Existuje velké množství skladišť. Výběr skladu závisí na několika kritériích, nejdůležitější kritériem je 

jaký náklad se bude ukládat, následně jak velkou částku chce investor investovat, protože existují i polo 

automatizované, plně automatizovaná skladiště a cena těchto skladišť je mnohonásobně vyšší než cena 

normálních skladišť, ale zase na druhou stranu mají vyšší produktivitu práce. 

2.1.1 Kontejnerový přístav nebo kontejnerový terminál 
„Jsou zařízení, kde se skladují přepravní kontejnery pro další přepravu různými dopravními prostředky. 

Překládka může být mezi kontejnerovými loděmi a pozemními vozidly, například vlaky nebo kamiony.“ 

[1.2] 

 

Manipulační stroje: 

➢ čelní vysokozdvižný vozík obr. (4) 

➢ portálové jeřáby pohybující se na pryžových kolech zobrazeno na obr. (3), fotka je pořízená v 

přístavu v Shanghaji, který je největším kontejnerovým přístavem na světě 
➢ jeřáby na vykládání nákladů z lodí, tyto jeřáby jsou nyní nedílnou součástí každého 

kontejnerového přístavu obr. (2) 

➢ portálové jeřáby pohybující se na kolejích, zdvižným mechanismem je kladkový mechanismus, 

který můžete vidět na obr. (1) 

➢ intermodální přepravník obr. (5) 
 

 
Obr (1) portálový jeřáb při vykládání nákladů [9.2] 
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Výhody:  

o Vysoká nosnost manipulačních vozíků a jeřábů 

o Cenově výhodnější než plně automatizované skladiště  

Nevýhody: 

• Je za potřebí školených pracovníků 

• Prostorově náročné 

• Pomalejší než automatizované skladiště 

• Při poruše pohonu kol, se musí čekat do doby, než se opraví závada, nelze pracovat na 

příslušných kolejích  

 
Obr (2) červené ocelové konstrukce jsou přístavní jeřáby [1.2] 
 

 
Obr (3) červená konstrukce jsou portálové jeřáby [1.2] 

 



3 
 

 
Obr (4) čelní vysokozdvižný vozík je nejužívanější manipulační prostředek v paletových skladech [5.2] 
 1-kladka řetězu, 2-Nosník, 3-Nosný řetěz, 4-Ovládací páka zdvihu, 5-Hydraulický systém, 6-Nosná plošina, 7-Vidle, 
8-Podvozek, 9-Motor a protiváha, 10-Kryt kabiny 

 

 
Obr (5) intermodální přepravník při překládání nákladu na kolejový vozík [7.2] 

  

 

Výhody:  

o Vysoká nosnost manipulačních vozíků a jeřábů 

o Cenově výhodnější než plně automatizované skladiště  

o Při poruše, lze odstavit stranou a použít jiný manipulační vozík 

 Nevýhody: 

• Je za potřebí školených pracovníků 

• Prostorově náročné 

• Pomalejší než automatizované skladiště 
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2.1.2 Paletové skladiště 
„Mnoho firem ukládá své výrobky na palety ve skladu a existuje několik metod skladování palet, které umožňují 

pracovníkům skladiště účinně ukládat palety. Palety s nákladem se přepravují na čelním vysokozdvižným vozíku 

obr. (4). “ [2.2] Také se užívá paletový vozík obr. (14), který není ale tolik nevyužíván jako vysokozdvižný vozík, 

protože je poměrně drahý.  

  

2.1.2.1 Vysokozdvižné vozíky 
Většina palet se přepravuje a ukládá pomocí obročných vysokozdvižných vozíků obr. (11) nebo čelních 

vysokozdvižných vozíků obr. (4).  

 
Obr (6) jeden z jednodušších a nejpoužívanějších manipulačních prostředků [8.2] 

 

Výhody:  

o Cenově výhodné  

o Při poruše, lze odstavit stranou a použít jiný manipulační vozík 

  

Nevýhody: 

• Je za potřebí školených pracovníků 

• nosnost palet je limitována 

• Pomalejší než automatizované skladiště 

• vhodné pro menší náklad 
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2.1.2.2 Paletové vozíky  
„Jedná se o poloautomatický kompaktní systém skladování palet. To znamená, že pomocí vzdálenostních senzorů 

se vozík pohybuje nezávisle v regálu, což znamená, že vysokozdvižný vozík nemusí zasahovat do skladovacích 

drah. Operátor vysokozdvižného vozíku provádí všechny postupy pro skladování a vytahování palet pomocí 

dálkového ovladače.“ [10.2] Na Obr (10) je vidět jeden z mnohých modelů paletového vozíku. 

 

Obr (7) paletový vozíček nalevo a napravo dráhy ve kterých se pohybují [11.2] 

 

Výhody: 

o Na naložení a vyložení palety je zapotřebí méně času 

o Jedna osoba provozuje současně několik vozíků 

o Nastavitelná rychlost pojezdu (maximální rychlost: 1,3 m/s) 

o Menší riziko úrazů 

o Menší poškození regálových jednotek 

 

Nevýhody: 

• Poměrně vysoká cena 

• Nabíjení baterie za určitý časový interval 

• Nosnost jen do stovek kg 

 

2.1.3 Automatizované parkovací garáže  
„Patentovaná technologie automatizovaných parkovacích systémů umožňuje parkování ze stovek až do několika 

tisíc vozů v polovině plochy konvenční garáže. V principu posouvající se rampy, tím pádem garáž zabere míň 

prostoru. Architekti a vývojáři mohou využít méně prostoru pro parkování a začlenit více zeleně, maloobchodních 

prostor, obytných nebo kancelářských prostor nebo jejich kombinace.“ [3.2] 

„Automatizovaná parkovací garáž může být postavena na libovolném místě, a to i mezi budovami. Přicházejí v 

několika velikostech, takže zákazník si může vybrat, který typ garáže nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Samotná 

budova je vyrobena z kovového skeletu, který lze na vnější straně zakrýt. Automatizované parkovací systémy 

využívají počítače, snímače, kamery a mechanické zařízení, aby mohly manipulovat s vozem v prostoru garáže a 

zaparkovat jej na prázdné místo. Tento proces je velmi jednoduchý a vyžaduje od řidiče jen málo úsilí.“ [4.2] 

Na obr (8) je vidět, že se plošina pohybuje v kolejničkách, které zajišťuje přesné vedení a na obr (9) efektivitu 

práce. Na obr (10) je vidět, že každé místo v garáži je efektivně využito. 

  

Výhody:  

o rychlost přepravy a uložení 

o prostorově nenáročné vůči kontejnerový přístavům nebo kontejnerovým terminálům 

o vše automatizované 
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Nevýhody: 

• cenově náročné 

• za potřebí jen technik na údržbu a kontrolu 

• při poruše pohonu manipulačních plošin, nelze nijak odsunout nebo odstavit stranou, aby nepřekážely 

 

 

 

 
Obr (8) manipulační plošina na přepravu vozů [6.2] 

 

 

 
Obr (9) manipulační plošina při přebírání nákladu [6.2] 
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Obr (10) manipulační plošina při přepravě nákladu [6.2] 
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2.2 Druhy zdvižných mechanismů 
Existuje velká škála zdvižných mechanismů, v této části si vyjmenujeme jen povrchově několik 

mechanismů, které jsou v praxi nejčastěji využívané a které jsou neznámější, kde se využívají a jaké 

jsou jejich silné stránky a slabiny. 

2.2.1 Zdvižná převodovka 
„Zdvižné převodovky neboli šroubové lineární polohovací mechanismy jsou velmi oblíbeným řešením pro lineární 

pohyb, na obr. (11) můžete vidět dva základní druhy převodovek. Zdvižné převodovky mají uplatnění v mnoha 

průmyslových aplikacích, využívají se především díky vysokému zatížení, jednoduché konstrukci a nízké ceně. 

Vzájemné spojení převodovky a šroubu zaručuje dlouhou životnost a sílu v rozsahu 5 - 2 000 kN. Rychlost zdvihu 

lze jednoduše změnit díky různým převodům.“ [17.2] 

Výhody: 

o Plynulý chod 

o Nízká cena 

o Tuhost a nosnost 

o Muže se prakticky využít kdekoliv 

 

Nevýhody: 

• Mazání 

• Mechanismus musí být vedený, aby šroub nebyl 

namáhaný na ohyb 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Hydraulický válec 
Hydraulické válce dělíme na jednočinné a dvoučinné, podle toho, v jakých směrech vykonávají svou práci, 

rozdělení zobrazeno v Tab. (1). Jednočinné mají pouze jeden vstup pro hydraulický olej a pracují tak pouze v 

jednom směru. Návrat do původní polohy pak většinou zajišťuje integrovaná pružina. Dvoučinné válce pak mají 

dva vstupy, a tak je zajištěno, že pracují v obou směrech, to je základní rozdělení. Hydraulické válce pracují na 

principu pascalova zákona s médiem zvaný kapalina, nejčastěji bývá olej. 

Výhody: 

o Plynulý chod 

o Dostupná cena 

o Tuhost a nosnost 

 

Nevýhody: 

• Válec musí být vedený, aby nebyl 

namáhaný na ohyb 

• Pomalý výsun 

• Ekologičnost a hořlavost oleje 

• Čistota 

• Nesmí se využívat ve výbušném prostředí a 

v prostředí kde vyžadujeme čistotu 

 

 

 

 

Obr (11) Rozdělení zdvižných převodovek, nalevo 
zdvižná převodovka s posuvným šroubem, nalevo je 
teleskopická zdvižná převodovka [17.2] 

Tab (1) Základní rozdělení hydraulických pístů [31.2] 
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2.2.3 Pneumatický válec  
Pneumatické válce se dělí opět na jednočinné a dvou činné, pracuje téměř stejně jako hydraulický válec, až na 

to, že pracovním médiem je vzduch čili plyn. Tudíž, nemůžeme očekávat velkou nosnost, protože vzduch je 

mnoho násobně stlačitelnější než kapalina, rozdělení zobrazeno na Tab. (2).  

Výhody: 

o Rychlý výsun 

o Čistota pracovního prostředí 

o Ekologičnost 

o Cenově dostupné 

o Lze využít ve výbušném, vlhkém nebo 

znečištěném prostředí 

 

Nevýhody: 

• Nelze dosáhnout zpomaleného pohybu jako 

má hydraulika 

• Stlačitelnost media 

• Nízká nosnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Lineární aktuátor 
„Díky pohonům je možné zvedat, nastavovat, naklápět, tlačit a tahat těžká, objemná či obtížně přístupná 

břemena, a to pouhým stisknutím tlačítka. Aktuátory poskytují bezpečnou, tichou a čistou možnost posouvání či 

polohování s přesnou kontrolou pohybu, můžete vidět na Obr. (12) jeden z mnoha používaných akutátorů. Jsou 

efektivní a mají dlouhou životnost s prakticky nulovými nároky na údržbu. Instalace elektrického servopohonu je 

oproti např. hydraulice velice jednoduchá a samotné zařízení zabírá méně místa, protože nepotřebuje žádná 

čerpadla ani hadice. Elektrický lineární pohon se skládá z motorku, převodu a šroubovice (závitové tyče) s maticí. 

Speciální variantou jsou tzv. vestavné aktuátory, které je třeba zkombinovat s nosným vedením dodaným 

zákazníkem. Kompletní systém pohonů zahrnuje nejméně jeden lineární pohon, kontrolbox a ovladač, kterým se 

ovládají pohyby jednotlivých aktuátorů.“ [16.2] 

Výhody: 

o Ekologičnost 

o Nepotřebuje kompresor nebo generátor 

jako pneumatická a hydraulická zařízení, 

stačí je elektrický proud 

o Tichý běh 

 

Nevýhody: 

• Nesnese velká zatížení 

 

 

 

 

Tab (2) Základní rozdělení pneumatických mechanismů [31.2] 

Obr (12) lineární akutátor LA27 HOMELINE Hall Sensor od firmy Linak[16.2] 
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2.2.5 Tlačné řetězy (Serapid) 
Tlačný řetěz je novou možností, jak zvedat nebo tlačit břemena. Řetěz je flexibilní, ale jakmile je zatížen 

na vzpěr, tak se stane opět tuhým. Jak můžete vidět na obr. (13), řetěz je šikovně uložen v boxu, který 

nezabere moc prostoru, díky své flexibilitě. Pohyb řetězu je realizován pomocí speciálním ozubeným 

kolem. 

Výhoda: 

o Snadná montáž  

o Snadná údržba 

o Zabírá málo místa 

o Nosnost je téměř stejná jako zdvižné převodovky 

 

Nevýhody: 

• Cenově náročnější než ostatní mechanismy 

 

 

Obr (13) Tlačné řetězy od firmy Serapid [19.2] 
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3. Cíl této práce 
Cílem této práce je navrhnout automatizované skladiště pro kontejnery, ve kterých se budou 

uchovávat směsný komunální odpad (SKO). 

 

Zadané parametry:   

• plný kontejner i s SKO bude vážit maximálně 15 t  

• zadané rozměry kontejneru viz. obr. (14) 

• rozměry pracovního prostoru viz. obr. (15)  

• rozměr A na obr. (15) se součet výšek zdvižného mechanismu a vozíku 

 shrnutí: 

• návrh a výpočet zdvižného mechanismu 

• návrh a vypočet kolejového vozíku, na kterém se bude nacházet daný 

mechanismus 

• návrh a výpočet pohonných jednotek pro každou konstrukci 

• pevnostní a kontrolní výpočty vozíku včetně pohonu zdvihu a pojezdu.  

• Součástí práce bude také MKP výpočet hlavního rámu vozíku a dosedajícího rámu.  

• Grafická část se bude skládat ze sestavného výkresu vozíku včetně detailního 

znázornění podsestav zdvihu a pohonu, výrobní výkres hlavního rámu. 
 

 

 
Obr (14) rozměry kontejneru a dosedacích (stykových) ploch [z projektu SKOTRANS] 
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Obr (15) schématické znázornění zadaných parametrů [Autor]  

4. Popis principu skladiště 
 Kontejner je vyložen na místo předání. Autorizovaný pracovník dá pokyn vozíku ať přijede k místu, kde 

se nachází vyložený kontejner. Následně se spustí motory zdvižného mechanismu, které pohání 

posuvné šrouby a ty lineárně posouvají matici, která působí na nůžkový mechanismus ten zvedne 

kontejner ze základní roviny. Po zvednutí kontejneru, pracovník dá pokyn vozíku ať odjede k výtahu, 

který následně vyjede do příslušného patra, kde je volný prostor pro uložení kontejneru. V okamžiku, 

kdy vozík přijede k místu, kam můžeme uložit kontejner, pracovník dá pokyn ať se spustí zdvižný 

mechanismus a ten se vrátí do základní polohy, kontejner je položen na úložný prostor ve skladišti. 

Vozík dostává pokyn ať přijede k výtahu a cyklus se opakuje. Schématický model skladiště je vidět na 

obr. (16). 

 
Obr (16) hrubý koncept pro automatizované skladiště [Autor] 

1-manipulační vozík se zdvižným mechanismem, 2- výtah, 3- konstrukce sloužící k ukládání kontejnerů, 4- kontejner 
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5. Praktická část 
▪ Rozměr A na obr. (17) je součet výšek vozíku a zdvižného mechanismu, tudíž musíme vybrat 

koncepty, které budou mít nejmenší výškový rozměr.  

▪ Rozhodli jsme se použít zdvižnou převodovku viz obr. (11) pro zdvižný mechanismus, poněvadž 

je cenově výhodnější než hydraulický válec a z hlediska ekologičnosti je rozhodně lepší. 

Samozřejmě je tu ještě zdvižný mechanismus Serapid viz. Obr. (13), který je jak z hlediska 

ekologičnosti, tak svou rozměrovou skromností srovnatelné se zdvižnou převodovkou, ale 

tomuto mechanismu jsme se vyhnuli z důvodu, že je cenově značně vyšší, a protože na 

stránkách výrobce nejsou podrobné informace o mechanismu. 

▪ Na základě rešerše byly zvoleny následující dílčí rozměr C, podle kterých budeme dále pracovat 

na konceptech, kde rozměr C je zdvih kontejneru ± 100 mm nad základní rovinou viz. obr (17).  

 
Obr (17) Hrubý model konceptu se zadanými rozměry, pohled zepředu [Autor] 

• Cílem práce je se dopracovat ke konceptu, který bude mít rozpoložení komponentů jako je na 

obr (18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr (18) Hrubý model, rozpoložení a umístění komponentů, horní 
obrázek je pohled zespoda vozíku, dolní obrázek je pohled z boku [Autor]                                                          
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5.1 Koncepty zdvižných mechanismů 
V této kapitole řeším konstrukční řešení různých konceptů a jejich rozměry, dle kterých si v závěru si 

zvolím jeden z konceptů. Naším hlavním kritériem je, aby zdvižný mechanismus měl co nejmenší 

výškový rozměr. 

5.1.1 Koncept se zdvižnými převodovkami vedené lineárním vedením 
Koncept je stavěný na tom, že hlavním činitelem zdvižného mechanismu jsou zdvižné převodovky, 

které mají přímé působení při zvedání kontejneru. Při převozu kontejneru, kdy vozíček začne brzdit, 

dochází k největšímu působení setrvačných sil, tím pádem se šrouby začnou ohýbat a z tohoto důvodu 

je zapotřebí zde mít lineární vedení, aby zachycovala tyto síly.  

Výhody: 

o Jednoduché řešení 

o Cenově výhodné 

o Dostatečně tuhé  

Nevýhody: 

• Výškově nevhodné 

 

Tento koncept jsem nevybral z důvodu 

nevyhovění požadavku na výšku, jak 

můžete vidět na obr. (19), tak samostatný 

mechanismus bez vozíku se svojí výškou 

1075 mm, už sám o sobě je dost vysoký. 

 

 

5.1.2 Koncepty nůžkových mechanismů    
Jsou jedním z nevíce využívaných mechanismů sloužící ke zvednutí nákladů. Dle potřeby, do 

jaké výšky potřebuji náklad zvednout, podle toho, se zavede větší množství nůžek, které jsou 

na sebe zavazbené viz. obr (20) napravo.   

Mechanismus se skládá ze dvou rámů horní nosný a dolní základový, které jsou uloženy 

kloubově a na rolnách (posuvnou vazbou), k tomu minimálně dva nůžkové mechanismy viz 

obr (20) nalevo. Pohyb nůžek většinou zajištuje buď hydraulický píst nebo posuvný šroub. V 

našem případě bych použil posuvné šrouby.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr (19) zdvižný převodovky s nosným rámem [Autor] 

Obr (20) napravo zdvižná plošina, nalevo zvedací vozík [20.2] 
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5.1.2.1  Koncept 1 

Tento koncept má pouze dva nůžkové mechanismy, a tudíž nosníky musejí být dostatečně silné, tím 

pádem rozměry nosníků jsou masivní a tyto parametry mi zase ovlivňují minimální výšku mechanismu. 

Mechanismus je vedený pomocí rolen v U profilech viz. obr (21).  

 
Obr (21) čelní pohled, rámy z U profilů [Autor] 

 

 
Obr (22) pohled na mechanismus z boku v základní poloze [Autor]   

Výhody:      

o Vysoká tuhost konstrukce     

o Jednoduchost  

o Pohyb rolen v U profilech, zamezí možnému překlopení   

o Vysoká životnost 

Nevýhody:   

• Není dostatečně nízké 

 

5.1.2.2  Koncept 2 

Koncept 2 se odlišuje od konceptu 1 tím, že zde budu mít osm nůžkových mechanismů, tím se působící 

síla rozloží mezi všechny osmi nůžky, a proto nosníky nebudou muset být tak masivní jako u konceptu 

1 viz kapitola 5.1.2.1. V závislosti na rozměru nosníků se mi sníží výška mechanismu. Jako pohonnou 

jednotku zde lze zvolit buď zdvižnou převodovku, hydraulický válec nebo tu je ještě Serapid. Na obr 

(23) je zobrazeno schéma 2. konceptu. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Obr (23) schématické znázornění poloh nůžek [Autor] 
1- zdvižná převodovka se šroubem, 2- nůžkový mech., 3- posuvný šroub s čepy který propojuje nůžky a zároveň přenáší sílu 
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Výhody:      

o Vysoká tuhost konstrukce     

o Jednoduchost  

o Pohyb rolen v U profilech, zamezí možnému překlopení   

o Vysoká životnost 

o Cenově dostupné 

Nevýhody:   

• Rozměry šířky a délky budou větší než u předchozích konceptů, ale to nám nebude vadit, pokud 

nepřekročíme zadané rozměry 

 

5.1.3 Volba konceptu zdvižného mechanismu 
1. koncept nůžkového mechanismu jsem se rozhodl nevyužít z důvodu výšky mechanismu, v 

zasunuté poloze, výškově měří 620 mm viz. Obr (22). Koncept přímé působení zdvižných 

mechanismů už vůbec nevyhovoval, vzhledem k tomu, že jen model zdvižné převodovky a 

nosného rámu dohromady výškově měřily 1075 mm mě rovnou odradil. Volím tedy 2. koncept 

nůžkového mechanismu, protože výsledný model byl výškově nejníže s výškou 465 mm, jak 

můžete vidět na obr (24).  

Z vypsaných kladů a záporů jsem si vybral skladiště, které bude mít princip automatizovaného 

garáže, schématický model skladiště je vidět na obr (16).  

 

5.1.4 Výpočet stupňů volnosti zdvižného mechanismu 
Obr (26) znázorňuje, jak působí síla G na jeden z osmi nůžkových mechanismů, F je síla vyvíjená na 

trapézový šroub, počet těles na obrázku (1- horní rám; 2 a 3- nosníky nůžek; 4- dolní rám;   

F-znázorňuje vyvíjenou sílu na trapézový šroub, písmena značí počet vazeb viz obr (24). V daném 

mechanismu jsou 4 rotační vazby (a; b; e; d-máme rotační vazbu pro trapézový šroub) a 2 valivé vazby 

(c; d).  

 𝑛 = 3 ∙ (𝑢 − 1) − 2 ∙ (𝑟 + 𝑝 + 𝑣) − 1 ∙ 𝑜 = 
= 3 ∙ (5 − 1) − 2 ∙ (4 + 0 + 2) − 1 ∙ 0 = 12 − 12 = 0 ◦ 

(1)  

n-stupeň volnosti [°]   

u-počet těles  

r-počet rotačních vazeb 

p-počet posuvných vazeb 

v-počet valivých vazeb 

o-počet obecných vazeb 

 

To, že nám vyšlo 0◦ stupňů volnosti je správně, z výsledku vyplývá, že se mechanismus nemůže 

pohybovat a že ho můžeme ovládat pohybem trapézového šroubu. 

 

Obr (24) pohled z boku vozíku se zdvižným mechanismem konceptu 2 [Autor] 
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Vypočet zatížení působící na nůžkový mechanismus: 

 
G =

mkontejneru + mnosného rámu

inůžek
∙ g =

15 000 + 1 000

8
∙ 10 = 20 000 N 

(2)  

Kde: 

G-Tíhová síla působící na nůžkový mechanismus [N] 

mkontejneru-hmotnost kontejneru [Kg]: mkontejneru=15 000 [kg] 

mnosného rámu-hmotnost nosného rámu [Kg]: mnosného rámu =500 [Kg] ≈1000 [Kg] 

inůžek-počet nůžek [1]: inůžek= 8 [-] 

 

vypočet zdvihu: 

 𝑆 = 𝐶 + 𝑃 + 𝑌 = 100 + 180 + 20 = 300𝑚𝑚 (3)  
C- minimální zdvih kontejneru od základní roviny viz. Obr (28) [mm]: C=100 [mm] 

P-rozměr, který vede od hrany kontejneru až k plochám kde dochází ke kontaktu kontejneru a 

zdvižného mechanismu viz. Obr (27) [mm]:  P=180 [mm] 

S- minimální požadovaný pozdvih mechanismu (rozdíl konečné od počáteční polohy) [mm] 

Y- minimální vzdálenost zdvižného mechanismu od kontejneru při podjíždění viz. Obr (27) [mm]: Y=20 

[mm] 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr (25) Schématické zobrazení působících sil na nůžkový mechanismus [Autor] 

Obr (26) detailní pohled stykové plochy zdvihacího 
mechanismu s kontejnerem v počáteční poloze kdy vozík 
pojíždí kontejner [Autor] 

zeleně- betonový základ, žlutě- kontejner, šedě- zdvižný 
mechanismus 

Obr (27) detailní pohled stykové plochy zdvihacího 
mechanismu s kontejnerem v konečné poloze [Autor] 

G 

F 
b 

a 
e 

c 

d 

1 

2 
3 

4 
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5.1.5 Výpočet reakcí v nůžkovém mechanismu 
Pro výpočet reakčních sil, vycházím z tab (3) a tab (4), a pomocí reakčních sil pak dimenzuji průřez 

nosníků nůžkového mechanismu.  

Tab ( 3) Zdvihové parametry [Autor] 

 

Tab ( 4) Základní parametry pro výpočet reakcí [Autor] 

G[N] 20 000 

x[mm] 342 

L[mm] 700 

 

5.1.6 Těleso 1 
Schéma zatížení a reakčních sil působící na 

nosný rám viz. obr (28), z tohoto schématu si 

vypíši statické rovnice a momentovou rovnici. 

 

 

 

 𝑥1:  𝐵𝑎 = 0 [𝑁] (4)  

 𝑦1:  𝐴𝑐 + 𝐶𝑎 − 𝐺 = 0 [𝑁] (5)  

 𝑀𝑎:  𝐺 ∙ 𝑥 − 𝐴𝑐 ∙ 𝐿 ∙ cos(φ) = 0 [𝑁𝑚] (6)  

Z rovnice (7) jsme vypočítali Ac, které je zavislé na úhlu φ viz. rovnice (8) 

 
𝐴𝑐 =

𝐺 ∙ 𝑥

𝐿 ∙ cos(φ)
 [𝑁] 

(7)  

 

Dosazení rovnice (8) do rovnice (6) vypočítame Ca viz. rovnice (9) 

 
𝐶𝑎 = 𝐺 − 𝐴𝑐 = 𝐺 −

𝐺 ∙ 𝑥

𝐿 ∙ cos(φ)
[𝑁] 

(8)  

 

5.1.7 Těleso 2  
Síly a reakce tělesa 2 po uvolnění viz. obr (28), z tohoto 

schématu si vypíši statické rovnice a momentovou 

rovnici. 

 

 

 

 

Poloha Poznámka  φ [◦] Výška zdvižného mechanismu [mm] 

1 Počátek zdvihu 12,374 150 

2 Konec zdvihu 40,005 450 

Obr (28) Zatížení a reakce na horní rám [Autor] 

G 

Ac Ca 

Ba 

Ac 

Ee 

De 

Jb 

Ib 

Obr (29) Uvolněné těleso 2 [Autor] 
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 𝑥2:  𝐷𝑒 − 𝐽𝑏 = 0 [𝑁] (9)  

 𝐷𝑒 = 𝐽𝑏[𝑁] (10)  

 𝑦2 :  𝐼𝑏 − 𝐴𝑐 − 𝐸𝑒 = 0 [𝑁] (11)  

 𝐼𝑏 = 𝐴𝑐 + 𝐸𝑒 [𝑁] (12)  

 
𝑀𝑏:  𝐴𝑐 ∙ 𝐿 ∙ cos(φ) + 𝐸𝑒 ∙

𝐿

2
∙ cos(φ) − 𝐷𝑒 ∙

𝐿

2
∙ sin(φ) = 0 [𝑁𝑚] 

(13)  

 

5.1.8  Těleso 3 
Síly a reakce tělesa 3 po uvolnění viz. obr (29), z tohoto 

schématu si vypíši statické rovnice a momentovou 

rovnici. 

 

 

 

 

 

 𝑥3:  𝐹 − 𝐷𝑒 + 𝐵𝑎 = 0 [𝑁] (14)  

 𝐹 − 𝐷𝑒 + 0 = 0 ⤍ 𝐹 = 𝐷𝑒 = 𝐽𝑏 [𝑁] (15)  

 𝑦3 :  𝐻𝑑 − 𝐶𝑎 + 𝐸𝑒 = 0 [𝑁] (16)  

 𝐻𝑑 = 𝐶𝑎 − 𝐸𝑒 [𝑁] (17)  

 
𝑀𝑎:  𝐹 ∙ 𝐿 ∙ sin(φ) − 𝐻𝑑 ∙ 𝐿 ∙ cos(φ) − 𝐸𝑒 ∙

𝐿

2
∙ cos(φ) − 𝐷𝑒 ∙

𝐿

2
∙ sin(φ) = 0 [𝑁𝑚] 

(18)  

dosadíme rovnici (18) a (16) do rovnice (19), po úpravě dostaneme rovnici (20) 

 
𝐹 =

−cos(φ) ∙ (𝐸𝑒 − 2 ∙ 𝐶𝑎)

sin(φ)
 [𝑁]  

(19)  

Rovnici (20) dosadíme zpátky do rovnice (14), po úpravě získáme reakci Ee viz. rovnice (21) 

 

𝐸𝑒 =

−cos(φ) ∙ (𝐸𝑒 − 2 ∙ 𝐶𝑎)
sin(φ)

 ∙ sin(φ) − 2 ∙ 𝐴𝑐 ∙ cos(φ)

cos(φ)
= 𝐶𝑎 − 𝐴𝑐  [𝑁] 

(20)  

Když už známe reakci Ee, tak ji dosadíme do rovnice (13) a získáme reakci Ib. 

Reakci Ee, dosadíme do rovnice (20) získáme sílu F. 

Reakci Ee, dosadíme do rovnice (18) získáme reakci Hd 

Výsledné síly a reakce jsou uvedeny v tab (5) a tab (6). 

 

 

 

Obr (30) uvolnění tělesa 3 [Autor] 

F 

Hd 

Ee 

De 

Ba 

Ca 
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5.2 Výpočet pracovní výšky zdvižného mechanismu 
V této části si vypočítám, při jaké výšce zdvihu, začne působit tíhová síla kontejneru na zdvižný 

mechanismus. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 𝑣𝑧 = 𝑣𝑝𝑜čá𝑡𝑒č𝑛í 𝑝𝑜𝑙𝑜ℎ𝑦 + 𝑌 + 𝑃 = 150 + 20 + 180 = 350 [𝑚𝑚] (21)  

vz-výška, při které začíná působit tíhová sila kontejneru na zdvižný mechanismus [mm] 

vpočateční polohy- výška čepu vůči posuvnému šroubu v počáteční poloze viz. obr (31) [mm]:  

vpočateční polohy=150 [mm] 

P-rozměr, který vede od hrany kontejneru až k plochám kde dochází ke kontaktu kontejneru a 

zdvižného mechanismu viz. Obr (26) [mm]: P=180 [mm] 

Y- minimální vzdálenost zdvižného mechanismu od kontejneru při podjíždění viz. Obr (26) [mm]: Y=20 

[mm] 

Zdvižný mechanismus je zatížen, až když přesáhne výšku zdvihu 350 mm, z této výšky si vypočítáme 

úhel, kdy začne zdvižný mechanismus zvedat kontejner viz. rovnice (22).  

 
𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

𝑣𝑧

𝐿
= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

350

700
= 30° 

(22)  

L-délka nosníku nůžkového mechanismu viz obr (40) [mm]: L=700 [mm] 

Z těchto výpočtů vyplívá, že zdvižný mechanismus bude aktivně zatěžován při intervalech φ ∈ 

<30◦;40◦>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr (31) výška čepu vůči posuvnému šroubu v počátení poloze [Autor] 
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5.3 Síla F v závislosti na úhlu φ  
Výpočet jsem provedl pro interval úhlu φ ∈ <30◦;40◦>, odůvodnění viz. víše rovnice (22). 

Graf (1) jsem vyhotovil z výsledků ze statických a momentových rovnic jednotlivých těles. 

 
Graf ( 1) Závislost síly F na úhlu φ [Autor] 

 

Z grafu (1) je vidět, že se stoupajícím úhlem φ, exponenciálně klesá síla působící na zdvižnou 

převodovku, v tab (5) jsou vypočítané reakce a síly kdy nosníky jsou pod úhlem φ= 30◦, se kterými 

budeme následně dimenzovat průměr (průřez) nosníků nůžkového mechanismu, a v tab (6) jsou 

výsledky reakcí v konečné poloze kdy φ= 40◦. 

 
Tab ( 5) Reakce závislé na úhlu φ = 30◦ kdy je zdvižná převodovka nejvíce zatížena [Autor] 

Ac [N] Ba [N] Ca [N] De [N] Ee [N] 

11 283 0 8 717 34 641 -2 566 

F [N] G [N] Hd [N] Ib [N] Jb [N] 

34 641 20 000 11 283 8 717 34 641 
 
 
Tab ( 6) Reakce a síly v konečné poloze zdvižné převodovky kdy φ = 40◦ [Autor] 

Ac [N] Ba [N] Ca [N] De [N] Ee [N] 

12 756 0 7 244 23 835 -5511 

F [N] G [N] Hd [N] Ib [N] Jb [N] 

23 835 20 000 12 756 7244 23 835 

 

23000

25000

27000

29000
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N
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Závislost síly F na úhlu φ
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5.4 Dimezování nosníků nůžkového mechanismu 

5.4.1 Analitický výpočet  
V této kapitole provedu výpočet normálových, tečných síl a ohybové momenty nosníku nůžkového 

mechanismu. Nejprve si vypíši statické rovnice, abych následně z nich mohl vypočítat jednotlivé reakce 

a pak jen dimenzoval průřez nosníku. 

5.4.1.1 Pole I. 

Pro výpočet rovnic tečné, normálové síly a ohybový 

moment pro pole I. budu vycházet z obr (33). 

xI=<0;350> [mm] 

 

Normálová síla v I. poli 

 𝑁𝐼 = −𝑆𝑑 ∙ cos(11,96) = −36 407 ∙ cos(11,96) = −35 617 𝑁 (23)  
Tečná síla v I. poli 

 𝑇𝐼 = −𝑆𝑑 ∙ sin(11,96) = −36 407 ∙ sin(11,96) = −7545 𝑁 (24)  
Ohybový moment v I. poli 

 𝑀𝐼(𝑥𝐼) = 𝑇𝐼 ∙ 𝑥𝐼 
𝑀𝐼(350) = −7545 ∙ 350 = −2 640 750 𝑁𝑚𝑚 

(25)  

F=34 614 N 

Hd=11 283 N 

De=34 641 N 

Ee=2 566 N 

Ca=8 717 N 

Sd=36 407 N 

Se=34 709 N 

Sd=36 407 N 

Se=34 709 N 

Ca=8 717 N 

Obr (32) uvolnění a zobrazení působících sil na tělese 3 viz. obr (30), v horním obrázku je nosník pod úhlem 30◦, ve spodním 
obrázku jsme položili obrázek do vodorovné polohy [Autor] 

Obr (33) řez oblastí I [Autor] 

xI 

Sd=36 407 N 

TI 

NI 
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5.4.1.2  Pole II. 

Pro výpočet rovnic tečné, normálové síly a ohybový moment 

pro pole II. budu vycházet z obr (34). 

xII=<0;350> [mm] 

 

 

Normálová síla v II. poli 

 𝑁𝐼𝐼 = −𝐶𝑎 ∙ cos(60) = −8 717 ∙ cos(60) = −4 359 𝑁 (26)  
 

Tečná síla v II. poli 

 𝑇𝐼𝐼 = 𝐶𝑎 ∙ sin(60) = 8 717 ∙ sin(60) = 7 549 𝑁 (27)  
 

Ohybový moment v II. poli 

 𝑀𝐼𝐼(𝑥𝐼𝐼) = −𝑇𝐼𝐼 ∙ 𝑥𝐼𝐼 
𝑀𝐼𝐼(350) = −7549 ∙ 350 = −2 642 150 𝑁𝑚𝑚 

(28)  

 

Maximální ohybový moment se nachází v poli II. 

 𝑀𝑜 𝑀𝑎𝑥 = |𝑀𝐼𝐼(350)| = | − 2 642 150| = 2 642 150 𝑁𝑚𝑚 (29)  
 

 

 

 

 

 

 

Zvolil jsem si tyč s průřezem 70x30 viz. obr (35). 

 

Woz-Ohybový průřezový modul podle osy Z [mm3] 

 

σo-napětí od ohybu [N/mm2] 

 

 
𝜎𝑡 =

𝑁𝑚𝑎𝑥

𝐴
=

𝑁𝐼

𝐴
=

35 617 

70 ∙ 30
= 16,8 

𝑁

𝑚𝑚2
  

(32)  

σt-napětí od tlaku [N/mm2] 

 
𝜎𝑣 = 𝜎𝑡 + 𝜎𝑜 = 16,8 + 108 = 124,8 

𝑁

𝑚𝑚2
  

(33)  

σv-kombinované napětí [N/mm2] 

 
𝜎𝐷 =

𝑅𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝐾
≥ 𝜎𝑣 

(34)  

Re min-mez kluzu materiálu [N/mm2] 

 
𝑊𝑜𝑧 =

702 ∙ 30

6
= 24 500 𝑚𝑚3 

(30)  

 
𝜎𝑜 =

𝑀𝑜 𝑀𝑎𝑥

𝑊𝑜𝑧
=

2 642 150

24 500
= 108 

𝑁

𝑚𝑚2
  

(31)  

Obr (35) průřez zvolené 
tyče [33.2] 

y 

z 

Ca=8 717 N 

xII 

Obr (34) řez oblastí II [Autor] 
NII 

TII 
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σD-dovolené napětí [N/mm2] 

K-koeficient bezpečnosti [-] 

 
Tab ( 7) Materiálové vlastnosti, hodnoty jsou z knihovny materiálů z programu SOLIDWORKSU [Solidworks] 

Materiál: 11 375 hodnota jednotky 

Modul pružnosti 210000 [N/mm2] 

Poissonova konstanta 0,28 [-] 

Pevnost v tahu 360 [N/mm2] 

Mez kluzu 235 [N/mm2] 

 

 𝑅𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑣
=

235

124,8
= 𝐾 = 1,88 ≥ 𝐾𝑚𝑖𝑛 = 1,5 

(35)  

Výpočet koeficientu bezpečnosti nám vyšel 1,88 viz. rovnice (35) 

Naší podmínkou je, aby vypočtený koeficient bezpečnosti byl větší než minimální koeficient 

bezpečnosti, což je Kmin= 1,5. Výsledek vyhovuje. 

 

5.4.2 MKP analýza nosníku nůžkového mechanismu 
MKP analýzu jsem nechal provést v programu Solidworks, díl byl analyzován na zatížení šikmý ohyb o 

velikosti 8 717 N viz. obr (36). Při MKP analýze jsem vycházel z materiálových vlastností, které jsou 

uvedené v tab (7).  

 

 

 

Na obr (37) je vidět, jak se nosník zdeformoval, také nám vypočítalo, že maximální napětí je σv= 122,6 

MPa a Re min= 235 MPa máme z tab (7). Koeficient bezpečnosti vyšel 1,917 viz rovnice (37), kontrola na 

ohyb vyhovuje. 

 
𝜎𝐷 =

𝑅𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝐾
≥ 𝜎𝑣 

(36)  

Obr (37) Model po analýze, s maximálním napětím [Autor] 

Ca=8 717 N 

Obr (36) Schéma, podle níž byl díl zatěžován [Autor] 
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Po úpravě rovnice (38) dostaneme vztah s koeficientem bezpečnosti rovnici (39) 

 𝑅𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑣
=

235

122,6
= 𝐾 = 1,917 ≥ 𝐾𝑚𝑖𝑛 = 1,5 

(37)  

Kmin-koeficient bezpečnosti s minimální bezpečnotí [-] 

K-koeficient bezpečnosti [-] 

Re min-mez kluzu materiálu [N/mm2] 

σD-dovolené napětí [N/mm2] 

σv-kombinované napětí [N/mm2] 

 

 

 

Na obr (38) je vidět stupnice posuvů, maximum je zbarveno do červena. Maximální svislý posuv zde 

vyšel vp= 1,379 mm. 

 
𝑣𝐷 =

𝐿

200
=

700

200
= 3,5 [𝑚𝑚] 

(38)  

 𝑣𝐷 ≥ 𝑣𝑝 

3,5 ≥ 1,379 

(39)  

vD-dovolený svislý posuv 

Když porovnám analitickou část, rovnici (34) kdy vychází výsledek kombinovaného napětí 124,8 

[N/mm2] s MKP analýzou viz. obr (38), kdy vyšlo maximální napětí 122,6 [N/mm2], tak rozdíly jsou 

minimální, avšak jsou způsobené tím, že je analitická část obecnější než MKP analýza.  

Kontrola na (šikmý) ohyb viz rovnice (37) a kontrola na posuv viz rovnice (39), obojí vyhovuje. 

 

5.5 Dimenzování čepů nůžkového mechanismus 
Budeme dimenzovat čep pro rotační vazbu d viz. obr (25) a kontrolu na střih pro největší zatížení, což 

je síla Sd=36 407 N viz. obr (30). Působící síly na čep zobrazeno na obr (39). 

Materiál čepu 11 600    τD=50 [N/mm2]  viz. [1.1] str.55 

 

 
𝜏𝐷 ≥ τ =

𝑆𝑑

(
𝜋 ∙ 𝑑č

2

4 )

=
4 ∙ 𝑆𝑑

𝜋 ∙ 𝑑č
2 

(40)  

τD-dovolené smykové napětí [N/mm2] 

Obr (38) Model po simulaci, s maximálním posunem [Autor] 
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τ-smykové napětí [N/mm2] 

Sd- výsledná síla sil F a Hd [N]: Sd=36 407 [N] 

dč-průměr čepu [mm] 

 

Upravíme rovnici (41), tak abychom vyjádřili dč. 

 

𝑑č ≥ √
4 ∙ 𝑆𝑑

𝜋 ∙ 𝜏𝐷
= √

4 ∙ 36 407

𝜋 ∙ 50
= 30,5 [𝑚𝑚] 

(41)  

Ve strojnických tabulkách volím čep větším průměrem,  

než je ø30,5 mm, tudíž čep s ø36 mm. 

Volíme čep 36×60 DIN 1445. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Výběr převodové jednotky pro zdvižný mechanismus 
V této části provedu potřebné výpočty, následně pomocí nich si vyberu vyhovující zdvižnou 

převodovku a další komponenty. 

5.6.1 Výběr zdvižné převodovky 
Bylo vypočítáno, že ke zdvihu kontejneru je potřeba vyvinout sílu větší, než je 34 641 N pro jeden 

nůžkový mechanismus viz. tab (5). Ve zdvižném mechanismu se nachází 8 nůžek, a vždy mezi dvěma 

nůžky je jedna zdvižná převodovka viz. obr (23), čili každá zdvižná převodovka musí vyvinou sílu větší, 

než je Fš= 69 282 N. Vybral jsme zdvižnou převodovku MJ5, která má maximální osovou sílu 100 KN od 

firmy Grob podrobné informace viz. tab (8). 

 
Tab ( 8) parametry zvolené zdvižné převodovky [22.2] 

Typ Max. zatížení 
[KN] 

Šroub TR Max. vstupní výkon 
[KW] 

Převodový 
poměr 

Max. moment na šneku 
[N·m] 

 MJ5 100 55x9 4,5 9:1 240 

Obr (39) zatížení působící na čep [Autor] 

Sd=36 407 N 

Sd=36 407 N 
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Výpočet minimální délky šroubu pro zdvižnou 

převodovku jsme provedli dle obr (40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 𝑥𝑝(φ) = 700 · cos (φ) (42)  

 𝑥𝑝(12,4) = 700 · cos(12,37) = 683,67 [𝑚𝑚] (43)  

 𝑥𝑝(40) = 700 · cos(40) = 536,24 [𝑚𝑚] (44)  

xp-délka posuvného šroubu závislá na úhlu φ [mm] 

Nyní odečteme výsledky z rovnic (44) a (43) od sebe, pak dostaneme minimální délku šroubu viz. 

rovnice (45). 

 𝑥𝑣1 = 𝑥𝑝(12,37) − 𝑥𝑝(40) = 683,67 − 536,24 = 147,43 𝑚𝑚 (45)  

xv1-minimální délka posuvného šroubu[mm] 

 𝑥𝑠 ≥ 𝑥𝑣1 
900 ≥ 147,43 

(46)  

xs-skutečná délka šroubu [mm] 

 

5.6.1.1 Stanovení minimálního středního průměru posuvného šroubu a jeho kontrola 

V této kapitole provedeme návrhový výpočet pro střední průměr posuvného šroubu a následně 

zkontrolujeme se zvoleným středním průměrem šroubu, který je na zdvižné převodovce. Na obr (40) 

můžeme vidět všechny průměry závitování. 

 

𝑑´2 = √
𝐹š

𝑝𝐷 ∙ 𝜋 ∙ 𝛹𝐻 ∙ 𝛹ℎ
= √

69282

10 ∙ 𝜋 ∙ 0,5 ∙ 2
= 46,96 𝑚𝑚 

(47)  

d´2-minimální střední průměr šroubu [mm] 

Fš-síla působící na šroub [N] 

pD-dovolený tlak [N/mm2] 

ΨH-součinitel výšky závitů [-]: Ψh=0,5 [-] 

Ψh-součinitel výšky matice [-]: Ψh=(1,5÷2,5) [-] 

 

 

součinitele a dovolený tlak převzaté z literatury [37.2] 

 

Porovnáme s průměrem zvoleného šroubu 

 𝑑2(𝑇𝑟 55) ≥ 𝑑´2 
50,5 ≥ 46,96 

(48)  

d2- střední průměr zvoleného šroubu [mm] 

Zvolený střední průměr posuvného šroubu vyhovuje. 

 

 

 

xp 

Obr (40) schéma nosníku nůžkového mechanismu závislého na úhlu φ [Autor] 

Obr (41) schéma závitování trapézového šroubu [1.1] 
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5.6.1.2 Kontrolní výpočet na vzpěr 

V této části provedu kontrolní výpočet zvoleného šroubu, jestli vyhovuje kontrole na vzpěr. 

Na obr (42) je zobrazen trapézový šroub a vzpěrná délka šroubu, kdy je nejvíce namáhaný. 

 

Obr(42) vzpěrná délka trapézového šroubu při φ =30°  [Autor] 

 𝐿𝑣 = µ ∙ 𝑥𝑣 = 0,71 ∙ 163 = 115,73 [𝑚𝑚] (49)  
Lv-vzpěrná délka šroubu [mm] 

x30°- vzdálenost matice od šroubu viz obr (42) [mm]: x30°=163 [mm] 

µ-součinitel vlivu uložení viz obr (43) [-]: µ=0,71 [-] 

 

 

 

 

 

 

 

 
𝑖𝑥 =

𝑑3

4
=

45

4
= 11,25 [𝑚𝑚] 

(50)  

ix- poloměr setrvačnosti pro kruhový průřez [mm] 

d3-zvolený malý průměr šroubu [mm]: d3= 45 [mm] 

 
𝜆 =

𝐿𝑣

𝑖𝑥
=

115,73

11,25
= 10,29 [−] 

(51)  

λ- štíhlostní poměr [-] 

Lv-vzpěrná délka šroubu [mm] 

 

40≥ λ 

Štíhlostní poměr nám vycházím menší než 40, to 

znamená, že se nachází v oblasti čistého tlaku viz 

modrá oblast v Grafu (2). Pro tuto oblast platí 

rovnice (53), aby výpočty vyhovovaly. 

 

 

 

 
𝜎𝑑 =

𝐹š

𝜋 ∙ 𝑑3
2

4

=
69 282

𝜋 ∙ 452

4

= 43,56 [𝑁/𝑚𝑚2] 
(52)  

σd-napětí v tlaku [N/mm2] 

Obr (43) typy uložení s hodnotami součinitelů 
uložení [37.2] 

Graf ( 2) Diagram kritických napětí [37.2] 

Sd*2=72814 

N 

2*Hd=22 566 N 

Fš=2*F=69 282 

N 



29 
 

 

Kontrola na vzpěr je pro λ <40 - oblast čistého tlaku 

 
𝑘𝑑 =

𝜎𝑘𝑡

𝜎𝑑
=

285

45,78
= 6,23 [−] ≥ 𝑘𝑣 𝑚𝑖𝑛 = 1,75 [−] 

(53)  

σkt-mez kluzu materiálu šroubu (12 040) [N/mm2] : σKt=285 [N/mm2] 

kd- bezpečnost na vzpěru [-] 

kvmin- minimální bezpečnost na vzpěru [-]: kvmin=1,75 [-] ⤍viz graf (2) 

 

Kontrolní výpočet šroubu na vzpěr vyhovuje. 

 

5.6.2 Výběr kuželové převodovky 
Volím převodovku V120 od firmy Grob, její parametry jsou 

uvedeny v tab (9), jak je vidět na obr (44), tak převodovka 

má dvojitý výstup.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab ( 9) parametry zvolené kuželové převodovky [22.2] 

Typ Převodový poměr Maximální vstupní 
otáčky [1/min] 

Maximální vstupní 
výkon [kW] 

Maximální vstupní 
moment [Nm] 

V140 3:1 1500 8,05 146 

 

 

5.6.3 Výběr spojovací hřídele  
Volím spojovací (kardanovou) hřídel VRRP38 od firmy Grob, která má za úkol propojit kuželovou 

převodovku se zdvižnou převodovkou, parametry jsou uvedeny v tab (10) a na obr (45) je zobrazena. 

 
Tab ( 10) parametry zvolené spojovací hřídele [22.2] 

Typ Mnominalní [Nm] maximální úhle vychýlení [◦] 

VRRP38 90 1 

 

 
Obr (45) spojovací hřídel VRRP38 [22.2] 

Obr (44) kuželová převodovka Grob V140 [22.2] 
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5.6.4 Výběr motoru pro zdvižný mechanismus 
V této části provedu výpočty pomocí, kterých následně vybereme elektromotor pro zdvižný 

mechanismus. Elektromotor potřebuju k pohonu zdvižných převodovek. 

 
𝑃1 = 𝑖𝑛 · 𝐹 · v𝑧 = 8 · 34 641 ·

0,1

5
= 5 542,6 W 

(54)  

P1-potřebný výkon ke zvednutí nákladu [W] 

vz-rychlost posuvného šroubu[m/s]: vz(zvoleno) =0,1/5=0,02 [m/s] 

in-celkový počet nůžkových mechanismů [-] 

F-reakční síla viz tab (1) [N]: F=34 641 N 

 𝑃𝑠 = 𝑃1 · K = 5 538 · 1,3 = 7 200 W (55)  

Ps-výsledný výkon [W] 

P1-potřebný výkon ke zvednutí nákladu [W] 

K-koeficient bezpečnosti [-] 

Volím 2x 3 fázový, 4 pólový elektromotor z katalogu [21.2], který má integrovanou brzdu, parametry 

zvoleného elektromotoru viz. tab (11), na obr (46) je zobrazen. 
Tab ( 11) parametry zvoleného motoru [21.2] 

typ Výkon [kW] Otáčky[1/min] Moment motoru[N∙m] 

M112 4 1440 26,5 

 

 

 

 

Zvolený motor a jeho parametry se nijak nekolidují se zvolenou zdvižnou převodovkou a kuželovou 

převodovkou a jejich parametry (max. vstupní momenty a otáčky) viz. tab (8) a tab (9). 

5.6.5 Výpočet skutečné rychlosti posuvu zdvižné převodovky 
V předchozích kapitole jsem ve výpočtech pracoval s rychlostí, která byla zvolena, nebo požadovaná, 

aby mechanismus měl. Skutečná rychlost se ale odlišuje od zvolené rychlosti tím, že je závislá na 

zvoleném elektromotoru a jeho výkonu, a v této části, provedu vypočet skutečné rychlosti. 

 
𝑛2 =

𝑛1

𝑖2
=

1440

3
= 480 [

𝑜𝑡

𝑚𝑖𝑛
] = 8 [

𝑜𝑡

𝑠𝑒𝑐
] 

(56)  

n1-otáčky motoru [1/min] 

i2-převodový poměr kuželové převodovky [-] 

n2-výstupní otáčky z kuželové převodovky [1/min] 

 

 
𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é =

𝑖š ∙ 𝑃š ∙ 𝑛2

60
=

1 ∙ 9 ∙ 480

60
= 72 [

𝑚𝑚

𝑠
] = 4,32 [

𝑚

𝑚𝑖𝑛
] 

(57)  

vskutečné-skutečná rychlost posuvu šroubu [m/min] 

iš-počet chodů na šroubu [-] 

Pš-rozteč šroubu [mm] 

 

Obr (46) elektromotor Nord M112 [21.2] 
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5.7 Výběr rolen  
Rolny budu vybírat dle parametrů v tab (12), výpočet jejich trvanlivosti bude dle zatížení, které je 

zobrazeno na obr (47), kde je vidět rozklad sil. Úkolem rolen je zajistit, aby se posuvný šroub neohýbal 

ve svislém směru.  

Tab ( 12) požadavky na rolnu [Autor] 

Minimální trvanlivost (Lh min) 30 000 [hod] 

Maximální zatížení pousobící 
na rolny v konečné poloze 
φ=40◦ 

 
12 756[N] 

 

 

Volím rolny HPJE76 od firmy TEA, v tab (13) jsou uvedeny její 

parametry. Na obr (48) je vidět, že rolna má zábranu proti 

axiálnímu posuvu (zkosení na rolně). 

 

 

Tab ( 13) parametry zvolené rolny [23.2] 

typ øD Co [kN] Coa [kN] 

HPJE76 76 89  53,4 

Co-statické radiální zatížení  

Coa-statické axiální zatížení 

 
𝑛𝑙 =

𝑣𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛é

𝜋 ∙ øD
=

4320

𝜋 ∙ 76
= 18,09 [

1

𝑚𝑖𝑛
] 

(58)  

vskutečné-skutečná rychlost posuvu šroubu [mm/min] 

nl-otáčky rolny [1/min] 

øD-průměr rolny [mm] 

 

 𝐹𝑙 = 𝑋 ∙ 𝐹𝑟 + 𝑌𝑎 ∙ 𝐹𝑎 
𝐹𝑙 = 1 ∙ 12 756 + 0 ∙ 0 = 12 756 𝑁 

(59)  

Fl-dinamické ekvivalentní zatížení [N] 

Fr-radiální zatížení ložiska [N]; což v našem případě je Fr= Hd=12 756 [N] 

Fa-axiální zatížení ložiska [N]: Fa=0 [N] 

X-radiální součinitel [-]: X=1[-] 

Ya-axiální součinitel [-]: Y=0[-] 

Radiální a axiální součinitele zvoleny dle [2.1] str. 620 

 

𝐿ℎ = (
𝐶𝑜

𝐹𝑙
)𝑎 ∙

106

60 ∙ 𝑛𝑙
= (

89 000

12 756
)

10
3

∙
106

60 ∙ 18,09
= 597 833 [ℎ𝑜𝑑] 

(60)  

a-exponent trvanlivosti pro kuželiková ložiska[-]: a=10/3[-] 

exponent trvanlivosti zvolen dle [2.1] str. 615 

Lh-trvanlivost rolny [hod] 

 𝐿ℎ˃𝐿ℎ 𝑚𝑖𝑛 
597 833 ˃30 000 

(61)  

Zvolená rolna a její trvanlivost vyhovuje. 

Obr (47) schéma působících sil na rolnu [Autor] 

Hd=12 756 N 

Hd=12 756 N 
vskutečné 

Obr (48) rolna HPJE76 od firmy TEA [23.2] 
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5.8 Výběr lineárního vedení 
V této kapitole si vypočítám reakční síly, dle nich zvolím lineární vedení a v poslední řadě provedu 

kontrolní výpočty. Vedení nám bude sloužit k tomu, aby se posuvný šroub neohýbal ve vodorovném 

směru. Pro tento účel jsem zvolil lineární ložiskový blok LUCF 30 od firmy SKF a další jeho pomocné 

komponenty jsou doporučeny v katalogu výrobce [38.2]. Statické rovnice a kontrolní výpočty se 

provedly dle obr (49), kde je zobrazen kontejner a působící síly.  

Dc- reakční síla [N] 

Gc- tíhová síla od kontejneru [N] 

Uc- reakce od dosedajícího rámu [N] 

Pc- tlak větru, působící na bok kontejneru [N/m2]: 

Pc=25 [N/m2] převzato z literatury [5.1] str. 271 

 

 

 

 

Tab ( 14) parametry lineárního ložiska LUCT 60 [38.2] 

 
Typ 

 
øD [mm] 

Únosnost 

dynamická statická 

C1 [kN] C0 [kN] 

LUCF 30 30 4,65 3,25 

 

 𝐼𝑐 = 𝑃𝑐 ∙ 𝑆𝑐 = 25 ∙ 5 = 125 𝑁 (62)  
Ic- síla větru působící na bok kontejneru [N] 

Sc- plocha boku kontejneru [m2]: Sc=5 [m2] 

 𝑥: 𝐼𝑐 = 𝐷𝑐 = 125 (63)  
 

 

Výpočet trvanlivost ložiskového bloku 

 

𝐿ℎ =
(

𝐶1
𝐷𝑐

)
3

∙ 50 ∙ 103

2 ∙ 𝑙𝑠 ∙ 60 ∙ 𝑛3
=

(
4650
125

)
3

∙ 50 ∙ 103

2 ∙ 0,3 ∙ 60 ∙ 0,2
= 357 492 000 [ℎ𝑜𝑑] ≥ 𝐿ℎ𝑚𝑖𝑛 =

= 30 000 [ℎ𝑜𝑑] 

(64)  

 

Gc=150 000 N 

Uc=75 000 N 
Uc=75 000 N 

Dc=? N 

Pc=25 N/m2 

 

Obr (49) Schéma působících sil na kontejner [Autor] 
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C1- dynamická únosnost vybraného bloku ložisek [N] 

Dc- působící zatížení na ložiska [N] 

Lh- trvalivost bloku ložisek [hod] 

Lhmin- požadovaná minimální trvalivost [hod]: Lhmin=30 000 

[hod] minimální trvanlivost zvolena dle literatury [2.1] str. 

625 

ls- zdvih [m]: ls= 03 [m] 

n3- počet cyklů za minutu [1/min]: n3=0,2 [1/min] 

Na obr (50) je vidět stříbrná součást což je lin. vedení, 

které je umístěno přímo uprostřed konstrukce, tím 

dosáhneme rovnoměrnému zatížení, které zvýší životnost 

ložiska.  

Kotrolní výpočty zvoleného lineárního ložiskového bloku 

vyhovuje. V tab (14) jsou uvedeny parametry bloku.  

 

 

5.9 Výběr spojky  
Spojku je zapotřebí k přenesení točivého momentu z motoru do kuželové převodovky. 

Víme, že výstupní nominální moment z motoru je 26,5 Nm. Volím spojku EK2-150-C od společnosti 

R+W, parametry zvolené spojky jsou uvedeny níže v tab (15) a na obr (51) je zobrazena. 

Tab ( 15) parametry zvolené spojky [27.2] 

typ Mnominální [Nm] Mmax [Nm] 

EK2-150-C 42 170 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr (51) spojka EK2-150-C [27.2] 

Obr (50) umístění lineárního ložiskového 
bloku LUCF 30 v konstrukci [Autor] 
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5.10 Návrh a kontrola nosného rámu zdvižného mechanismu 
V této kapitole budu navrhovat nosný rám, který bude mít přímý styk s kontejnerem ve 4 plochách. 

Provedu analitické výpočty, ty následně porovnáme s MKP analýzou.  

 

 

 

 

 

 

 

Fn-zatížení od kontejneru [N]: 

Fn=37500 [N] 

Rr-styčné místo rámu s rolnou [N] 

Ec-reakce v čepu [N] 

 

5.10.1 Analitický výpočet 
Výpočet jsem provedl na nosníku číslo 1 viz. obr (52), protože průběh ohybového momentu zde bude 

největší.  

Nejdříve vypočítám minimální ohybový průřezový modul nosníku na obr (53), následně si vyberu 

vyhovující průřezový modul z katalogu výrobce, se kterým provedu MKP analízu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statické rovnice jsem sepsali dle obr (41): 

 𝑥: 0 (65)  
 𝑦: 2𝐹𝑛 − 𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 − 𝑅4 = 0 (66)  
 𝑀𝑅1: 𝐹𝑛 ∙ 353 − 𝑅2 ∙ 336 − 𝑅3 ∙ 1008 + 𝑅4 ∙ 1344 − 𝐹𝑛 ∙ 1697 = 0 (67)  

Rozložení sil a reakcí je osově symetrické, z toho vyplývá:  

R1= R4 [N] 

R2=R3 [N] 

 𝑦: 2𝐹𝑛 − 2𝑅1 + 2𝑅2 = 0 (68)  

Fn I II III IV V 

R1 

R2 R3 

R4 

Obr (53) Schéma působících sil a reakcí na nosník rámu [Autor] 

Fn 

Obr (52) schéma uložení a zatížení rámu při MKP analýze [Autor] 

 

Fn 

Fn 

Fn 

Fn 

Rr 

Rr 

Rr 

Rr 

Ec 

Ec 

Ec 

Ec 

1 

2 

3 

Ec 

Ec 

Ec 

Ec 

Rr 

Rr 

Rr 

Rr 

2050 

207,5 207,5 

633,5 

1414,5 



35 
 

 
𝑀𝑅1: 𝑅2 =

𝐹𝑛 ∙ (353 − 1697) + 𝑅1 ∙ 1344

(336 + 1008)
= −𝐹𝑛 + 𝑅1 

(69)  

Po úpravě, z rovnic 68 a 69 vychází: 

 2𝐹𝑛 − 2𝑅1 − 2(𝑅1 − 𝐹𝑛) = 0 (70)  
 𝑅1 = 𝐹𝑛 = 37 500 [N] (71)  
 𝑅2 = 0 (72)  

 

ohybové momenty v jednotlivých polích: 

Pole 1  

Pole 1 je totožné jako pole 5 z důvodu symetrie. 

xI=<0;207,5> [mm] 

 𝑀𝐼(𝑥𝐼) = −𝐹𝑛 ∙ 𝑥𝐼 (73)  
 

Pole 2 

Pole 2 je totožné jako pole 4 z důvodu symetrie. 

xII=<207,5;633,5> [mm] 

 𝑀𝐼𝐼(𝑥𝐼𝐼) = −𝐹𝑛 ∙ 𝑥𝐼𝐼 + 𝑅1(𝑥𝐼𝐼 − 207,5) (74)  
 

Pole 3 

xIII=<633,5;1414,5> [mm] 

 𝑀𝐼𝐼𝐼(𝑥𝐼𝐼𝐼) = −𝐹𝑛 ∙ 𝑥𝐼𝐼𝐼 + 𝑅1(𝑥𝐼𝐼𝐼 − 207,5) − 𝑅2(𝑥𝐼𝐼𝐼 − 633,5) (75)  
 

Hledání extrémů v polích 

 𝑑𝑀𝑖(𝑥𝑖)

𝑑𝑥𝑖
= 0 

(76)  

V žádném z polí není extrém, proto budu hledat na okrajích. 

 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = |𝑀𝐼𝐼(633,5)| = |−𝐹𝑛 ∙ 𝑥𝐼𝐼 + 𝑅1(𝑥𝐼𝐼 − 207,5)| = 
= |−37500 ∙ 633,5 + 37500(633,5 − 207,5)| = 

= |−7 781 250|[𝑁𝑚𝑚] 

(77)  

Momax-maximální ohybový moment [Nmm] 

 
𝜎𝐷 =

𝑅𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝐾
=

235

1,3
= 180,1 [𝑁/𝑚𝑚2] 

(78)  

σD-dovolené napětí [N/mm2] 

Remin-mez kluzu [N/mm2] 

K-koeficient bezpečnosti [-] 

 
𝑊𝑜 ≥

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝜎𝐷
=

7 781 250

180,1
= 43 205,2 [𝑚𝑚3] = 43,205 [𝑐𝑚3] 

(79)  

Wo-ohybový průřezový modul [mm3] 

Z katalogu firmy Ferona volím profil HEB 120, který má ohybový průřezový modul 144 cm3. 
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5.10.2 MKP analýza nosného rámu 
MKP byl analyzován v programu Solidworks, materiálové vlastnosti, se kterými jsem pracoval, jsou 

uvedeny v tabulce (7). Okrajové podmínky byly zavedeny dle obr (52), ve stykových bodech rámu 

s rolnami, a čepu s rámem jsem zavedl nulový posuv a nechal zatížit rohy rámu od síly Fn.  

 

Na obr (54) je zobrazeno, jak se zdeformoval rám, zde nám vychází maximální napětí 405 [N/mm2], což 

je nevyhovující, protože výsledek překročil elastickou oblast.  

Použil jsem filtr, aby se nám zobrazila místa s napětím vyšším, než je 180 [N/mm2]. Na obr (55) je vidět, 

že místa s největší napětím jsou místa s čárovým stykem od rolen, na obr (56) je vidět detailní pohled 

jednoho z míst.  

 

 

Obr (54) Model rámu po analýze, s maximálním napětím [Autor]  

Obr (55) obrázek s filtrací [Autor] 
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Konstrukční řešení danného problému, by mohlo být připevnění tvrzeného obdélníkového tyče na 

profil rámu, po kterém bude rolna jezdit, tyč se chemicky nebo tepelně upraví, tak aby měla takovou 

tvrdost, která vydrží napětí větší jak 405 [N/mm2]. Na obr (57) je zobrazen zelený obdelní, neboli řešení 

danného problému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr (56) detailní pohled jednoho z kritických míst [Autor] 

Obr (58) obrázek znázorňuje místa s maximálním posuvem [Autor] 

Obr (57) nosný rám s detailním pohledem na tvrzenou tyč [Autor] 
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Na obr (58) jsou vidět místa s maximálním posuvem, což jsou místa, kde působí zatížení od kontejneru 

a posuv zde je 3,9 mm. 

Výpočet koeficientu bezpečnosti 

 𝜎𝐾

𝐾𝑚𝑖𝑛
= 𝜎𝐷 ≥ 𝜎𝑟𝑒𝑑 (80)  

σD-dovolené napětí [N/mm2] 

σK -mez kluzu [N/mm2] 

K-koeficient bezpečnosti [-] 

σred-redukované napětí [N/mm2] 

Po úpravě rovnice (80) dostanu skutečný koeficient bezpečnosti, který následně porovnám 

s minimálním.  

 235

180
=

𝜎𝐾

𝜎𝑟𝑒𝑑
= 1,3 ≥ 1,3 = 𝐾𝑚𝑖𝑛 

(81)  

Výpočet dovoleného posuvu. 

 
𝑣𝐷 =

𝐿𝑛

200
≥ 𝑣𝑝 

(82)  

 2250

200
= 11,25 [𝑚𝑚] ≥ 2,28 [𝑚𝑚] 

(83)  

Ln-maximální délka rámu [mm] 

vD-dovolený svislý posuv [mm] 

vp- svislý posuv [mm] 

Koeficient bezpečnosti i dovolený posuv vyhovují. 

 

5.11 Návrh a kontrola rámu vozíku 
Rám vozíku budu dimenzovat a zatěžovat od reakcí, které jsou závislé na φ = 30°, kdy zdvižná 

převodovka je nejvíce zatěžována viz. tab (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1, R2, F, Hd, Jb, Ib-reakční síly [N] 

 

Obr (59) 3D schéma reakcí a sil působící na rám vozíku [Autor]  

F 

F 
F 

F 

F 

F 

F 

F 

Jb 

Jb 

Jb 

Jb 

Jb 

Jb 

Jb 

Jb 

Ib 

Ib 

Ib 

Ib 

Ib 
Ib 

Ib Ib 

Hd 

Hd 

Hd 

Hd 

Hd 

Hd 

Hd 

Hd 

E 

R1 

R1 

R2 

R2 

1 

2 
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Analitický výpočet 

Analitický výpočet jsem provedl na křivém prutu s číslem 1 viz obr (59), protože je nejvíce zatížen na 

ohyb. 

Reační síly viz tab (5): 

Ib=8 717 [N]≈ 8 800 [N] 

Jb=34 641 [N] ≈ 34 700 [N] 

F=34 641 [N] ≈ 34 700 [N] 

Hd=11 283≈ 11 300 [N] 

Statické rovnice jsem sepsal dle zatížení na obr (60). 

 𝑥: 𝐹 − 𝐹 + 𝐽𝑏 − 𝐽𝑏 − 𝐸𝑥 = 0 (84)  
 𝑦: 𝑅1 + 𝑅2 − 2𝐻𝑑 − 2𝐼𝑏 = 0 (85)  
 𝑀𝑅1: 240 ∙ 𝐹 − 240 ∙ 𝐹 − 𝐻𝑑 ∙ 989,5 + 𝐽𝑏 ∙ 119 − 𝐽𝑏 ∙ 119 − 2 ∙ 𝐼𝑏 ∙ 1659,5 − 𝐻𝑑 ∙

∙ 2329,5 + 𝑅2 ∙ 3319 = 0 
(86)  

Ze statických rovnic vycházejí reakce: 

R1= 20 100 [N] 

R2= 20 100 [N] 

Ex=0 [N] 

 

Ohybové momenty v jednotlivých polích 

Nosník má 10 polí, ale jelikož je osově symetrický, tak stačí vypsat 5 polí 

 

Pole 1 

xI=<0;252,5> [mm] 

 𝑀𝑜𝐼(𝑥𝐼) = 𝑅1 ∙ 𝑥𝐼  (87)  

 

Pole 2 

xII=<0;240> [mm] 

 𝑀𝑜𝐼𝐼(𝑥𝐼𝐼) = 𝑅1 ∙ 252,5 (88)  
 

Pole 3 

xIII=<252,5; 372,5> [mm] 

 𝑀𝑜𝐼𝐼𝐼(𝑥𝐼𝐼𝐼) = 𝑅1 ∙ 𝑥𝐼𝐼𝐼  (89)  
 

Pole 4 

Zatížení F do ohybového momentu nebudeme zahrnovat, jelikož toto zatížení je zatížení na tah. 

xIV=<372,5; 989,5> [mm] 

 𝑀𝑜𝐼𝑉(𝑥𝐼𝑉) = 𝑅1 ∙ 𝑥𝐼𝑉  (90)  
 

 

Obr (60) 2D schéma působících sil na konstrukci vozíku [Autor] 

 

Ex 

R2 
R1 F F 

Hd 
Hd Jb Jb 

Ib Ib  
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Pole 5 

xV=<989,5; 1659,5> [mm] 

 𝑀𝑜𝑉(𝑥𝑉) = 𝑅1 ∙ 𝑥𝑉 − 𝐻𝑑 ∙ (𝑥𝑉 − 989,5) (91)  
 

Maximální ohybový moment 

 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = |𝑀𝑜𝑉(1659,5)| = |𝑅1 ∙ 𝑥𝑉 − 𝐻𝑑 ∙ (𝑥𝑉 − 989,5)| = 
= |20100 ∙ 1659,5 − 11300 ∙ (1659,5 − 989,5)| = 25 784 950 [𝑁𝑚𝑚] 

(92)  

 

 
𝜎𝐷 =

𝑅𝑒 𝑚𝑖𝑛

𝐾
=

235

1,3
= 180,1 [𝑀𝑃𝑎] 

(93)  

 

 
𝑊𝑜 ≥

𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝜎𝐷
=

25 784 950 

180,1
= 143 170 [𝑚𝑚3] = 143,17 [𝑐𝑚3] 

(94)  

Z katalogu firmy Ferona volím profil HEB 120, který má ohybový průřezový modul 144 cm3 [33.2]. 

5.11.1 Kontrola maximálního svislého posuvu  
Výpočet svislého posuvu budu provádět pro místo, které se nachází uprostřed rámu, jelikož v tomto 

místě působí největší ohybový moment. Kontrolu provedu pomocí Mohrova integrálu, viz rovnice (95). 

Jelikož je rám jednou osově symetrický, tak jsem zjednodušil schématický obrázek, podle kterého budu 

provádět výpočty, viz obr (61). 

 

𝑣𝑦 = ∑ ∫
𝑀𝑜𝑖(𝑥) ∙ 𝑚𝑜𝑖(𝑥)

𝐸𝐽
𝑑𝑥

(𝑙)

𝑛

𝑖=1

 

(95)  

Mohrův integrál dle kterého budeme později počítat posuv. 

Ohybové momenty od jednotkové síly 

ohybový moment pro 1. pole 

 𝑚𝑜𝐼 = 1 ∙ 𝑥𝐼 (96)  
ohybový moment pro 2. pole 

 𝑚𝑜𝐼𝐼 = 1 ∙ 252,5 (97)  
ohybový moment pro 3. pole 

 𝑚𝑜𝐼𝐼𝐼 = 1 ∙ 𝑥𝐼𝐼𝐼  (98)  
ohybový moment pro 4. pole 

 𝑚𝑜𝐼𝑉 = 1 ∙ 𝑥𝐼𝑉 (99)  
ohybový moment pro 5. pole 

 𝑚𝑜𝑉 = 1 ∙ 𝑥𝑉 (100)  
 

Obr (61) Schéma zatížení od jednotkové síly na zjednodušený křivý prut [Autor] 

„1“ 
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Jelikož nosník je symetricky zatížen, tak stačí sestavit integrály pro prvních 5 polí což je polovina 

nosníku. Rovnice (101) je sestavena dle rovnice (95) z ohybových momentů jednotlivých polí. 

 

𝑣𝑦 =
1

𝐸𝐽
( ∫ (𝑅1 ∙ 𝑥𝐼) ∙ (1 ∙ 𝑥𝐼)𝑑𝑥𝐼 +

252,5

0

∫ (𝑅1 ∙ 252,5) ∙ (1 ∙ 252,5)𝑑𝑥𝐼𝐼 +

240

0

+ ∫ (𝑅1 ∙ 𝑥𝐼𝐼𝐼) ∙ (1 ∙ 𝑥𝐼𝐼𝐼)𝑑𝑥𝐼𝐼𝐼 +

372,5

252,5

∫ (𝑅1 ∙ 𝑥𝐼𝑉) ∙ (1 ∙ 𝑥𝐼𝑉)𝑑𝑥𝐼𝑉 +

989,5 

372,5

+ ∫ (𝑅1 ∙ 𝑥𝑉 − 𝐻𝑑 ∙ (𝑥𝑉 − 989,5)) ∙ (1 ∙ 𝑥𝑉)𝑑𝑥𝑉

1659,5

989,5

) = 16,2 [𝑚𝑚] 

(101)  

E-modul pružnosti v tahu [N/mm2]: E=200 000 [N/mm2] 

J-Polární kvadratický moment [mm4]: J= 8 640 000 [mm4] 

Moment setrvačnosti převzat ze zdroje [33.2]. 

 
𝑣𝐷 =

𝐿𝑚𝑎𝑥

200
=

1659,5 ∙ 2

200
= 16,6 [𝑚𝑚] 

(102)  

Ln-maximální délka rámu [mm] 

vD-dovolený svislý posuv [mm] 

vy- svislý posuv [mm] 

 

 𝑣𝐷 = 16,6 [𝑚𝑚] ≥ 𝑣𝑦 = 16,2 [𝑚𝑚] (103)  

Maximální posuv (vy= 16,2 mm) je menší než dovolený posuv (vD=16,6 mm) kontrolní výpočet vyhovuje. 
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5.11.2 MKP analýza rámu vozíku 
Materiálové vlastnosti, které jsem použil při MKP analýze, jsou uvedeny v tabulce (7). Na obr (62) je 

zobrazeno, jak se rám zdeformoval, výsledek zde vychází pro maximální napětí 599,4 [N/mm2], což je 

nevyhovující, protože výsledek překročil elastickou oblast daného materiálu. 

Obr (62) je filtrován, tak aby zobrazoval napětí vyšší, než je 180 MPa. Výsledek MKP analýzy 

nevyhovuje, důvodem je, že software Solidworks neumožňuje aplikovat takové okrajové podmínky, jak 

bych požadoval, a tím pádem analýza neodpovídá tomu, jak je rám reálně zatěžován. Přestože výsledek 

MKP analýzy rámu vozíku nevyhovuje, budu s rámem nadále pracovat, protože výsledky z analitické 

části vyhovují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obr (63) je vidět, že největší posuv probíhá uprostřed rámu, maximální posuv zde je 6,93 [mm]. 

Obr (62)  obrázek s filtrací a detailními snímky kritických míst [Autor] 

Obr (63) Model po simulaci, s maximálním posunem [Autor]  
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5.12 Výběr kolejových kol 
Jelikož mám zadané kritériu, aby konstrukce byla co nejnižší, proto nejlepším řešením zde pro tuto 

podmínku jsou bloková kola, která jsou dostatečně tuhá a výškově nejnižší z možných nabízených 

produktů.  

m1- hmotnost plně naloženého kontejneru [Kg]: m1≈ 15 000 [Kg] 

m2- hmotnost nosného rámu [Kg]: m2≈ 350 [Kg] 

m3- hmotnost zdvižného mechanismu [Kg]: m3≈ 300 [Kg] 

m4- hmotnost rámu vozíku [Kg]: m4≈ 700 [Kg] 

 𝑚𝑧 = 𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 + 𝑚4 = 16 350 [𝑘𝑔] (104)  
mz-součet všech hmotností, která působí na kola [kg] 

 
𝑚𝑧𝑘 =

𝑚𝑧

𝑖𝑘
=

16 350

4
= 4087,5 [𝑘𝑔] 

(105)  

mzk- hmotnost působící na 1 kolo [kg] 

ik- počet kol [-] 

 

 

 

 

 

 

Pro pojezd vozidla po kolejové dráze jsem zvolil Bloková kola RB 200 z katalogu od firmy Karl Georg, 

která vydrží zatížení až 10 000Kg, rozměry jsou ke shlédnutí na obr (64).  

5.13 Výběr pohonu pro vozík 
V této části si vypočítám odpory, z odporů potřebný výkon a v poslední řadě si vyberu elektromotory 

s převodovkou z katalogu od výrobce, které budou pohánět všechna 4 pojezdová kola. 

 
𝐹𝑤(𝑣𝑥) =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣𝑥

2 =
1

2
∙ 1,25 ∙ 0,8 ∙ 11,75 ∙ 1,42 = 11,515 𝑁 

(106)  

ρ-hustota vzduchu [kg/m3]: ρ =1,25 [kg/m3] ⤍ převzaté z literatury [32.2] 

cx-součinitel odporu vzduchu [-]: cx= 0,8 [-] ⤍ převzaté z literatury [32.2] 

Sx-čelní plocha vozidla [m2]: Sx= 11,75 [m2] 

vx-relativní rychlost vozidla [m/s]: vx =1,4 [m/s] 

Fw-odpor vzduchu [N] 

 

 𝐹𝑔 = 𝑚𝑥 ∙ 𝑔 ∙ 𝑓𝑥 = 17 000 ∙ 9,81 ∙ 0,01 = 1 668 N (107)  

Fg-valivý odpor [N] 

mx-hmotnost vozíku a nákladu [kg]: mx= mz=16350≈17 000 [Kg] 

g-tíhové zrychlení [m/s2]: g= 9,81 [m/s2] 

fx-součinitel valivého odporu[-]: fx= 0,01[-] ⤍ převzaté z literatury [32.2] 

 

 

Obr (64) schéma s rozměry zvoleného pojezdového kola [30.2]  
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 𝐹𝑠 = 𝑚𝑥 ∙ 𝑔 ∙ sin(𝛼𝑥) = 17 000 ∙ 9,81 ∙ sin(2°) = 5820 𝑁 (108)  
Fs-odpor proti stoupání [N] 

αx-uhel stoupání maximálně do: αx= 1,8[%]=2[°] 

Vozidlo by v našem případě mělo jezdit po rovině, ale jen pro případ kdyby tak nebylo, tak jsme 

připočítali že úhel stoupání bude mít maximálně 1,8[%]. 

 

 
𝐹𝑝𝑎(𝑣𝑥) = 𝑚𝑥 ∙ 𝑎𝑥 = 𝑚𝑥 ∙

𝑣𝑥

𝑡𝑥
= 17000 ∙

1,4

4
= 5 950 𝑁 

(109)  

tx-čas zrychlení (zvolený) [s]: tx= 4 [s] 

Fpa-odpor proti zrychlení [N] 

 

 𝐹𝑐(𝑣𝑥) = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑤(𝑣𝑥) + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑝𝑎(𝑣𝑥) = 

𝐹𝑐(1,5) = 14 535 + 11,52 + 1668 + 5 950 = 13 448 ≈ 13 500𝑁 

(110)  

Fc- celkový odpor [N] 

 

 𝑃1𝑐 = 𝐹𝑐 ∙ 𝑣𝑥 = 13 500 ∙ 1,4 = 18 900 𝑊 (111)  
P1c- celkový výkon, potřebný k pohánění vozíku [W] 

vx-relativní rychlost vozidla [m/s]: vx= 1,4 [m/s] 

 

 
𝑃𝑘 =

𝑃1𝑐

𝑖𝑘
=

18 900 

4
= 4 725 𝑊 

(112)  

Pk- minimální potřebný tažný výkon pro jedno kolo [W] 

ik- počet hnaných pojezdových kol [-]: ik= 4 [-] 

 

Z katalogu od společnosti SEW jsem zvolil doporučenou kombinaci čelní kuželové převodovky a 

elektromotoru KA 67 DRS 132S4 BE2 HR.  

Zvolený elektromotor DRS 132S4 od společnosti SEW je 3 fázový, 4 pólový, který má výstupní výkon 

5,5 KW a také integrovanou třecí brzdu BE11 HR. K elektromotoru DRS 132S4 je dodána třístupňová 

převodovka KA 67. Výstupní parametry elektromotoru a převodovky jsou uvedeny v tab (16) a na obr 

(65) je zobrazena celá pohonná jednotka. 

Tab ( 16) parametry zvoleného pohonu pojezdu [34.2] 

Typ nvýs 
[1/min] 

 Pvýs 
[kW] 

MBM [Nm] i12 [-] Jmot [10-4 kgm2] ηc [-] 

KA 67  
DRS 132S4 
BE11 HR 

136 5,5 80 10,63 190 0,92 

 

nvýs-výstupní otáčky z převodovky [1/min] 

Pvýs- výstupní výkon [kW] 

MBM- maximální brzdný moment třecí brzdy [Nm] 

i12-celkový převodový poměr převodovky [-] 

Jmot-moment setrvačnosti motoru [10-4 kgm2] 

ηc- celková účinnost [-] 

Obr (65) pohonná jednotka KA 67 DRS 132S4 BE2 HR [34.2] 
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5.13.1 Výpočet skutečné rychlosti vozíku 
Potom co byl zvolena pohonná jednotka, musím zjistit, zda zvolená jednotka vyhovuje požadavkům, 

což je minimální rychlost 1.4 [m/s], a jaká je skutečná rychlost, aby se daly provést další kontrolní 

výpočty. 

 
𝑣𝑠𝑣 = 𝑟𝑝 ∙ 𝜔 = 𝑟𝑝 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑣ý𝑠

60
= 100 ∙

2 ∙ 𝜋 ∙ 136

60
= 1424,2 [

𝑚𝑚

𝑠
] = 1,424 [

𝑚

𝑠
] 

(113)  

vsv-skutečná rychlost vozíku [m/s] 

rp-poloměr pojezdového kola [mm]: rp= 100 [mm] 

nvýs-výstupní otáčky z převodovky [1/min]: nvýs=136 [1/min] 

ω-úhlová rychlost [rad/s] 

Skutečná rychlost vyhovuje. 

5.13.2 Brzdný systém  
Zpomalovací brzda zde není potřeba instalovat, protože zpomalování je zajištěno za pomoci 

protiproudu na elektromotoru a frekvenčního měniče. Integrovaná třecí brzda zde slouží jako 

bezpečnostní brzda neboli k tomu, aby zůstal vozík nehybný při vykládání a nakládání kontejneru nebo 

při odstavení, v posledním případě může sloužit jako nouzová brzda. Brzdit se bude na všech 4 

pojezdových kolech. 

5.13.3 Kontrola třecí brzdy 
V této části si vypočítám minimální brzdný moment, který je potřeba k zastavení vozu při nouzové 

situaci a následně porovnám s maximálním brzdným momentem zvolené bezpečnostní brzdy, zda 

vyhovuje.  

Výpočet brzdící doby 

V této části povedu výpočet pro minimální dobu brzdění a maximální dobu brzdění, následně zvolím 

nejoptimálnější hodnotu, která je mezi minimem a maximem. Je důležité, aby brzdná doba nebyla příliš 

krátká ani příliš dlouhá. Při prudkém zastavení, je-li jedna strana břemena více zatížena, může dojít 

k vykolejení vozíku. Při příliš pomalém zastavování, jeřábník nedokáže správně odhadnout vzdálenost 

dojezdu. 

 
𝑡𝑚𝑖𝑛 =

𝛼𝑝𝑟 ∙ 𝑣𝑠𝑣

𝑔 ∙ 𝑓𝑦
=

1,15 ∙ 1,424

9,81 ∙ 0,13
= 1,284 [𝑠] 

(114)  

αpr- součinitel posouvajících se hmot a rotujících hmot [-]: αpr =(1,1÷1,2) [-] 

g-tíhové zrychlení [m/s2]: g= 9,81 [m/s2] 

vsv-skutečná rychlost vozíku [m/s]: vsv=1,424 [m/s] 

fy- součinitel tření kol [-]: fy= 0,13 [-] ⤍převzato z literatury [5.1] 

tmin- minimální brzdná doba [s] 

 
𝑡𝑚𝑎𝑥 =

𝛼𝑝𝑟 ∙ 𝑣𝑠𝑣

𝑔 ∙ 𝑝𝑠
=

1,15 ∙ 1,424

9,81 ∙ 0,005
= 33,38 [𝑠] 

(115)  

tmax- maximální brzdná doba [s] 

ps- součinitel pojížděcích odporů [-] ⤍ pro valivá ložiska ps= (0,005) [-] ⤍ převzato z literatury [5.1] 

Volím dobu brždění tb=2,5[s], který se nachází v časovým intervalu tmin a tmax. 
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Výpočet brzdného momentu 

 𝑀𝑏 = 𝑀𝑧𝑝 + 𝑀𝑧𝑟 + 𝑀𝑣 − 𝑀𝑡 = 83,8 + 0,16 + 2,16 − 17,3 = 68,82 [𝑁𝑚] (116)  

Mb- potřebný brzdný moment k ubrzdění vozíku [Nm] 

Mzp- inerční moment posouvajících se hmot [Nm] 

Mzr- inerční moment rotujících se hmot [Nm] 

Mt- moment pasivních odporů [Nm] 

 
𝑀𝑧𝑝 =

𝑚𝑥 ∙ 𝑣𝑥𝑠

𝑡𝑏
∙

𝑟𝑝 ∙ 
𝑐

𝑖12
=

17 000 ∙ 1,424

2,5
∙

0,1 ∙ 0,92

10,63
= 83,8 [𝑁𝑚] 

(117)  

mx-hmotnost vozíku a nákladu [kg]: mx= mz=16350≈17 000 [Kg] 

vsv-skutečná rychlost vozíku [m/s]: vsv=1,424 [m/s] 

tb- doba brzdění [s]: tb= 2,5 [s] 

rp-poloměr pojezdového kola [mm]: rp= 0,1 [m] 

ηc- celková účinnost převodového ustrojí [-]: ηc=0,92 [-] 

i12-celkový převodový poměr převodovky [-]: i12= 10,63 [-] 

 
𝑀𝑧𝑟 = 1,5 ∙

𝜋 ∙ n𝑣ý𝑠

30 ∙ 𝑡𝑏
∙ 𝐽𝑚𝑜𝑡 = 1,5 ∙

𝜋 ∙ 136

30 ∙ 2,5
∙ 190 ∙ 10−4 = 0,16 [𝑁𝑚] 

(118)  

nvýs-výstupní otáčky z převodovky [1/min]: nvýs=136 [1/min] 

Jmot- moment setrvačnosti motoru [10-4 kgm2]: Jmot=190 [10-4 kgm2] 

 
𝑀𝑣 = 𝐹1 ∙

𝑟𝑝 ∙ 
𝑐

𝑖12
= 𝑃𝐶 ∙ 𝑆𝑝 ∙

𝑟𝑝 ∙ 
𝑐

𝑖12
= 25 ∙ 10 ∙

0,1 ∙ 0,92

10,63
= 2,16 [𝑁𝑚] 

(119)  

Pc=25 [N/m2] ⤍převzato z literatury [5.1] str. 271 

SP- čelní plocha kontejneru [m2]: SP=10 [m2] 

 𝑀𝑡 = 𝑚𝑥 ∙ 𝑔 ∙ (𝑒 + 𝑓č ∙ 𝑟č) ∙
𝜘 ∙ 

𝑐

𝑖12
= 

= 17 000 ∙ 9,81 ∙ (0,0005 + 0,015 ∙ 0,02) ∙
1,5 ∙ 0,92

10,63
= 17,3 [𝑁𝑚] 

(120)  

g-tíhové zrychlení [m/s2]: g= 9,81 [m/s2] 

e-součinitel valivého tření [mm]: e= (0,0005 ÷ 0,0008) [mm] ⤍ převzato z literatury [5.1] 

fč- součinitel čepového tření pojíždějícího kola [-]: fč= (0,015÷0,03) [-] ⤍ převzato z literatury [5.1] 

rč- poloměr čepu pojíždějícího kola [m]: rč=0,02 [m] 

ϰ-součinitel vyjadřující tření nákolků, nábojů a ostatní odpory[-]: ϰ= (1÷1,5) [-] ⤍ převzato 

z literatury [5.1] 

 𝑀𝐵𝑀 ≥ 𝑀𝑏 
80 ≥ 68,82 

(121)  

MBM-brzdný moment brzdy [Nm]: MBM= 80 [Nm] 

Mb-požadovaný brzdný moment [Nm] 

Zvolená bezpečnostní brzda vyhovuje. 
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5.13.4 Kontrola tažné síly vůči adhezní síle 
V této kapitole si vypočítám tažné síly s adhezní sílou a následně porovnám. Aby výpočet vyhovoval, 

tak adhezní síly musejí být větší jak tažné síly. Při rozjezdu tažná síla nesmí být větší než tření mezi 

hnacími koly a kolejnicemi, to znamená, že kdyby tažná síla byla větší jak adhezní sila, tak by kolo 

proklouzávalo.  

Výpočet tažné síly 

 
𝐹𝑐(𝑣𝑥𝑠) = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑔 + 𝐹𝑤(𝑣𝑠𝑣) + 𝐹𝑎(𝑣𝑠𝑣) = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑔 +

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 𝑣𝑠𝑣

2 + 𝑚𝑥 ∙
𝑣𝑠𝑣

𝑡𝑥
 

(122)  

 
𝐹𝑐(0) = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑔 +

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 02 + 𝑚𝑥 ∙

0

𝑡𝑥
= 5820 + 1668 + 0 + 0 = 7 488𝑁 

(123)  

 
𝐹𝑐(1,4) = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑔 +

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑥 ∙ 𝑆𝑥 ∙ 1,4242 + 𝑚𝑥 ∙

1,424

𝑡𝑥
= 

= 5820 + 1668 + 11,9 + 6052 = 13 552𝑁 

(124)  

Tažná síla a ostatní odpory, jejich podrobnější rozbor viz rovnice 106 ÷110 

Součinitel adheze dle Curtiuse-Knifflera 

Součinitel potřebujeme k výpočtu adhezní síly. Existuje více způsobů jak vypočítat součinitel adheze, 

zvolil jsem metodu od pánů Curtiuse-Knifflera. ⤍ převzato z literatury [4.1] 

 
µ𝑎𝑑(𝑣𝑠𝑣) = (

7500

𝑣𝑠𝑣 + 44
+ 161) ∙ 10−3[−] 

(125)  

 
µ𝑎𝑑(0) = (

7500

0 + 44
+ 161) ∙ 10−3 = 0,332 [−] 

(126)  

 
µ𝑎𝑑(1,424) = (

7500

1,424 + 44
+ 161) ∙ 10−3 = 0,327 [−] 

(127)  

µad-součinitel adheze [-] 

vsv- rychlost [m/s] 

 

Výpočet adhezní síly 

 𝐹𝑎𝑑(𝑣𝑥𝑠) = µ𝑎𝑑(𝑣𝑠𝑣) ∙ 𝑚𝑥 ∙ 𝑔 ∙ 𝜀 [𝑁] (128)  
 𝐹𝑎𝑑(0) = 0,332 ∙ 17 000 ∙ 9,81 ∙ 0,9 = 49 831 [𝑁] (129)  
 𝐹𝑎𝑑(1,424) = 0,327 ∙ 17 000 ∙ 9,81 ∙ 0,9 = 49 080 [𝑁] (130)  

ε-součinitel využití adheze [-]: ε =0,9 [-] ⤍ převzato z literatury [4.1] 

mx –hmotnost vozíku a nákladu [kg] 

g-tíhové zrychlení [m/s2] 

 

Porovnání adhezní sily s tažnou sílou 

 𝐹𝑎𝑑(0) = 49 831[𝑁] > 𝐹𝑐(0) = 7 488 [𝑁] (131)  
 𝐹𝑎𝑑(1,424) = 49 080 [𝑁] >  𝐹𝑐(1,424) = 13 552 [𝑁]  (132)  

Adhezní síly jsou větší jak tažné síly, kontrolní výpočty vyhovují. 
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6. Kolejnice 
Pro kolejnicovou dráhu jsem vybral kolejnice typu S 49 od společnosti Gantry rail, která tak též 

poskytuje upevňovací systémy a svěrky k zajištění kolejnic. Na obr (50) je zobrazen profil kolejnice a 

v tab (15) jsou uvedeny její parametry. Rozchod kolejnic jsem zvolil 1635 [mm] zobrazeno na obr (67), 

původně jsem zamýšlel, že by se použil evropský rozměr pro rozchody což je 1435 [mm], ale aby se 

daly vtěsnat akumulátory, tak jsem musel rozchod rozšířit na 1635 [mm]. 

Tab ( 17) rozměry zvolené kolejnice [29] 

Typ H [mm] B [mm] C [mm] C1 [mm] S [mm] Hmotnost pro 1 m [Kg] Wx [cm3] 

S 49 149 125 70 67 14 49,43 241 

 

 

7. Přívod elektrické energie 
V této kapitole si vyjmenujeme několik způsobů, odkud by se dala čerpat elektrická energie, řekneme 

si jejich výhody a nevýhody, následně provedu potřebné výpočty. 

7.1 Nezávislá trakce 
„Vozidlo nezávislé trakce není závislé na přívodu elektrické energie, protože zdroj energie pro 

trakční motory je umístěn v samotném vozidle. 

Podle zdroje energie rozeznáváme tyto druhy vozidel elektrické trakce: 

• benzínoelektrické 

• dieselelektrické 

• parní – turboelektrické 

• akumulátorové 

• Setrvačníkové “  [12.2] 

7.1.1 Akumulátory 
 „Vozidla akumulátorové vozby využívají k pohonu trakčních motorů proud z akumulátorové 

baterie. Tato vozidla mají velkou hmotnost, a proto se používají na menší vzdálenosti. 

Nejrozšířenější jsou vozíky o nosnosti 1-3 tuny pro rozvoz zboží a materiálů ve skladištích, 

závodech, nádražích a podobně. Dojezd vozíku je 20-40 km. Železnice využívá 

akumulátorové lokomotivy pro posunování vagónů, ale především se využívá v dolech, v 

prostředí s nebezpečím výbuchu.“ [12.2] 

Výhody: 

o Využívá se v prostředích náchylné na výbuchy jako jsou doly 

o Využívá se v prostorách, kam nelze natáhnout elektrické kabely 

o Volnější pohyb, nezávislost na elektrické kabeláži 

 

 

Obr (66) profil kolejnice [29.2] Obr (67) rozchod kolejnic [Autor] 
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Nevýhody: 

• doba nabíjení 

• Vzhledem k tomu že musíme pohánět jak vozík, tak i zdvižný mechanismus, tak 

bychom potřebovali baterii s vysokou kapacitou, anebo připojených několik baterií 

najednou, tím pádem nám porostou rozměrové parametry vozíku 

• Pro vozíky s menší nosností 

• Pro vozíky s menším dojezdem (20-40) [km]  

• Likvidace akumulátorů je obtížná 

• Výdrž akumulátorů je závislá na více faktorech (teplota okolního prostředí, …) 

7.2 Závislá trakce  
„U závislé trakce se elektrická energie přivádí do vozidla z trakčního vedení vhodným sběračem, a proto 

je vozidlo závislé na rozvodu elektrického proudu. Vozidla pro stejnosměrnou soustavu (tramvaj nebo 

lokomotiva) – odebírá elektrickou energii z trolejového vedení pantografovým sběračem (+ pól) a 

kolejnicí se proud vrací zpět ke zdroji (– pól). Metro – odbírá elektrickou energii z třetí kolejnice (+ pól) 

uložené izolovaně (po této kolejnici metro nejezdí) a kolejnice po kterých souprava jezdí tvoří opačný 

pól (– pól). Trolejbus – odebírá elektrickou energii z dvoupólového trakčního vedení (jeden vodič + pól, 

druhý vodič – pól). Princip napájení hromadné dopravy zobrazeno na obr. (16).“ [12.2] 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Třetí kolej  
Třetí kolej zobrazena na obr (69). „Červená kolejnice je to, z čeho si soupravy berou energii (750V - 

stejnosměrný proud). Tato trakční kolejnice je opatřena krytem (žlutý kus na červené kolejnici). Modrá 

kolejnice je ta, na které se pohybují vlakové soupravy a zároveň je druhým vodičem. Souprava je po 

stranách opatřena sběrači, které se dotýkají kolejnice a při jízdě po ní "kloužou" a tím se do soupravy 

dostává energie stejně tak, jako si třeba tramvaj bere energii pantografem.“ [14.2] 

Výhody: 

o Nepřetržitá dodávka energie 

o Nepřekračuje výšku vozíku 

o Šetrné vůči životnímu prostředí 

o velmi dlouhá životnost 

Nevýhody: 

• Kolejnice překáží při případném pohybu 

osob po kolejnicích 

• závislá na dodávce el. Energie 

• závislé na délce trakce 

• velké investiční náklady na el. zařízení – 

měnírny, trolejová vedení a příslušenství 

Obr (68) Schéma napájení různých dopravních prostředků [12.2] 

Obr (69) Třetí kolej, která se používá k napájení metra [14.2] 
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7.3 Výběr akumulátorů 
V zadání práce stojí, že čerpání elektrické energie bude z baterií, v následující části provedu zvlášť 

výpočty pro zdvižný mechanismus a zvlášť pro pojezdovou jednotku následně vyberu akumulátor. 

Zdvižný mechanismus a pojezdová jednotka budou mít zvlášť akumulátory, protože jejich odběr a 

pracovní doba jsou extrémně rozdílné. Pro výpočet budu vycházet z toho, že baterie by měla vydržet 

pracovní dobu jedné směny, což je 8 hodin, a že jeden pracovní cyklus je s odhadem 5 min.   

 
𝐶𝑞 =

60

𝑡𝑤
∙ 𝑡𝑞 =

60

5
∙ 8 = 96 [−] 

(133)  

Cq- Počet cyklů za 1 směnu [-] 

tw- časový interval jednoho pracovního cyklu [min]: tw= 5 [min] 

tq- časový interval jedné pracovní směny [hod]: tq=8 [hod] 

Výpočet kapacity akumulátoru pro zdvižný mechanismus 

 
𝑡𝑧 =

𝑥𝑣1

𝑣𝑠𝑣
=

148

72
= 2,05 [𝑠] 

(134)  

xv1-maximální posuv posuvného šroubu [mm]: xv1= 148 [mm] ⤍ viz rovnice (45) 

tz- doba vysunutí nebo zasunutí posuvné matice [s] 

vsv-skutečná rychlost zdvižné převodovky [mm/s]: vsv= 72 [mm/s] 

 𝑡𝑐𝑧 = 2 ∙ 𝑡𝑧 = 2 ∙ 2,05 = 4,1 [𝑠] (135)  
tcz- doba jednoho cyklu (vysunutí a zasunutí) [s] 

 𝑊𝑧 = 𝐶𝑞 ∙ 𝑡𝑐𝑧 = 96 ∙ 4,1 = 394 [𝑠] = 0,109[ℎ𝑜𝑑] (136)  

Wz- pracovní doba zdvižného mechanismu pro celou směnu [hod] 

 
𝑃𝑃𝑧 =

𝑃𝑣ý𝑠

𝜂𝑘 ∙ 𝜂𝑘 ∙ 𝜂ℎ ∙ 𝜂ℎ
∙ 𝑖𝑚𝑜𝑡 =

4000

0,96 ∙ 0,96 ∙ 0,99 ∙ 0,99
∙ 2 = 8 857 [𝑊] 

(137)  

Pvýs-výstupní výkon z motoru zdvižného mechanismu [W]: Pvýs= 4 000 [W] 

Ppz-příkon [W] 

imot-počet motorů [-]: imot= 2[-] 

ηk- účinnost kuželkové převodovky [-]: ηk= 0,96 [-] 

ηh- účinnost spojovací hřídele a spojky [-]: ηh= 0,99 [-] 

 
𝐶𝑝𝑧 =

𝑃𝑃𝑧 ∙ 𝑊𝑧

𝑈
=

8 857 ∙ 0,109

12
= 80,5 [𝐴 ∙ ℎ𝑜𝑑] 

(138)  

Cpz- minimální kapacita baterie [Ah]  

U-napětí akumulátoru [V]: U=12 [V] 

Vzhledem k tomu, že dodavatel doporučuje nevybíjet baterii pod hranici 50% kapacity, aby baterie 

měla větší životnost, tak musím vybrat takovou baterii, která bude mít větší kapacitu jak Cc= 161 Ah. 

 𝐶𝑐 = 𝐶𝑝𝑧 ∙ 2 = 161 [𝐴 ∙ ℎ𝑜𝑑] (139)  

Cc-výsledná kapacita akumulátoru [Ah] 
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Volím 2x akumulátor S12 24 s kapacitou 85 Ah od společnosti Rolls. Tyto zvolené akumulátory by měly 

vydržet v provozu při jedné pracovní směně bez potřeby výměny. Parametry baterie jsou uvedeny v 

tab (18) a na obr (70) je zobrazen.  

Tab ( 18) parametry zvolené baterie S12 24 [35.2] 

Typ Kapacita [Ah] Napětí [V] Hmotnost [kg] 

S12 24 85 12 21,5 

 

 

 

 

Výpočet kapacity baterie pro pojezdovou jednotku 

 𝑊𝑝 = 𝑡𝑞 − 𝑊𝑧 = 8 − 0,109 = 7,891 [ℎ𝑜𝑑] (140)  

tq- časový interval jedné pracovní směny [hod]: tq=8 [hod] 

Wz- pracovní doba zdvižného mechanismu pro celou směnu [hod]: Wz=0,109 [hod] 

Wp- pracovní doba pojezdových jednotek pro celou směnu [hod] 

 
𝑃𝑃𝑃 =

𝑃𝑣ý𝑠

𝜂𝑘 ∙ 𝜂𝑜 ∙ 𝜂𝑜
∙ 𝑛𝑚𝑜𝑡 =

5500

0,96 ∙ 0,98 ∙ 0,98
∙ 4 = 23 861,6 [𝑊] 

(141)  

Pvýs-výstupní výkon z motoru pojezdové jednotky [W]: Pvýs= 5 500 [W] 

Ppp-příkon [W] 

ηk- účinnost kuželkové převodovky [-]: ηk= 0,96 [-] 

ηo- účinnost ozubeného převodu [-]: ηo= 0,98 [-] 

 
𝐶𝑝𝑝 =

𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝑊𝑝

𝑈
=

23 861,6 ∙ 7,891

48
= 3922,75 [𝐴 ∙ ℎ𝑜𝑑] 

(142)  

U-napětí akumulátoru [V]: U= 48 [V] 

 𝐶𝑐 = 𝐶𝑝𝑝 ∙ 2 = 7845,5 [𝐴 ∙ ℎ𝑜𝑑] (143)  

Cc-výsledná kapacita akumulátoru [Ah] 

Cpp- minimální kapacita baterie pro pohonnou jednotku [Ah]  

Volím 4x akumulátor S48-6650LFP s kapacitou 130 Ah od společnosti Rolls. Parametry baterie jsou 

uvedeny v tab (19) a na obr (63) je zobrazen.  

Tab ( 19) parametry zvolené baterie S12 24 [36.2] 

Typ Kapacita [Ah] Napětí [V] Hmotnost [kg] 

S48-6650LFP 130 48 87 

 

 

 

 

 

 

Obr (70) Akumulátor S12 24 [35.2] 

Obr (71) Akumulátor S48-6650LFP [36.2] 



52 
 

Výpočet doby vybití baterie 

 
𝑡ℎ =

𝑖𝑏 ∙ 𝐶𝑐𝑏 ∙ 𝑈 ∙ 𝑑%

𝑃𝑝𝑝
=

4 ∙ 130 ∙ 48 ∙ 0,5

23 861,6
= 0,52 [ℎ𝑜𝑑] 

(144)  

th- doba za kterou se baterie bude muset vyměnit za jinou [hod]  

ib-počet použitých baterií [-]: ib= 4[-] 

d%-procentuální vybití baterií [-]: d%=0,5 [-] ⤍ dle doporučení výrobce 

Ccb- kapacita zvolené baterie [Ah] 

Jestli zahrnu doporučení výrobce, což je, aby se akumulátory vybíjely maximálně do 50 %, tím docílím 

vyšší životnosti baterií.  Pokud tak učiním, tak z výpočtů vychází, že každou půlhodinu se baterie pro 

pojezdovou jednotku budou muset vyměňovat. 
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8. Závěr 
Hlavním kritériem práce bylo, aby vozík se zdvižným mechanismem byly výškově co nejmenší, takže 

všechny komponenty musely být co nejmenší a zároveň dostatečně tuhé. Celková výška konstrukce 

v základní poloze je 625[mm] viz obr (72), celková šířka je 2266 [mm], takže jsme se splnili obě 

podmínky v rozměrech jak na výšku, tak na šířku. V každé kapitole jsem se snažil stručně popsat, jak 

jsem postupoval. Pokud by se tato práce měla realizovat v rámci projektu SKOTRANS, tak bych zaváhal 

s kapitolou týkající se rámu vozíku, u kterého bych nechal znovu provést MKP analýzu, ale v softwaru 

Abaqus, který umožňuje přesnější provedení okrajových podmínek a poslední kapitolou zabývající se 

akumulátory, poněvadž z mého pohledu, všechno, co bylo vyjmenováno u kapitoly s trakcí, ať už u 

nezávislých nebo závislých trakcí, tak jakýkoliv z těchto trakčních mechanismů je v tomto případě 

mnohem lepší, než akumulátory a z dlouhodobého hlediska. Nehledě na to, že by se musely každých 

30 [min] vyměňovat za jiný plně nabitý. Osobně bych volil místo akumulátorů třetí kolej, spalovací 

motory, nebo hybridní motory, protože akumulátory mají hodně záporů a jedním z hlavních je, že při 

nízkých teplotách se jejich kapacita rapidně sníží a rychleji se vybíjí. Z mého pohledu by zde bylo nelepší 

použít třetí kolej, protože s vozíkem se budeme pohybovat kyvadlově ve vzdálenostech maximálně 

několika stovek metrů. Protože jsem neměl tolik času se s problematikou ohledně akumulátorů 

zaobírat, tak je možné, že daný problém lze lépe ošetřit. 

 

Obr (72) výsledná sestava konstrukce vozíku [Autor] 
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9. Základní terminologie 
▪ Pracovní prostor - je prostor nacházející se mezi kolejemi a kontejnerem, ve kterém se vozík bude 

pohybovat, šířka pracovního prostoru nám byla zadaná, ale výška (A) bude záviset na tom, jak vysoký bude 

náš koncept vozíku a zdvižného mechanismu, zobrazeno na obr (15). 

▪ Základní rovina - je rovina na, které je položený kontejner při předání nebo ukládání do skladu. 

▪ Nosný rám - je rám, který je v přímém kontaktu s kontejnerem, nese kontejner, a tudíž nosný 

rám. 

▪ Rám vozíku - je rám, který nese kontejner a zdvižný mechanismu. 

▪ Zdvižný mechanismus - je soubor součástí, které slouží ke zvednutí kontejneru ze základní roviny. 

▪ Základní poloha zdvižného mechanismu- je poloha kdy nůžkový mechanismus je zasunutý, a tudíž není nijak 

zatížen. 

▪ Pracovní cyklus - je doba za kterou, vozík stihne naložit kontejner, odvézt, uložit a následně se 

vrátit pro další kontejner 
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10. Použité symboly a zkratky 
 

„1“ jednotková síla [-] 

 µ součinitel vlivu uložení [-] 

 µad součinitel adheze  [-] 

 Ac síla od vnějšího zatížení [N] 

 a exponent trvanlivosti [-] 

 aIII vzdálenost mezi reakcemi [mm] 

 aII vzdálenost mezi sílou a reakcí [mm] 

 aIV vzdálenost mezi jednotkovou sílou a reakcí [mm] 

 aI vzdálenost mezi silami [mm] 

 A Výška pracovního prostoru [mm] 

 Ba  síla od vnějšího zatížení [N] 

 C minimální zdvih kontejneru od základní roviny  [mm] 

 C1 dynamická únosnost bloku ložisek [N] 

 Cao dynamické axiální zatížení  [N] 

 Ca síla od vnějšího zatížení [N] 

 Cc výsledná kapacita akumulátoru  [Ah] 
 Ccb kapacita zvolené baterie  [Ah] 

 Co statické radiální zatížení  [N] 

 Coa statické axiální zatížení [N] 

 Cpp minimální kapacita baterie pro pohonnou jednotku  [Ah]  
 Cpz minimální kapacita baterie pro zdvižnou převodovku  [Ah]  
 Cq počet cyklů za smětu [-] 

 cx součinitel odporu vzduchu  [-]  

 d% procentuální vybití baterií  [-] 

 d´2 minimální střední průměr šroubu [mm] 

 d2 zvolený střední průměr šroubu [mm] 

 d3 zvolený malý průměr šroubu [mm] 

 Dc reakční síla [N] 

 dč průměr čepu   [mm] 

 De síla od vnějšího zatížení [N] 

 e součinitel valivého tření  [mm] 

 Ec reakční síla [N] 

 Ee síla od vnějšího zatížení [N] 

 E modul pružnosti  [N/mm2] 

 Ex reakční síla [N] 

 F reakční síla [N] 

 Fa axiální zatížení ložiska [N] 

 Fad adhezní síla [N] 

 Fc celkový odpor [N] 

 fč součinitel čepového tření pojíždějícího kola  [-] 

 Fg valivý odpor  [N]  
 Fl dynamické ekvivalentní zatížení [N] 

 Fn reakční síla [N] 

 Fpa odpor proti zrychlení [N] 

 Fr radiální zatížení ložiska [N] 

 Fs odpor proti stoupání  [N]  
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 Fš síla působící na šroub [N] 

 Fw odpor vzduchu [N] 

 fx součinitel valivého odporu [-] 

 G tíhová síla působící na nůžkový mechanismus [N] 

 g tíhové zrychlení [m/s2] 

 Gc tíhová síla od kontejneru [N] 

 Hd síla od vnějšího zatížení [N] 

 i12 celkový převodový poměr převodovky  [-] 

 i2 převodový poměr kuželové převodovky [-] 

 ib počet použitých baterií  [-] 
 Ib síla od vnějšího zatížení [N] 

 Ic síla větru působící na bok kontejneru [N] 

 ik počet hnaných pojezdových kol  [-] 

 ik počet pojezdových kol [-] 

 Imot počet motorů  [-] 

 in počet nůžkových mechanismů [-] 

 inůžek počet nůžek [-] 

 iš počet chodů šroubu [-] 

 ix poloměr setrvačnosti pro kruhový průřez [mm] 

 Jb síla od vnějšího zatížení [N] 

 J polární kvadratický moment [mm4] 

 Jmot moment setrvačnosti motoru  [10-4 kgm2] 

 K koeficient bezpečnosti [-] 

 kd bezpečnost na vzpěru [-] 

 kvmin minimální bezpečnost na vzpěru [-] 

 Lh min minimální trvanlivost  [hod] 

 Lh trvanlivost ložiska [hod] 

 Ln maximální délka rámu [mm] 

 ls zdvih [m]  

 Lv vzpěrná délka šroubu [mm] 

 m1 hmotnost plně naloženého kontejneru [kg] 

 m2 hmotnost nosného rámu [kg] 

 m3 hmotnost zdvižného mechanismu [kg] 

 m4 hmotnost rámu vozíku [kg] 

 Mb požadovaný brzdný moment [Nm] 

 MBM brzdný moment brzdy [Nm] 

 MBM maximální brzdný moment třecí brzdy  [Nm] 

 MI  Ohybový moment v I. poli [Nmm] 

 MII  Ohybový moment v II. poli [Nmm] 

 MIII  Ohybový moment v III. poli [Nmm] 

 mkontejneru hmotnost kontejneru [kg]  

 mnosného rámu hmotnost nosného rámu (odhadnutá) [kg] 

 Mo max maximální ohybový moment [Nmm] 

 MoI  Ohybový moment v I. poli [Nmm] 

 MoII  Ohybový moment v II. poli [Nmm] 

 MoIII  Ohybový moment v III. poli [Nmm] 

 MoV  Ohybový moment v V. poli [Nmm] 
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 MoVI  Ohybový moment v IV. poli [Nmm] 

 mx hmotnost vozíku a nákladu  [kg] 

 mz součet všech hmotností působící na kola [kg] 

 mzk hmotnost působící na 1 kolo [kg] 

 n1 otáčky motoru [1/min] 

 n2 výstupní otáčky z kuželové převodovky [1/min] 

 n3 počet cyklů za minutu [1/min] 

 NI  Normálová síla v I. poli [N] 

 NII Normálová síla v II. poli [N] 

 nl otáčky rolny [1/min] 

 Nmax maximální normálová síla v daných polích [N] 

 n stupeň volnosti [°] 

 nvýs výstupní otáčky z převodovky  [1/min] 

 øD průměr rolny [mm] 

 o počet vazeb odebírající 1 stupeň volnosti [-] 

 P1 potřebný výkon ke zvednutí nákladu [W] 

 P1c  celkový výkon, potřebný k pohánění vozíku  [W] 

  Pc tlak větu, působící na bok kontejneru [N/mm2] 

 pD dovolený tlak  [N/mm2] 

 Pk minimální potřebný tažný výkon pro jedno kolo [W] 

 p počet posuvných vazeb [-] 

 Ppp příkon  [W] 
 Ppz příkon zdvižného mechanismu  [W] 

  P rozměr od nejspodnější hrany kontejneru až k plochám kde  

dochází ke kontaktu     kontejneru a zdvižného mechanismu  [mm] 

 Ps výsledný výkon  [W] 

 Pš rozteč šroubu  [mm] 

 Pvýs výstupní výkon  [kW] 

 r počet rotačních vazeb [-] 

 R1 reakční síla [N] 

 R2 reakční síla [N] 

 R3 reakční síla [N] 

 R4 reakční síla [N] 

 RA reakce ve vazbě [N] 

 ra reakce ve vazbě od jednotkové síly [-] 

 RB reakce ve vazbě [N] 

 rb reakce ve vazbě od jednotkové síly [-] 

 rč poloměr čepu pojíždějícího kola  [m] 

 Re min mez kluzu materiálu [N/mm2] 

 rp poloměr pojezdového kola  [mm] 

 S minimální požadovaný zdvih  [mm] 

 Sc plocha boku kontejneru [m2] 

 Sd výsledná síla sil F a Hd [N] 

  Se výsledná síla sil Ee a De [N] 

 SP čelní plocha kontejneru  [m2] 

 Sx čelní plocha vozidla  [m2] 

 tcz doba jednoho cyklu (vysunutí a zasunutí matice)  [s] 

 th doba za kterou se baterie bude muset vyměnit za jinou  [hod] 
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 TI Tečná síla v I. poli [N] 

 TII Tečná síla v II. poli [N] 

 tq časový interval jedné pracovní směny  [hod] 

 tw časový interval jednoho pracovního cyklu  [min]  
 tx čas zrychlení  [s] 

 tz doba vysunutí nebo zasunutí posuvné matice  [s] 

 U napětí akumulátoru  [V] 
 Uc reakční síla  [N] 

 u počet těles [-] 

 vD dovolený svislý posuv [mm] 

 vp svislý posuv [mm] 

 v počet valivých vazeb [-] 

 vskutečné skutečná rychlost posuvu šroubu [mm/min] 

 Vsv skutečná rychlost vozíku  [m/s] 

 vx relativní rychlost vozidla [m/s] 

 vy svislý posuv [mm] 

 vz rychlost posuvného šroubu  [m/s] 

 Wo max maximální ohybový modul průřezu [mm3] 

 Wo ohybový modul průřezu [mm3] 

 Woz Ohybový průřezový modul podle osy Z  [mm3] 

 Wp pracovní doba pojezdových jednotek pro celou směnu  [hod] 
 Wz pracovní doba zdvižného mechanismu pro celou směnu  [hod] 

 X radiální součinitel [-] 

 xI vzdálenost zkoumané oblasti řezu 1 [mm] 

 xII vzdálenost zkoumané oblasti řezu 2 [mm] 

 xIII vzdálenost zkoumané oblasti řezu 3 [mm] 

 xp délka posuvného šroubu závislá na úhlu φ [mm] 

 xs skutečná délka posuvného šroubu [mm] 

 xv vzdálenost zkoumané oblasti řezu 5 [mm] 

 xv1 minimální délka posuvného šroubu [mm] 

 xVI vzdálenost zkoumané oblasti řezu 4 [mm] 

 Y minimální vzdálenost zdvižného mechanismu od kontejneru při podjíždění [mm] 

 Ya axiální součinitel [-] 

 αx uhel stoupání maximálně do [°] 

 ηc celková účinnost [-] 

 ηh účinnost spojovací hřídele a spojky  [-] 
 ηk účinnost kuželkové převodovky  [-] 
 ηo účinnost ozubeného převodu  [-] 
 ϰ součinitel vyjadřující tření nákolků [-] 

 λ štíhlostní poměr [-] 

 ρ hustota vzduchu  [kg/m3]  

 σD dovolené napětí [N/mm2] 

 σd napětí v tlaku [N/mm2] 

σk mez kluzu materiálu [N/mm2] 

 σkt mez kluzu materiálu [N/mm2] 

 σo napětí od ohybu [N/mm2] 

σred redukované napětí [N/mm2] 

σred
HMH redukované napětí dle metody HMH [N/mm2] 
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 σt napětí od tlaku [N/mm2] 

 σv kombinované napětí [N/mm2] 

 τ smykové napětí   [N/mm2] 

 τD dovolené smykové napětí  [N/mm2] 

 τs smykové napětí   [N/mm2] 

 φ úhel nůžkových mechanismů [°] 

 Ψh součinitel výšky matice [-] 

 ΨH součinitel výšky závitu [-] 

 ω úhlová rychlost  [rad/s] 
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