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1 Úvod 

Základem manipulace je zvedání a pUemis[ování bUemen. Postupem času byla potUeba 
pUemis[ovat bUemena, jejichž rozmEry a hmotnosti pUevyšovaly fyzické možnosti človEka. 
Z tohoto d]vodu začaly vznikat manipulační prostUedky a zaUízení pro usnadnEní lidské práce. 
V současné dobE je manipulace významným faktorem v pr]myslové výrobE, kde je její podíl 
na výrobním procesu v závislosti na vyrábEném produktu 20 až ř0 % [2] z celkové výrobní 
doby. Špatná organizace této činnosti či špatnE zvolený zp]sob manipulace vede 
k nepUíznivému omezení výroby či zvyšování náklad] výsledného produktu. Snahou je docílit 
vhodnE zvoleného zp]sobu manipulace, díky kterému lze dosáhnout vyšší produktivity, 
snížení výrobních čas] a optimalizace výrobních náklad].  

Manipulační činnosti se dElí do mnoha skupin. NejzásadnEjší skupinou je určení místa 
provozu manipulačního zaUízení, které m]že být napUíklad vnitrozávodní, skladovací či 
doprava mimo závody. Další rozdElení je dle pohybu manipulace. Jedná se o nepUetržitou 
(napU. pásový dopravník) a pUetržitou (napU. jeUáby) dopravu. U obou variant je možné 
pUepravovat kusové i sypké hmoty. Dle dráhy pohybu jednotlivých zaUízení lze určit, zda se 
jedná o dopravu horizontální, šikmou či vertikální. Po definování základních požadavk], které 
by mEl manipulační prostUedek splOovat, je možné navrhnout konstrukční Uešení pro daný typ 
manipulace. 
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2 Technologie kování 
Čerpáno z literatury [3] [4] [5] [6] [7] 

Kování se Uádí do oblasti technologie tváUení. Tato oblast patUí k nejproduktivnEjším 

technologiím. Dochází pUi ní ke zmEnE tvaru i mechanických vlastností polotovaru pomocí 
p]sobení vnEjších sil bez porušení celistvosti. Základem je dosažení plastické deformace 

materiálu, kdy se pohybujeme nad mezí kluzu daného materiálu. Jelikož se jedná 
o beztUískové operace, jsou zde výhody vysokého využití materiálu. 

 

DElení tváUení: 
dle teploty: 

a) za studena - pod rekrystalizační teplotou 岷劇追勅賃 噺 岫ど┸ぬの 閥 ど┸ね岻 ゲ 劇痛峅 
b) za tepla - nad rekrystalizační teplotou 

 

Trek – teplota rekrystalizace [°], Tt – teplota tavení materiálu [°] 
 

dle deformace: 

a) plošné tváUení - k deformaci materiálu nastává ve dvou smErech (tažení, ohýbání, 
stUíhání atd.) 

b) objemové tváUení - k deformaci dochází ve tUech smErech (kování, tažení, válcování, 
protlačování atd. 

 
Obrázek 1 - DElení tváUení s ukázkou produkt] u jednotlivých tváUecích operací [6] 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  Diplomová práce, akad.rok 201Ř/201ř 

Katedra konstruování stroj]  OndUej Lukáš 

11 
 

Kování patUí do objemového tváUení za tepla, kdy ke zmEnE tvaru polotovaru dochází úderem 
(napU. bucharem, kladivem), nebo postupnE vyvozenou silou (napU. hydraulickým lisem). 

Vstupním polotovarem jsou surové ingoty nebo sochory a tyče čtvercového či kruhového 
pr]Uezu. Strojní kování umožOuje zpracovávat malé, stUední i velké výkovky pUi dosažení 
nejmenší spotUeby materiálu, dobrých rozmErových pUesností a jakostí. Díky stupni prokování 
se mEní (vEtšinou zlepšují) p]vodní mechanické vlastnosti výkovku. Kováním lze tváUet 
témEU všechny kovy. Rozmezí kovacích teplot se u ocelí pohybuje od 750°C do 12Ř0°C 
v závislosti na chemickém složení materiálu, zvláštE na obsahu uhlíku viz Obrázek 2.  

 
Obrázek 2 - Kovací teploty v diagramu Fe-Fe3C [4] 

DElení kování: 
dle zp]sobu práce: 

a) ruční – polotovar je uchycen v kleštích, položen na kovadlinE a k tváUení dochází 
pomocí úder] kladiva 

b) strojní – k tváUení polotovaru dochází pomocí úder] kovadel lisu či bucharu 

 

dle pUesnosti výkovku: 
a) volné kování 
b) zápustkové kování 

2.1 Volné kování 
Čerpáno z literatury [4] [6] [7] 

K tečení materiálu dochází ve smErech kolmých na smEr p]sobení síly, která se nejčastEji pUi 
volném kování vyvozuje bucharem, popUípadE hydraulickým lisem. PUi volném kování nelze 
dosáhnout potUebných rozmErových pUesností, tudíž se výkovek tváUí na pUibližný tvar 
a následnE dochází k obrobení. Z tohoto d]vodu se musí navrhovat technologické a obrábEcí 
pUídavky. PUibližný tvar výkovku se dosáhne pomocí polohování výkovku a p]sobením 

univerzálního dolního a horního kovadla, která mají jednoduché geometrické tvary. Pomocí 
lisu se polotovar prokove, oproti bucharu, v celém svém pr]Uezu. Nedochází zde k pUenášení 
ráz] do základu z d]vodu klidnE p]sobící síly. Lze vykovat výkovky, které dosahují svou 
hmotností i 100 tun, pUičemž lis je schopný vyvodit sílu UádovE 100 MN. Nevýhodou volného 
kování na lisech je značnE okujený výkovek a vyšší spotUeba materiálu. PUi samotném kování 
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musí být zajištEno otáčení výkovku, aby nedocházelo k rozdílným stupO]m prokování tzv. 
kováUskému kUíži. 

 

 
Obrázek 3 - Ukázky kovadel s rybinovou drážkou pro upnutí do lisu či bucharu [4] 

Základní operace volného kování: 
a) PEchování  

 
Obrázek 4 - Ukázka pEchování [7] 
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b) Prodlužování  

 
Obrázek 5 - Ukázka prodlužování [7] 

c) Osazování, pUesazování 

 
Obrázek 6 - Ukázka osazování [7] 

d) DErování 

 
Obrázek 7 - Ukázka dErování [7] 

2.2 Zápustkové kování 
Čerpáno z literatury [7] 

Výchozí polotovar se tváUí v dutinE zápustky, která má negativní tvar výsledného výkovku. 
Tyto zápustky mohou být jednodutinové pro jednoduché výkovky, či vícedutinové 
pro složitEjší výkovky, které se tváUí postupným pUemis[ováním z jedné dutiny do druhé. 
Postup kování spočívá ve vložení ohUátého polotovaru do dolní zápustky a následným 
p]sobením tlakem či úderem horním zápustkou. Součástí dutiny je tzv. výronková drážka, 
do které „odchází“ pUebytečný materiál, který se následnE odstUihne. Pro výpočet optimálního 
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množství objemu materiálu je tUeba zahrnout pUídavek na smrštEní. Oproti volnému kování je 
dosaženo pUesnEjších rozmEr] a jakostí. Zápustkové kování je nejvíce využíváno pro sériovou 
výrobu menších výkovk] z hlediska velikosti zápustky, kdy je zajištEn vysoký výkon 

a snadná obsluha. 

 
Obrázek 8 - Zápustkové kování pomocí bucharu [7] 
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3 Manipulace v kovárnách 

Čerpáno z literatury [8] 

Historicky se v kovárnách manipulovalo s výkovkem výhradnE pomocí lidské síly. S menšími 
výkovky manipuloval samotný človEk, pUi vEtších výkovcích byla zapotUebí skupina dElník]. 
Postupným vývojem kováren vznikla potUeba nových manipulačních prostUedk] pro snazší 
pohyb s výkovkem.  

3.1 Význam manipulace 

Čerpáno z literatury [2] 

Manipulace patUí do skupiny netechnologických proces]. TEmito procesy nedochází 
k vytvoUení konečného produktu, ale jsou velmi d]ležité pro zajištEní proces] 

technologických. Díky tEmto proces]m následnE vzniká výrobní proces jako celek. Dle typu 
výrobního procesu pUipadá 20 – 90% času na manipulaci s materiálem. Z tohoto hlediska je 

nutné navrhnout vhodné manipulační prostUedky pro daný typ operace tak, aby byly zlepšeny 
následující parametry: 
 

a) Kratší výrobní a ztrátové časy 

b) Vyšší produktivita práce 

c) Plynulý pUísuv materiálu 

d) OdstranEní fyzicky namáhavé práce dElník] 

e) Snížení náklad] 

f) Zvýšení objemu výroby 

g) Snížení počtu úraz] 

 

V kovárnách se jedná o mezioperační manipulaci, kdy se pUemis[uje materiál mezi 

jednotlivými operacemi. OhUátý polotovar z pece se musí pUemístit ke kovadl]m lisu. 
NáslednE pomocí p]sobení sil lisu a manipulace s výkovkem dochází k vlastnímu tváUení 
materiálu. Po této operaci je nutné výkovek dopravit zpEt do pece nebo na místo, kde plnE 
vychladne. 

3.2 Manipulační prostUedky v kovárnách 

Čerpáno z literatury [8] [9] [10] [1] 

3.2.1 Kovací manipulátor 

Dnešním nejčastEji využívaným zaUízením pro manipulaci s tEžkými výkovky slouží kovací 
manipulátor. Výkovek je upnut mezi čelistmi, které jsou schopné uchopit r]zné tvary 
(kruhový, obdélníkový atd.). Dále je možné s polotovarem otáčet a výškovE nastavovat v]či 
kovadl]m lisu. Pomocí pojezdu manipulátoru je možné dopravení výkovku k lisu a jeho 
kování v axiálním smEru. Tímto jsou zajištEny kovací pohyby ve všech tUech souUadných 
osách. Všechny pohyby, které stroj vykonává, jsou pohánEny hydraulicky s elektrickým 
ovládáním.  
Základem konstrukce manipulátoru je tuhý rám, který je tvoUen dvEma spojenými bočnicemi. 
UprostUed rámu je zavEšena nosníková skUíO, ve které jsou uloženy kleštE a mechanismus 
pro otáčení s výkovkem. Pojezd je bu@ po kolejích, nebo po podlaze pomocí kol. Tízení je 
zajištEno ručnE ovládacím pultem, Uidičem či automaticky s pUednastavenými kroky 
manipulace. 
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Jednotlivé manipulátory mohou mít nosnost výkovk] od 3 do 35 tun. Pro vEtší požadované 
nosnosti se vyrábEjí speciální manipulátory na míru daného provozu. Dosud nejvEtší 
manipulátor z hlediska nosnosti dokáže manipulovat s výkovkem o hmotnosti 160 tun. 

Pomocí tohoto zaUízení je zajištEno u nEkterých kovacích operací snížení pracovního času 
až o 30 %.  

 
Obrázek 9 - Kolejový kovací manipulátor Ž@as [8] 

3.2.2 Ingotové vozy 

Ingotový v]z slouží k pUesunu ingotu nebo výkovku od pece k lisu, kde si ohUátý polotovar 
pUevezme kovací manipulátor nebo jeUáb. Díky konstrukci ingotového vozu lze natáčet ohUátý 
polotovar do požadované polohy pro kování. V]z se skládá ze svaUovaného rámu, dvou 
pohánEných náprav a dvou náprav volných. Na rámu je radiálnE-axiálnE uložena točna, díky 
které lze natáčet s výkovkem. Pohon veškerých pohyb] je zajištEn pomocí elektrických 
motor]. 
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Obrázek 10 - Ingotový v]z QHK Ž@as [11] 

3.2.3 Otočný zvedací st]l 
PUi kování určitého typu výkovku nelze kovat oba konce současnE. Jeden konec výkovku je 
upnut mezi čelistmi kovacího manipulátoru. Pro rychlou zmEnu uchycení slouží otočný 
zvedací st]l, díky kterému dojde k otočení obou konc] kovaného materiálu. NáslednE je 
možné uchopit druhý konec polotovaru a dokončit kování z druhé strany.  
St]l je tvoUen z pevného stojanu uchyceného v základu, ze kterého se zvedá pomocí 
pUímočarého hydromotoru pracovní st]l, na který se položí daný výkovek. St]l je radiálnE-

axiálnE uložen a pohánEn ručnE nebo rotačním elektromotorem k zajištEní otočení stolu 
s výkovkem do požadované polohy. ZaUízení je vEtšinou uložené pUed kovacím lisem 
v prostoru manipulace výkovku. 

 
Obrázek 11 - Otočný zvedací st]l QHZ [11] 
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3.2.4 Otočný kovací st]l 
Slouží pro kování kotoučových výkovk]. Ukládá se na kovací desku lisu. Horní kovací deska 
stolu je pUes ložisko podepUená pružinami. Tím je zajištEno otáčení výkovku. Pružiny 
nadzvednou kovaný materiál a umožní otočení do jiné polohy. PUi následném kování síla lisu 
pUetlačí pružiny a horní deska dosedne na stUední desky. Poté dochází k tváUení materiálu. 
Samotné otáčení je zajištEno pomocí p]sobení na kovaný kus napU. manipulátorem nebo 

pomocí hydromotoru. 

 
Obrázek 12 - Otočný kovací st]l QWK [11] 

3.2.5 JeUáby 

Manipulační zaUízení, která zvedají, spouštEjí a pUesouvají bUemena z jednoho místa 
do druhého, na vzdálenost danou konstrukčním Uešením každého z nich. VEtšina se skládá 
z pojezdové dráhy a pojezdového zaUízení, které se posouvá po pojezdové dráze a zajiš[uje 
zdvihání a pokládání pUepravovaného materiálu. [10] 

 

DElení dle: 1) Konstrukce - mostové, portálové, konzolové, vEžové, sloupové, silniční, 
plovoucí… 

  2) Pohonu – ruční, elektrický, hydraulický, pneumatický, spalovací motor 

  3) Pohybu – stacionární, nestacionární, plovoucí, otočné, částečnE otočné 

  4) Práce a místa použití – dílenský, montážní, hutní, stavební, pUístavní… 

 

Hlavní parametry jeUáb]: 1) Výška zdvihu 

    2) Nosnost jeUábu 

    3) Manipulační prostor 
    4) Rychlosti pojezd] (zdvihu, mostu, kočky) 
 

3.2.5.1 JeUáby využívané v kovárnách 
Čerpáno z literatury [1] 

Mostový jeUáb 

Konstrukce je tvoUena jedním nebo dvEma nosníky, které pomocí elektrického pohonu jezdí 
zavEšené u stropu haly po pojezdové dráze. Po nosníku se pohybuje kočka, která má vlastní 
pohon pro pojezd a zároveO pohon pro zdvih materiálu.  
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Obrázek 13 - Podstropní mostový jeUáb [10] 

 

Portálový jeUáb 

Základem konstrukce je mostový jeUáb, který je uložen na dvou podporách. Pojezd portálu je 
zajištEn pomocí dráhy na podlaze a posuvné kočky po nosníku. PUi nedostatku místa lze 

použít poloportálové konstrukce, která má jednu podpEru posuvnou ve výši, obvykle 
po opErné zdi. 

 
Obrázek 14 - Portálový a poloportálový jeUáb [10] 

Konzolový jeUáb 

Konstrukce je tvoUena ramenem, které je vyložené do prostoru. Po rameni se posouvá kočka 
pro zdvihání a pUemis[ování materiálu. Neotočný konzolový jeUáb obvykle podjíždí 
pod mostovým jeUábem na pojezdové dráze, která je upevnEna na stEnE haly. Tyto jeUáby jsou 

konstruovány na tEžký provoz. Otočné konzolové jeUáby jsou využívány v rozpEtí od 0-1Ř0° 
nebo plnE v 360°.  Jsou používány v místech, kde je nutné se vyhnout pUekážkám 
na pracovišti, popUípadE je nutné zasahovat manipulačním ramenem do sousedního pole. 
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Obrázek 15 - Konzolový jeUáb [10] 

3.2.6 JeUábové otáčedlo 

UmožOuje otáčení s výkovkem pUi kování pomocí UetEzu. Výkovek je zavEšen na UetEzu, který 
je uložen v jeUábovém otáčedle zavEšeném na háku jeUábu. Pohon je elektromechanický. 

 
Obrázek 16 - JeUábové otáčedlo [12] 

3.2.7 KováUské kleštE 

Ruční  - Slouží pro manipulaci s ménE hmotnými výkovky 

 

Samosvorné - Slouží pro pUepravu ohUátého polotovaru mezi pecí a lisem. Samosvornost je 
zajištEna pomocí pákového mechanismu, kdy pro sevUení je nutné kleštE 
zdvihat a pro otevUení pokládat. Nosnost do 50 tun. 

 

Automatické - Stejný princip jako u samosvorných, ale sevUení a otevUení je ovládané 
hydraulicky. Proto je možné pUenášený materiál uvolnit i pUi zdvihání. Jsou 
konstruované pro vEtší nosnosti až do 200 tun. 
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Obrázek 17 - Automatické kleštE QMJV [11] 

3.3 Integrovaný kovací soubor 

Základem kovacího souboru pro volné kování je  hydraulický kovací lis, manipulátor, 
popUípadE otočný zvedací st]l či ingotový v]z. Aby byla dosažena integrace lisu 
s manipulátorem, je nutné pracovištE vybavit elektronickými zaUízeními. Po naprogramování 
lze celé pracovištE obsluhovat pouze jedním človEkem, který volí vhodný pracovní postup 
pro danou technologii kování. Obsluha je schopna nastavovat parametry kování či jednotlivé 
vazby mezi stroji.  Ovládací zaUízení je umístEno v bezpečné vzdálenosti od celého procesu. 
PracovištE je vybaveno odmEUovacími systémy, diagnostickými systémy nebo automatickou 
výmEnou nástroj]. Integrovaný kovací soubor napomáhá zvýšit produktivitu, kvalitu 
a bezpečnost práce.    

 
Obrázek 18 - Ukázka integrovaného kovacího souboru [9] 
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4 Specifikace zadání 
PUed návrhy variant Uešení je nutné uvést specifikace (požadavky a vlastnosti), které by mEl 
výsledný návrh splOovat. Všechny parametry upUesOují požadavky kladené na výslednou 
variantu Uešení z hlediska technologie tváUení a manipulace s materiálem. Jednotlivé návrhy je 
nutné porovnat s vytvoUenou specifikací. Na základE škály pUiUazení bod] k jednotlivým 
požadavk]m lze následnE provést výbEr optimální varianty Uešení, která nejlépe splOuje 
kladené požadavky a vlastnosti. 

4.1 PracovištE COMTES FHT 

Kovárna (pUíloha č.1), pro kterou je manipulační zaUízení navrhováno, se nachází 
v multifunkční hale s dalšími zaUízeními. TEmi jsou napUíklad vakuová pec, válcovací stolice 
či rovnací linka. Kovárna je vybavena hydraulickým lisem s horním pohonem o maximální 
síle 1600 tun pUi volném kování. Dále jsou zde umístEny dvE elektrické topné pece o vnitUních 
rozmErech 400 x 400 x 1500 mm a maximální topné teplotE 1200 °C. Vedle hydraulického 
lisu se nachází Uídící buOka, ze které se obsluhuje hydraulický lis a topné pece. Grafické 
zobrazení pracovištE je zaneseno v jednotlivých navržených variantách viz níže. PracovištE je 
též vybaveno kovacím manipulátorem, který je schopný manipulovat s výkovkem 
o maximální hmotnosti 1000 kg s možností uchopit rozmezí pr]mEru 40 – 400 mm. Firma se 

zabývá vývojem technologie tváUení respektive kování materiálu. Výkovky dosahují 
hmotností 0 – 500 kg. Pro vysoké hmotnosti je využit kovací manipulátor, pro nízké 
hmotnosti ruční manipulace s kleštEmi. Problémem je manipulování s výkovky v rozmezí 10 
– 100 kg kv]li složitému upínání a vyložení kovaného materiálu v čelistech manipulátoru 
a vysoké hmotnosti pro ruční manipulování. 

4.2 Požadavky na manipulační zaUízení 
Požadavky nutné pro splnEní zadání 

1) Min. nosnost 100 kg 

2) Obsluha jedné pece 

3) Uchopit ohUátý materiál 
4) Uchopit kruhový i čtvercový pr]Uez v rozmezí (50-120) mm 

5) Rychlost manipulace 

6) Dopravit materiál ke kovadl]m lisu 

7) Otáčet s materiálem 

8) Snadná obsluha 

9) Vodorovnost výkovku pUi kování 
10) ZaUízení nesmí pUekážet na pracovišti 

 

Požadavky ménE nutné pro splnEní zadání 
1) Obsluha obou pecí 
2) Obsluha jedním človEkem 

3) Aretace kleští 
4) Dopravit výkovek na místo vychladnutí 
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4.3 Vlastnosti požadované na manipulační zaUízení 
1) Optimální velikost a hmotnost 
2) Vyrobitelnost 

3) Spolehlivost a bezpečnost 
4) Snadná obsluha 

5) Ergonomičnost (držení tEla, tíha nesená človEkem…) 
6) Ekonomičnost (náklady poUizovací, provozní a servis…) 
7) Ekologičnost (použité materiály, kapaliny…) 
8) Vliv na okolí (hluk, emise…) 
9) Interaktivní vlastnosti (odolnost v]či opotUebení, vysokým teplotám, korozi…) 
10) Malé nároky na energie, prostor, servis 

11) Životnost 

4.4 Speciální požadavky kladené vlivem ergonomie 

Čerpáno z literatury [13] [14] 

Správná technika zvedání a pUenášení bUemen je d]ležitá pro bezpečnost práce a správnou 

ergonomii. PUi nedodržování správného postupu pUi zvedání m]že docházet k poškození 
zdraví zejména k poškozování páteUe. PracovištE, na kterém se zvedají, pUenášejí a manipulují 
tEžká bUemena, musí být vybavena mechanickými prostUedky. Tyto prostUedky splOují 
základní požadavky vzhledem ke tvaru a hmotnosti zvedaného či pUenášeného bUemena. 
Základní limity pro ruční manipulaci ukazují následující tabulky: Tabulka 1 a Tabulka 2. 

Pro bUemena vEtší než hodnoty uvedené níže v tabulkách jsou potUebná manipulační zaUízení. 
 

 

 

Typ zvedání a pUenášení 

Občasné Časté VsedE 
Kumulativní 

(8hod) 

Muži 50 kg 30 kg 5 kg 10 000 kg 

Ženy 20 kg 15 kg 3 kg 6 500 kg 

TEhotné ženy 10 kg 5 kg 2 kg 2 000 kg 

Chlapci 20 kg 15 kg 4,5 kg 5 500 kg 

Dívky 15 kg 10 kg 2,5 kg 4 000 kg 

Tabulka 1 - Limity pro ručnE pUenášená bUemena [14] 

Pozn.: - Občasné zvedání a pUenášení souhrnnE nepUesahující 30 minut v pr]mErné 
osmihodinové smEnE. [14] 

 - Časté zvedání a pUenášení souhrnnE pUesahující 30 minut v pr]mErné osmihodinové 
smEnE. [14] 

 

 Typ vynaložené síly 

Tlačení Tažení 
Muži 310 N 280 N 

Ženy 250 N 220 N 

Tabulka 2 - Limity pro ručnE posouvané bUemena [14] 
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5 Návrh jednotlivých variant manipulace s výkovkem 

 V této kapitole jsou popsány a rozpracovány jednotlivé navržené varianty pro manipulaci 
s výkovkem s pUihlédnutím na stávající stav pracovištE. Pro varianty jeUábového typu je 
uvažováno s jednotným zdvihacím a upínacím zaUízením v závislosti na zmEnE nEkterých 
parametr] u jednotlivých variant. 

5.1 Varianta A ĚJednonosníkový mostový jeUábě 
Jednonosníkový mostový jeUáb o nosnosti 400 kg s rychlejšími pojezdovými časy 

a podvEsnou kočkou. Rychlejší pojezdové časy jsou docíleny menšími hmotnostmi 
pohybovaných částí. Tato varianta je založena na využití stávající jeUábové dráhy, po které již 
manipuluje jednonosníkový mostový jeUáb o nosnosti 6 300 kg. Na tuto dráhu se nainstaluje 
jeden nosník I profilu s patUičnými pohony splOujícími požadované rychlosti pojezd]. 
Podmínkou je určení manipulačního rozsahu, respektive pojezdu jeUábové dráhy v]či 
druhému stávajícímu jeUábu z hlediska bezpečnosti provozu a pUípadné srážky. 

 

Výhody: Využití stávají dráhy 

  Velká obsluhující plocha haly 

  Obsluha obou pecí 
 

Nevýhody: Malé využití 
Vzájemné omezení obou jeUáb] 

  Veliké rozmEry 

  Malá dostupnost ke kovadl]m lisu 

  Nutnost mohutnEjší traverzy vlivem pr]hybu vlastní váhy 

  Nižší pojezdové rychlosti 
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Obrázek 19 - Ukázka varianty A 

5.2 Varianta B (Pevná dráha s podvEsnou kočkouě 
Pevná jeUábová dráha tvoUena z I profilu. Základní sloup je ukotven v podlaze pomocí 
kotevních šroub]. Na sloupu je upevnEn začátek dráhy v takové výšce, aby nebylo zabránEno 
ostatní nutné manipulaci na pracovišti. Konec dráhy je pUipevnEn k hydraulickému lisu tak, 

aby bylo dosaženo maximálního pUiblížení výkovku ke kovadl]m lisu. PodvEsná kočka se 

pohybuje po dráze bu@ ručnE nebo elektricky. Zdvih UetEzu zajiš[uje elektrický pohon. 

 

Výhody: Jednoduché Uešení 
  PUiblížení výkovku ke kovadl]m lisu 

  Obsluha obou pecí 
 

Nevýhody: Sloup v blízkosti manipulačního prostoru manipulátoru (vEtší zástavbový 
prostor) 

  PUekážka pro manipulaci materiálu se stávajícím jeUábem 

  Stálé opotUebení vlivem p]sobícího sálavého tepla z pecí 
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Obrázek 20 - Ukázka varianty B 

5.3 Varianta C (Konzolový jeUábě 
Tato varianta je rozpracovaná do tUí podvariant, které jsou založeny na použití konzole. 
Otočná konzole umožOující splnit rozsah pohyb] nutných ke kování.  

5.3.1 Varianta C1 ĚMobilní konzolový jeUábě 
Konzolový jeUáb pohyblivý po podlaze či pUevezený pomocí stávajícího jednonosníkového 
mostového jeUábu na pUedem dané místo, do kterého se konzolový jeUáb zajistí pro další 
bezpečné použití. ZaUízení se skládá ze základové desky, která je pevnE spojena se sloupem. 
Jedná se o hlavní upínací část celého jeUábu, která se pUipevní k podlaze pro další bezpečnou 
manipulaci s bUemeny. Na sloupu je uloženo rameno, které je otáčeno pomocí elektromotoru. 
Vzhledem k nepohyblivému stavu základního rámu (základová deska a sloup) a kruhové 
oblasti manipulace je nutné zajistit pUiblížení výkovku ke kovadl]m.  
 

Výhody: NepUekáží na pracovišti pUi odmontovaném stavu 

  Dostupnost ke kovadl]m 

 

Nevýhody: Nutno pUivést na pracovištE 

  Nutné aretovat 
  Nutný pUívod energií pUi pUevezení na pracovištE 

  PUekážka na pracovišti pUi doplOujících operacích 

  Obsluha jedné pece 
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Obrázek 21 - Ukázka varianty C1 

5.3.2 Varianta C2 (Konzolový jeUáb schovaný v podlaze) 

Základní princip je podobný principu otočného zvedacího stolu. JeUáb je zabudovaný 
v podlaze haly. PUi potUebE využití manipulačního zaUízení jeUáb vyjede pomocí pUímočarého 
hydromotoru z podlahy na potUebnou výšku pro manipulaci. JeUáb se skládá ze sloupu, který 
je zároveO plunžrem pUímočarého hydromotoru. Ten je pUipevnEn k základové desce, která je 
upevnEna v betonovém základu pomocí kotevních šroub]. Na sloupu je pUipevnEno rameno, 
po kterém se pohybuje zavEšená kočka potUebná pro zdvih bUemene. Otočení ramene je 

zajištEno rotačním hydromotorem pUes ozubená kola. Vzhledem k polomEru otáčení 
a konstrukci hydraulického lisu je nutné zajistit výsuv ramena pro bližší najetí výkovku ke 
kovadl]m lisu. Tento problém lze vyUešit částečným dopUedným vysunutím pojezdové dráhy 
nebo kloubovým uložením ramene. 
 

Výhody: Není pUekážkou na pracovišti 
  Efektivní Uešení 
  Obsluha obou pecí 
 

Nevýhody:  Drahé provedení 
  Vysoké nároky na provozní kapaliny 

  Nutnost velkého základu 

  SložitEjší dostupnost ke kovadl]m lisu 

  Nutnost pUívodu pohonných energií (hydraulika, elektrická energie) 
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Obrázek 22 - Ukázka varianty C2 - vysunutá poloha 
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Obrázek 23 - Ukázka varianty C2 - zasunutá poloha 

5.3.3 Varianta C3 ĚKonzolový jeUáb umístEný na hydraulickém lisuě 
Základní konzole je tvoUena z pojezdové dráhy profilu I, která je spojena s otočným sloupem. 
Pro zvýšení tuhosti je dráha vybavena výztužným lanem. Konzole manipuluje na kruhové 
ploše, zajištEné otáčením sloupu, uloženým v ložiskách a upevnEným na hydraulickém lisu. 
Základní posuvný a zdvihací pohyb vykonává kočka. Otáčení konzole je zajištEno pomocí 
hydraulického pUímočarého motoru uloženého též na hydraulickém lisu. Tímto zp]sobem je 
zajištEn potUebný rozsah pohybu manipulace a zároveO omezený rozsah pohybu vzhledem 

k pUípadnému nárazu konzole do jiné části nEjakého zaUízení. PUi nepoužívaném stavu musí 
být konzole natočena tak, aby nepUekážela dalším zaUízením. JeUábová kočka pak musí být 
v pozici, kde nebude ovlivnEna teplotou bEhem kování. 
 

Výhody: NepUekáží na pracovišti 
  Efektivní Uešení 
  Jednoduché Uešení 
  Snadná pUístupnost ke kovadl]m 

 

Nevýhody:  Nutnost pUívodu pohonných energií (hydraulika, elektrická energie) 

  Obsluha jedné pece 
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Obrázek 24 - Ukázka varianty C3 

5.4 Varianta D ĚÚprava čelistí manipulátoruě 
Základem této varianty je využití stávajícího manipulátoru a jeho upínacích čelistí. Stávající 
čelisti jsou pUíliš velké pro uchopení výkovk] menších rozmEr]. Tím dochází ke špatnému 
uchopení nebo pUíliš malému vyložení výkovku potUebnému ke správné technice kování. Tato 
varianta využívá ploch a dEr, které jsou na ramenech dosavadních čelistí. Na tyto plochy lze 
upnout delší ménE rozmErná ramena a do nich ménE rozmErné čelisti.  
 

Výhody: Jednoduché Uešení 
  Snadná pUístupnost ke kovadl]m 

  Obsluha obou pecí 
  Snadná obsluha 

 

Nevýhody:  Zdlouhavé upínání čelistí na stávající čelisti 
  SložitEjší kování (z hlediska vodorovnosti výkovku) 
  Nižší rychlost kování 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  Diplomová práce, akad.rok 201Ř/201ř 

Katedra konstruování stroj]  OndUej Lukáš 

31 
 

 
Obrázek 25 - Ukázka varianty D 

 

5.5 Varianta E (PUípravek do čelistí manipulátoru) 

Varianta E využívá manipulátor, který je dostupný na pracovišti. Jedná se o pUípravek pro 
uchopení menších rozmEr] výkovk]. To je dosaženo pomocí menších upínacích čelistí, pro 
tuhé upnutí a potUebné vyložení. PUípravek se skládá z čelistí, které jsou uloženy na ramenou. 
Ty jsou pUes pákový mechanismus pohánEny pUímočarým hydraulickým motorem, který 
zajiš[uje sevUení kovaného polotovaru. NáslednE je umožnEno otáčení pomocí rotačního 
hydromotoru zabudovaného uvnitU pUípravku. Celé zaUízení je upnuto v čelistech kovacího 
manipulátoru a je do nEj pUivedena hydraulika pomocí rychlospojek. Vlastní systém otáčení 
pUípravku je vytvoUen z d]vodu neotáčení hydraulických pUívod]. Ovládání je uloženo 
v kabinE kovacího manipulátoru. PUípravek zajiš[uje sevUení a otáčení výkovku. Ostatní 
pohyby vykonává kovací manipulátor.  
 

Výhody: Efektivní Uešení 
  Snadná pUístupnost ke kovadl]m 

  Obsluha obou pecí 
  Snadná obsluha 

  Snadné upnutí pUípravku do kovacího manipulátoru 

 

Nevýhody:  ZajištEní pUívodu hydrauliky 

  SložitEjší kování (z hlediska vodorovnosti výkovku) 
  Nižší rychlost kování 
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Obrázek 26 - Ukázka varianty E 

5.6 Varianta F Ěpojízdný vozíkě 
Varianta F využívá pro manipulaci s výkovkem pojízdného vozíku po podlaze. Skládá se 
z rámu, na kterém jsou v pUední části zavEšena dvE kola.  V zadní části je uloženo menší kolo, 
se kterým lze celý vozík ovládat. Pohon vozíku m]že být ruční, nebo elektromotorem. 

Pro uchopení výkovku slouží speciálnE navržené kleštE pro snazší manipulování. KleštE jsou 
uloženy v kulovém čepu, který zajiš[uje podpEru a umožOuje velký rozsah pohyb] nutných 
pUi kování. Kulový čep je uložen v domečku, který je odpružen vzhledem k vyosení výkovku 
pUi kování. Celý tento mechanismus je pUipevnEn na pohyblivé skUíni, která zajiš[uje výškové 
nastavení výkovku vzhledem k pecím a kovadl]m.  
 

Výhody: Snadná pUístupnost ke kovadl]m 

  Obsluha obou pecí 
  Není pUekážkou na pracovišti 
 

Nevýhody:  Vyšší manuální zručnost obsluhy 

  SložitEjší upnutí výkovku 

  Složité pUejíždEní pUi kování 
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Obrázek 27 - Ukázka varianty F 

5.7 Hodnocení jednotlivých variant 
VýbEr nejvhodnEjší varianty byl proveden pomocí zvolených kritérií, které se snaží co nejlépe 
charakterizovat dané zaUízení. Jednotlivá kritéria byla zvolena v oblastech kvality Q, času T 
a ceny C. Vzhledem k tEžké predikovatelnosti dodacích čas], byla tato oblast eliminována 
a prohlášena pro všechny varianty stejná. MEUítkem pro hodnocení byla zvolena „čtyUbodová“ 
stupnice od 0-4 bod]. 
 

ČtyUbodová stupnice: 
Vyhovuje velmi dobUe (ideálnE)  4 b. 

Vyhovuje dobUe    3 b. 

Vyhovuje uspokojivE    2 b. 

Vyhovuje postačujícím zp]sobem  1 b. 

Vyhovuje nepostačujícím zp]sobem   0 b. [15] 

 

Po stanovení mEUítka hodnocení byla ke všem zvoleným kritériím pUiUazena subjektivní 
hodnota. NáslednE byly všechny hodnoty sečteny, byla vypočtena normovaná hodnocení, 
která vycházejí z porovnání se sloupcem „ideál“. Tento sloupec určuje nejvhodnEjší variantu, 
která slouží ke srovnávání s ostatními variantami. Varianta, která se nejvíce blíží svým 
hodnocením k ideálu je vybrána jako nejlepší.  
Pro snazší určení nejvhodnEjší varianty byl vytvoUen graf z hlediska dodané kvality 
a vynaložených náklad]. Cílem jednotlivých variant je se co nejvíce pUiblížit hodnotE ideálu, 
neboli k pravému hornímu rohu grafu.  
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Tabulka 3 - Hodnocení jednotlivých variant 
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Obrázek 28 - Grafické zobrazení hodnocení navržených variant 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejvhodnEjší navržená varianta z hlediska kvality 

a náklad] je varianta C3 (Konzolový jeUáb umístEný na hydraulickém lisu), následuje ji 
varianta B (Pevná dráha s podvEsnou kočkou) a na tUetím místE je varianta D (Úprava čelistí 
manipulátoru). 

5.8 Upínací zaUízení 
Pro vybranou variantu konzolového jeUábu je nutné zvolit vhodný typ upínacího zaUízení, díky 
kterému dochází ke zdvihání, pUesunu a manipulaci bUemene pUi vlastním kování. 
ZaUízení musí splOovat podmínku tuhého upnutí. ZároveO musí být zajištEna jednoduchá 
manipulace s výkovkem od pece k hydraulickému lisu. PUi vlastním kování je potUeba 
s výkovkem konat pUímočarý i rotační pohyb. Z tEchto d]vod] byl navržen vlastní typ 
upínacích kleští, které jednotlivé body splOují.  
Z hlediska konstrukce byly navrženy dvE varianty upínacích čelistí a tUi varianty vyvození 
upínací síly. Ve všech variantách byl použit stejný princip otáčení s výkovkem bEhem 
vlastního kování. To je zajištEno pomocí otočného uložení s kluznými ložisky. 

5.8.1 Varianta závit 
Upínací síla je vyvozena pomocí samosvorného pohybového závitu. UvnitU trubky je uložen 
šroub a matice, která je pomocí šroubu vtahována. Matice je upevnEna na upínací část čelistí, 
díky které dojde k jejich zavUení. Samotné čelisti jsou upnuty v ramenech pomocí čep]. 
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Obrázek 29 - Upínací kleštE s lichobEžníkovým závitem 

5.8.2 Varianta páka 

Upínací síla je vyvozena pomocí stlačení páky. Dochází ke vtahování upínací části čelistí, 
které jsou následnE zavírány. Pro samosvornost upnutí a možnost upnutí více rozmEr] je síla 
vyvozována pUes pružinu. Druhá varianta čelistí využívá princip gravitačních kovacích kleští, 
které jsou upnuty v ramenech pUipevnEných na trubce. 

 
Obrázek 30 - Upínací kleštE s pákovým systémem 

5.8.3 Varianta hydromotor 

Upínací síla je vyvozena pomocí pUímočarého hydromotoru, který využívá stejný princip 
vtahování čelistí jako pUedchozí varianty. Do hydromotoru je nutno pUivádEt provozní 
kapaliny pomocí pUívodních hadic.  
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Obrázek 31 - Upínací kleštE s hydromotorem 

5.8.4 Hodnocení variant upínacího zaUízení 

 
Tabulka 4 - Hodnocení variant upínacího zaUízení 

 
Graf 1 - Grafické hodnocení jednotlivých variant upínacího zaUízení 

Pro zvolení nejvhodnEjší varianty konstrukce čelistí a vyvození upínací síly byly zvoleny 
hodnotící kritéria a k nim pUiUazeny jednotlivé body. Po následném normovaném hodnocení 
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v]či ideální variantE byl tEmito hodnotami sestrojen graf. Z nEho je patrné, že se nejvíce 
ideálu blíží varianta s pohybovým závitem a čelistmi II.  

5.9 Volba zdvihacího ústrojí 
Čerpáno z literatury [16] [17] [18] 

JeUábová kočka je nakupovaný díl, který musí splOovat pUedem stanovená kritéria v závislosti 
na zvolené variantE manipulačního zaUízení. Jedná se o zaUízení, které slouží ke zdvihání 
a pUesunu bUemena. Skládá se ze zdvihacího mechanismu s elektromotorem, díky kterému je 
zajištEn vertikální pohyb UetEzu s upínacím prostUedkem k uchopení bUemene. Motor je 

vybaven kluznou tUecí spojkou, kterou lze nastavovat pro zamezení pUetížení. Dále je stroj 
vybaven koncovými dorazy a spínacími body, díky kterým lze nastavit pracovní rychlosti 
či zdvihy. JeUábové kočky jsou vyrábEny ve tUech provedeních. Stacionární, které je zavEšeno 
na pevném místE, s ručním pojezdovým ústrojím či elektrickým pojezdovým ústrojím. Jedná 
se o robustní konstrukci pojezdu, která je nastavitelná vzhledem k I profilu jeUábu, po kterém 
kladkostroj pojíždí. 
 

Specifikace: Nosnost - 200 kg 

  Výška zdvihu - 3000 mm   

  Zdvih  - elektromotorem 

  Pojezd  - ruční 
 

V tabulce níže jsou zobrazeny parametry jednotlivých kladkostroj] od tUí r]zných výrobc].  
Výrobce  ABUS LIFTKET YALE 

Typ  GM 2 200.8-2 Star 030/64 CPVF 2-8 

Nosnost kg 200 250 250 

FEM/ISO  3m / M6 3m / M6 1Am / M4 

ED % 60 50 50 

Rychlost zdvihu 
max. m/min 8 8 8 

min. m/min 2 - 2 

Pojezd  ruční ruční ruční 
Výkon motoru kw 0,35 / 0,09 0,55 0,37/0,09 

Provozní napEtí V 400 400 400 

Výška zdvihu mm 3000 3000 3000 

Hmotnost kg 28,3 27 40 

Cena  Kč 62 530 79 702 53 064 

Tabulka 5 - Parametry kladkostroj] [16] [17] [18] 

Pozn.: FEM/ISO značí provozní skupinu, díky které je možné určit teoretickou dobu 
životnosti 

 ED značí procentuálnE zastoupený čas, kterým se m]že motor zaUízení zatEžovat 
 Hmotnost = hmotnost zdvihacího zaUízení + hmotnost pojezdu 

 Cena je uvedena i s dálkovým ovládáním bez DPH 

 JeUábové kočky jsou standardnE určeny pro rozsah teplot -20°C až +40°C, pro jiné 
teploty okolí je nutné upozornit výrobce [17] 

 

PUi porovnání hodnot v tabulce 4, jsem vybral jako nejvhodnEjší kladkostroj od firmy ABUS 

GM 2 200.8-2.  

DoplOkové vybavení: 
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Pro omezení pohybu a pUípadnému zabránEní vypadnutí jeUábové kočky z pojezdové dráhy 
slouží upínací nárazníky. Ty jsou upevnEny na konce pojezdové traverzy tak, aby byla 

zajištEna pracovní dráha kladkostroje. Nárazníky lze použít pro rychlosti do 36 m/min. 
V závislosti na šíUi traverzy 100 mm byl zvolen upínací nárazník ABUS alfa. [16] 

 

Obrázek 32 - Upínací nárazník ABUS [16] 

Dále bylo pro snazší manipulaci vybráno dálkové ovládání TIGER G2. Jedná se o rádiem 
Uízenou ovládací jednotku, jejíž dosah činí až 50 m. Ovladač je menších rozmEr] a je vybaven 
klipsou za opasek, díky které lze ovladač upnout i na další místa. [16] 

 
Obrázek 33 - Rádiové ovládání TIGER G2 [16] 

PUívod elektrické energie je zajištEn pomocí vlečného kabelu, který je pUiveden 
ke kladkostroji soustavou kolejnic upevnEnou na samotném jeUábovém zaUízení. 

 

 
Obrázek 34 - ABUS GM2 200.8-2 s ručním pojezdem a ukázka provedení vlečného kabelu [16] 
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6 Návrh jeUábu 

 
Obrázek 35 - Konzolový jeUáb upevnEný na rám hydraulického lisu 

 

Základní parametry jeUábu vycházející ze zvolené varianty konzolového jeUábu. 
Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Délka traverzy l 5000 mm 

Výška zdvihu UK 3000 mm 

Rychlost zdvihu vh 8 m/min 

Tabulka 6 - Základní parametry jeUábu 

6.1 Výpočty základních parametr] jeUábu 

Čerpáno z literatury [19] [20] 

6.1.1 Označení jeUábu  

Zdvihová tUída H3 

Druh provozu  D2 

Spektrum napEtí S2 

Provozní skupina J2 

 

Tato označení odpovídají konzolovému nástEnnému jeUábu pro občasné použití. Dle tEchto 
označení jsou voleny jednotlivé součinitele, které slouží k pUevedení dynamických účink] 
na statické. Díky tomu m]že být jeUáb počítán jako statická úloha. 

6.1.2 Výložník 

Pro výpočet jsem pUedbEžnE zvolil I profil. Pr]Uez IPE 200 válcovaný za tepla 
z konstrukčního materiálu S355J2, který odpovídá oceli 11 503 s mezí kluzu 345 MPa [20]. 

I profil 

Rám 

VzpEra 

Sloup 
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Obrázek 36 - Profil IPE 200 [20] 

 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

ŠíUka pUíruby b 100 mm 

Výška pr]Uezu h 200 mm 

Tlouš[ka pUíruby t 8,5 mm 

Tlouš[ka stojiny s 5,6 mm 

PolomEr zaoblení r 12 mm 

Hmotnost mi 22,4 kg/m 

Mez pevnosti Rm 500 MPa 

Tabulka 7 - Parametry profilu IPE 200 [20] 

6.1.3  Stanovení zatEžujících sil 
Hmotnost navrženého typu jeUábu 

 兼直 噺 層挿捜 暫賛 噺伴 茎兼剣建券剣嫌建 剣穴結č建結券欠 喧剣兼剣潔í 畦憲建剣穴結嫌倦 荊券懸結券建剣堅 

 

Zatížení od vlastní hmotnosti  
 繋鎚 噺 兼直 ゲ 訣 ゲ 紘直 ゲ 絞痛 噺 なばの ゲ ひ┸ぱな ゲ な┸な ゲ な┸な 噺 匝宋挿挿┸ 惣 錆 

 

mg - hmotnost navrženého typu jeUábu  [kg] 

g - tíhové zrychlení    [m/s
2
] 

けg - součinitel zatížení    [-] [19] 

ht - dynamický součinitel pojezdový  [-] [19] 

 

Zatížení od jmenovitého bUemena 

 繋長 噺 兼長 ゲ 訣 ゲ 紘怠待 ゲ 絞朕 噺 なはど ゲ ひ┸ぱな ゲ な┸ぬ ゲ な┸なひ 噺 匝想匝掻┸ 匝 錆 
 

mb - hmotnost bUemena (výkovek + upínací zaUízení) [kg] 

け10 - součinitel zatížení od jmenovitého bUemena   [-] [19] 

hh - dynamický součinitel zdvihový   [-] [19] 

 絞朕 噺 な┸なの 髪 ど┸なの ゲ 岫H� 伐 な岻 ゲ 懸朕 噺 な┸なの 髪 ど┸なの ゲ 岫ぬ 伐 な岻 ゲ ど┸なぬ 噺 層┸ 層操 岷なひ峅 
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Hi - koeficient zdvihu [-] [19] 

vh - rychlost zdvihu [m/s] 

 

Zatížení od stálého bUemena 

 繋鎚 噺 兼鎚 ゲ 訣 ゲ 紘直 ゲ 絞朕 噺 にぱ┸ぬ ゲ ひ┸ぱな ゲ な┸な ゲ な┸なひ 噺 惣掃惣┸ 想 錆 

 

ms - hmotnost kočky [kg] 

 

Zatížení odpadnutím bUemena 

 繋津 噺 伐ど┸にの ゲ 兼長 ゲ 訣 ゲ 紘怠待 ゲ 絞朕 噺 伐ど┸にの ゲ にどど ゲ ひ┸ぱな ゲ な┸ぬ ゲ な┸なひ 噺 伐挿捜掻┸ 掻 錆 
 

Zatížení od setrvačné síly zdvihu 

 繋佃鳥塚沈朕通 噺 兼長 ゲ 欠 ゲ 紘沈 噺 なはど ゲ ど┸には ゲ な┸な 噺 想捜┸ 掻 錆 

 

a - zrychlení zdvihu [m/s
2
] 

けi - součinitel zatížení od setrvačných sil  [-] 

 欠 噺 懸朕建銚 噺 ど┸なぬど┸の 噺 宋┸ 匝掃 仕 ゲ 史貸匝 

 

ta - doba za kterou kladkostroj dosáhne rychlosti vh [s] 

 

Zatížení od odstUedivé síly otáčení konzole 

Výpočet nezahrnuje výkmit lana s bUemenem na konci pojezdové dráhy. 
 繋墜鳥鎚痛追 噺 盤兼直 髪 兼長 髪 兼鎚匪 ゲ 欠津 噺 岫なばの 髪 なはど 髪 にぱ┸ぬ岻 ゲ ど┸ははば 噺 匝想匝 錆 

 

an - normálové zrychlení jeUábu pUi otáčení [m/s
2
] 

 欠津 噺 ぬ┸ぱ ゲ 降態 噺 ぬ┸ぱ ゲ ど┸ねなひ態 噺 宋┸ 掃掃挿 仕 ゲ 史貸匝
 

 

の - úhlová rychlost [rad/s] 

 降 噺 に ゲ 講 ゲ 券はど 噺 に ゲ 講 ゲ ねはど 噺 宋┸ 想層操 司珊纂 ゲ 史貸層 

 

n - otáčky jeUábu  [ot/min] 

 

Zatížení od setrvačné síly otáčení konzole 

Výpočet nezahrnuje výkmit lana s bUemenem na konci pojezdové dráhy. 
 繋鎚勅痛追 噺 盤兼直 髪 兼長 髪 兼鎚匪 ゲ 欠痛 噺 岫なばの 髪 なはど 髪 にぱ┸ぬ岻 ゲ な┸のひ 噺 捜挿掻 錆 

 

at - tečné zrychlení jeUábu pUi otáčení  [m/s
2
] 
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欠痛 噺 ぬ┸ぱ ゲ 糠賃 噺 ぬ┸ぱ ゲ ど┸ねなひ 噺 層┸ 捜操 仕 ゲ 史貸匝 
 

gk - úhlové zrychlení [rad/s
2
] 

 糠賃 噺 降建 噺 ど┸ねなひな 噺 宋┸ 想層操 司珊纂 ゲ 史貸匝 

 

Nárazová síla 

Nárazová síla je zp]sobena nárazem jeUábové kočky do nárazník] vymezující délku pojezdu 
po kolejnici. Rychlost pojezdu kočky byla stanovena na hodnotu vk = 0,6 m/s.  

 継賃 噺 ど┸の ゲ 岫兼長 髪 兼鎚岻 ゲ 懸賃態 噺 ど┸の ゲ 岫なはど 髪 にぱ┸ぬ岻 ゲ ど┸は態 噺  惣惣┸ 掻操雑 

 繋津銚追 噺 継賃嫌鳥勅捗 噺 ぬぬ┸ひど┸どどぬ 噺 層層 惣宋宋 錆 

 

Ek - energie nárazu      [J] 

Fnar - nárazová síla pUi deformaci nárazníku 3 mm  [N] 

 

 

Maximální zatEžující síla 

Maximální síla je součet všech p]sobících svislých sil v nejnepUíznivEjším místE. V tomto 

pUípadE se jedná o zatížení na konci delšího ramene jeUábové dráhy. 

 繋頂勅鎮賃 噺 繋鎚 髪 繋長 髪 繋鎚 髪 繋佃鳥塚沈朕通 噺 にどばば┸ぬ 髪 にねにぱ┸に 髪 ぬはぬ┸ね 髪 ねの┸ぱ 簡 想操匝宋 錆 

6.1.4 Volba bezpečnosti 
Výsledná bezpečnost jeUábu je dána součinem dílčích bezpečností [21].  

 倦 噺 倦怠 ゲ 倦態 ゲ 倦戴 噺 な┸ぬ ゲ な┸な ゲ な┸ぬ 噺 層┸ 掻捜操 

 

k1 - bezpečnost dle mechanismu zdvihu    [-] 

k2 - bezpečnost dle druhu provozu    [-] 

k3 - bezpečnost dle materiálu     [-] 

 

6.1.5 Stanovení reakcí pomocí maximální síly na delším konci konzole 

 
Obrázek 37 - Schéma zatížení jeUábu maximální silou a setrvačnými silami 
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Reakce jsou stanoveny na základE nejhoršího p]sobení síly. V tomto pUípadE se jedná 
o celkovou sílu p]sobící na delším konci nosníku profilu I. 

 

Momentová podmínka k bodu A v rovinE xy: 警凋掴槻┺    迎喋掴 ゲ ばぬど 伐 繋頂勅鎮賃 ゲ ぬぱどど 髪 繋墜鳥鎚痛追 ゲ ぬばど 噺 ど 

 迎喋掴 噺 繋頂勅鎮賃 ゲ ぬぱどど 伐 繋墜鳥鎚痛追 ゲ ぬばどばぬど 噺 ねひにど ゲ ぬぱどど 伐 にねに ゲ ぬばどばぬど 噺 匝捜 想操宋 錆 

 

Podmínka rovnováhy ve vodorovném smEru v rovinE xy: 捲┺    迎凋掴 伐 迎喋掴 髪 繋墜鳥鎚痛追 噺 ど 噺伴 迎凋掴 噺 迎喋掴 伐 繋墜鳥鎚痛追 噺 ど 
 迎凋掴 噺 迎喋掴 伐 繋墜鳥鎚痛追 噺 にのねひど 伐 にねに 噺 匝捜 匝想掻 錆 
 

Podmínky rovnováhy v svislém smEru v rovinE xy: 検┺    迎凋槻 伐 繋頂勅鎮賃 噺 ど 噺伴  迎凋槻 噺 繋頂勅鎮賃 噺伴  迎凋槻 噺 想操匝宋 錆 

 

Momentová podmínka k bodu A v rovinE yz: 警凋槻佃┺    迎喋佃 ゲ ばぬど 伐 繋鎚勅痛追 ゲ ぬばど 噺 ど 

 迎喋佃 噺 繋鎚勅痛追 ゲ ぬばどばぬど 噺 のばぱ ゲ ぬばどばぬど 噺 匝操惣 錆 

 

Podmínka rovnováhy ve vodorovném smEru v rovinE yz: 検┺    迎凋佃 髪 迎喋佃 伐 繋鎚勅痛追 噺 ど 噺伴 迎凋佃 噺 繋鎚勅痛追 伐 迎喋佃 噺 ど 
 迎凋佃 噺 のばぱ 伐 にひぬ 噺 匝掻捜 錆 

 

Výsledné reakce v podporách: 迎凋 噺 謬迎凋掴態 髪 迎凋佃態 噺 紐にのにねぱ態 髪 にぱの態 噺 匝捜 匝捜宋 錆 

 迎喋 噺 謬迎喋掴態 髪 迎喋佃態 噺 紐にのねひど態 髪 にひぬ態 噺 匝捜 想操匝 錆 

6.1.6 Stanovení reakcí pomocí maximální síly a nárazové síly 

 
Obrázek 38 - Schéma zatížení jeUábu maximální a nárazovou silou 
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Reakce jsou stanoveny na základE p]sobení maximální síly a nárazové síly pUi vlastním 
kování. Vzhledem ke konstrukčnímu Uešení pojezdové dráhy jeUábu a upínacího zaUízení by 
tato situace společného zatížení nemEla nastat. Konstrukce je navržena tak, aby bylo dosaženo 
blízkého najetí upínacího zaUízení s výkovkem ke kovadl]m. V tomto pUípadE pUi normální 
manipulaci nedojde k nárazu pojezdu jeUábové kočky do nárazník]. 

 

Momentová podmínka k bodu A: 警凋┺    迎喋掴 ゲ ばぬど 髪 繋頂勅鎮賃 ゲ なにどど 伐 繋津銚追 ゲ ぬばど 噺 ど 
 迎喋掴 噺 繋津銚追 ゲ ぬばど 伐 繋頂勅鎮賃 ゲ なにどどばぬど 噺 ななぬどど ゲ ぬばど 伐 ねひにど ゲ なにどどばぬど 噺 伐匝 惣掃宋 錆 

 

Podmínka rovnováhy ve vodorovném smEru: 捲┺    迎凋掴 伐 迎喋掴 伐 繋津銚追 噺 ど 噺伴 迎凋掴 噺 迎喋掴 髪 繋津銚追 噺 ど 
 迎凋掴 噺 迎喋掴 髪 繋津銚追 噺 伐にぬはど 髪 なな ぬどど 噺 掻 操想宋 錆 
 

Podmínky rovnováhy v svislém smEru v rovinE xy: 検┺    迎凋槻 伐 繋頂勅鎮賃 噺 ど 噺伴  迎凋槻 噺 繋頂勅鎮賃 噺伴  迎凋槻 噺 想操匝宋 錆 

 

Z pUedchozích výpočt] je patrné, že nejvyšších hodnot reakcí je dosaženo pUi uvažování 
maximální síly na delším konci nosníku. Proto v dalších výpočtech využívám reakce 

s vyššími hodnotami stanovené z tohoto zátEžného stavu. 

6.1.7 Ložiska 

ObE ložiska byla vybrána od firmy SKF. Pro výpočet ložisek byl použit Autodesk Inventor 
s generátorem ložisek. Jednotlivá zatížení p]sobící na ložiska jsou odečtena dle reakcí jeUábu. 
 

Spodní ložisko 

Na spodní ložisko p]sobí axiální i radiální síla. Jelikož tyto síly nejsou výrazné, zvolil jsem 
kuželíkové ložisko SKF 32207.   
 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Radiální zatížení Fr 25250 N 

Axiální zatížení Fa 4920 N 

Počet otáček n 4 ot/min 

Požadovaná životnost Lreq 10000 hod 

Požadovaný součinitel statické bezpečnosti s0 2 - 

Tabulka 8 - Vstupní parametry pro výpočet kuželíkového ložiska 
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Obrázek 39 - Výpočet kuželíkového ložiska SKF 32207 pomocí Autodesk inventor 

Shrnutí výsledk]: :件懸剣建券剣嫌建 健剣:件嫌倦欠 噺伴  詣怠待 噺 にどね のぬは 月剣穴 半  詣追勅槌 

 嫌剣憲č件券件建結健 嫌建欠建件潔倦é 決結権喧結č券剣嫌建件 噺伴  嫌墜頂 噺 ぬ┸どひ 半  嫌墜 
 皐四:蚕残í暫伺士é 残伺:餐史暫伺 士姿酸伺士四斬蚕 

 

 

 

Horní ložisko 

Na horní ložisko p]sobí pouze radiální síla. Pro výpočet jsem zvolil válečkové ložisko SKF 
NU 2306 ECP. 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Radiální zatížení Fr 25492 N 

Axiální zatížení Fa 0 N 

Počet otáček n 4 ot/min 

Požadovaná životnost Lreq 10000 hod 

Požadovaný součinitel statické bezpečnosti s0 2 - 

Tabulka 9 - Vstupní parametry pro výpočet válečkového ložiska 
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Obrázek 40 - Výpočet válečkového ložiska SKF NU 2306 ECP 

Shrnutí výsledk]: :件懸剣建券剣嫌建 健剣:件嫌倦欠 噺伴  詣怠待 噺 になぬ なのぱ 月剣穴 半  詣追勅槌 

 嫌剣憲č件券件建結健 嫌建欠建件潔倦é 決結権喧結č券剣嫌建件 噺伴  嫌墜頂 噺 に┸ひね 半  嫌墜 
 惨�残蚕č暫伺士é 残伺:餐史暫伺 士姿酸伺士四斬蚕 

6.1.8 Kontrola rámu jeUábu pomocí MKP 

Pomocí metody konečných prvk] byla provedena pevnostní a deformační kontrola jeUábu 
vzhledem k maximální zatEžující síle. Pomocí této metody lze simulovat reálné zatížení. Díky 
tomu jsme schopni určit nejkritičtEjší místo z hlediska namáhání a dimenzovat jednotlivé části 
zaUízení tak, aby vyhovovaly danému zatížení.  
 

Model 

Jedná se o zjednodušený model pro výpočet. Skládá se z části rámu hydraulického lisu, 
na kterém je pUivaUený upínací rám jeUábu. Na čelní ploše upínacího rámu jsou pomocí šroub] 
upevnEny ložiskové domky, do kterých jsou vsazena ložiska. V tEch je uložena hUídel, která je 
pUipevnEna pomocí svar] na sloup konzole. Samotná konzole je složena ze sloupu, vzpEry 
a I profilu, který slouží jako pojezdová dráha. Pro zmenšení deformace a napEtí bylo pUidáno 
táhlo se dvEma vidlicemi, které jsou upevnEny pomocí čep] na styčnících pUivaUených 
ke konzole. Všechny svaUované části s malou tlouš[kou stEny (napU. vzpEra, styčníky…) jsou 
provaUeny v celé své tlouš[ce a zároveO pUivaUené pomocí koutových svar] tlouš[ky 10 mm. 
Veškeré svary jsou na obrázku zobrazeny pomocí žluté barvy.  
Pro další postup výpočtu byl model zjednodušen. Jednalo se napUíklad o odstranEní rádius], 
sražení či naseknutí ploch pro další využití, jako je napUíklad p]sobení sil na plochy 
od jeUábové kočky. 
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Obrázek 41 - Výpočtový model jeUábu 

Sí[ový model 
PUed samotnou aplikací sítE byly spojené všechny svary s jednotlivými díly, které spojují. 
NáslednE došlo k zasí[ování součástí. Byla zvolena 3D tetrahedral sí[ s meziuzly 

s odpovídajícími velikostmi prvk], které nepUesáhly hodnotu 40 mm. Dále byl zvolen materiál 
oceli, ze které je konstrukce vytvoUena. Pro zkvalitnEní sítE v nebezpečných místech 
(napUíklad hlav šroub] či svar]) byl použit Mesh Control k zjemnEní dané sítE. Ložiska byla 
nahrazena pomocí 1D connection prvkem typu RBE2. Pro zjednodušení výpočtu bylo 
nahrazeno též táhlo pomocí 1D connection prvkem typu CBEAM. NáslednE byly nahrazeny 
šrouby pomocí Bolt connection pro daný typ šroub].  
 

 
Obrázek 42 - Zasí[ovaný model jeUábu 
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Okrajové podmínky 

V sim partu byly vytvoUeny kontakty částí, které nejsou pevnE spojeny pomocí Mesh Mating. 
Dále bylo aplikováno zatížení pomocí maximální zatEžující síly zahrnující hmotnosti jeUábu, 
bUemen či setrvačných sil od zdvihu jeUábové kočky. Toto zatížení bylo aplikováno 
na nejménE pUíznivé místo na delší konec I profilu od uložení konzole. PUedepínací síla 
šroub] byla stanovena na zjednodušené zobrazení šroub] pomocí Bolt Pre-Load. Nakonec 

byly odebrány stupnE volnosti jeUábu tak, že byl použit fixed constrain, zajiš[ující odebrání 
všech stupO] volnosti. Tento constrain byl aplikován na zjednodušený rám hydraulického 
lisu.  

 

 
Obrázek 43 - Zobrazení zatížení a kontakt] modelu jeUábu 

Výsledky simulace 

Pomocí simulace byly zjištEny výsledky maximálních deformací a napEtí. Maximální 
deformace jeUábu ve svislé ose je na delším konci pojezdové dráhy jeUábu v místE p]sobení 
maximální síly. Hodnota této deformace je 4,ŘŘ1 mm jak je patrné z obrázku 43. Na obrázku 
44 je znázornEna deformace ve vodorovné ose. Zde je znázornEna deformace sloupu, která 
činí 0,172 mm v místE styčníku. Vzhledem ke konstrukci jeUábu a délce pojezdové dráhy jsou 
tyto hodnoty deformace pUijatelné.  

Hodnoty nejvEtšího napEtí p]sobí očekávanE v místE spojení vzpEry a sloupu. Maximální 
hodnota napEtí v celé konstrukci je 172 MPa. Toto napEtí bylo zjištEno v místE spojení 
šrouby. Jedná se o špičku napEtí zp]sobenou nahrazením reálných šroub] pomocí 1D prvk]. 
Díky nahrazení dochází ke zkreslení výsledk]. NejvEtší hodnoty napEtí v místE spojení vzpEry 
a sloupu se dosahuje v koutovém svaru. Zde se hodnota napEtí vyšplhala na 131 MPa. PUesné 
místo p]sobení tohoto napEtí je zobrazeno na obrázku 46. Jedná se o ocelovou konstrukci 
z materiálu S355J2 s mezí kluzu 345 MPa. Vzhledem k tomu, že se jedná o zaUízení 
pro vývojové centrum, bude toto zaUízení využíváno pUi maximálním zatížení jen zUídka. 

Vzhledem k tomuto pUedpokládanému využití a dosažené hodnotE bezpečnosti 2,63, je 

konstrukce z hlediska deformace a napEtí vyhovující. 
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Obrázek 44 - Zobrazení maximální deformace jeUábu 

 
Obrázek 45 - Maximální deformace ve vodorovné ose 

 
Obrázek 46 - Zobrazení celkového napEtí 
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Obrázek 47 - Zobrazení maximálních napEtí ve svarech 

 
Obrázek 48 - Zobrazení špičky napEtí 
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6.1.9 Popis konstrukčního Uešení jeUábu 

Jedná se o atypický otočný konzolový jeUáb s pUevislým koncem. Otočná část je vyrobena 
jako svaUenec. Skládá se ze sloupu, vzpEry a pojezdové dráhy. Ta je tvoUena I profilem IPE 
200, po které pojíždí jeUábová kočka. Pro omezení rozsahu pohybu kočky jsou na obou 
koncích dráhy pUipevnEny upínací nárazníky. Sloup je tvoUen ze čtvercového profilu 
pro zajištEní kvalitního svaru se vzpErou. UvnitU sloupu je pomocí stUedících destiček pUivaUen 
čep, který je uložen do ložisek. Pro zmenšení napEtí v místE svaru vzpEra-sloup, a zmenšení 
deformace na konci pojezdové dráhy, bylo pUidáno táhlo. Táhlo je pomocí závitu uloženo 
ve vidlicích, které jsou čepem upevnEny ve styčnících. Pro zajištEní otáčení jsou využity 
valivá ložiska, která jsou uložena v ložiskových domcích. Spodní ložisko je kuželíkové, které 
pUenáší radiální i axiální síly. Horní ložisko pUenáší pouze radiální síly, a proto bylo zvoleno 
válečkové ložisko. Ložiska jsou zajištEna pomocí víček, která jsou pUipevnEna na ložiskové 
domky pomocí šroub]. Aby nedocházelo ke vnikání nečistot do ložisek, jsou víčka opatUena 
tEsnEními. Samotné ložiskové domky jsou pUipevnEny k upínacímu rámu pomocí šroub]. 
Upínací rám je tvoUen z I profil] tak, aby byla upravena pozice osy otáčení a tím zajištEn vEtší 
rádius manipulace u kovadel. Tím se zajistí vEtší manipulovatelnost s výkovkem ve vEtší šíUi 
kovadel. Navržená vzdálenost osy otáčení od kovadel je 1300 mm. Upínací rám je pUivaUen 
ke stávajícímu rámu hydraulické lisu. Pro zajištEní správné funkce jeUábu je nutné posunout 
stávající odmEUovací zaUízení, díky kterému zjiš[uje kovací manipulátor vzdálenost 
od kovadel. Proto je nutné toto zaUízení ponechat na pracovišti a pUesunout ho mimo pracovní 
prostor hydraulického lisu na jeho sloup. 
 

 
Obrázek 49 - Konstrukční Uešení manipulačního jeUábu k lisu 

 

6.1.10 Síla potUebná pro otáčení jeUábu 

Výsledná varianta vyžaduje natáčení ramena, proto je potUeba stanovit ovládací sílu. 
Pro stanovení síly potUebné k otočení jeUábu je tUeba určit moment otáčení. Ten se stanoví 
pomocí tUecích moment] ložisek a momentu setrvačnosti celého zaUízení. K otáčení jeUábu 
dochází pomocí obsluhy. 
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TUecí moment válečkového ložiska 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Ekvivalentní zatížení P 28 807 N 

VnitUní pr]mEr ložiska d 30 mm 

Součinitel tUení ložiska た 0,0011 - 

Tabulka 10 - Vstupní parametry pro výpočet tUecího momentu válečkového ložiska [22] 警塚 噺 ど┸の ゲ 航 ゲ 鶏 ゲ 穴 噺 ど┸の ゲ ど┸どどなな ゲ にぱぱどば ゲ ぬど 噺 想挿捜┸ 惣 錆仕仕 [22] 

 

TUecí moment kuželíkového ložiska 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Ekvivalentní zatížení P 28 807 N 

VnitUní pr]mEr ložiska d 35 mm 

Součinitel tUení ložiska た 0,0018 - 

Tabulka 11 - Vstupní parametry pro výpočet tUecího momentu kuželíkového ložiska [22] 警賃 噺 ど┸の ゲ 航 ゲ 鶏 ゲ 穴 噺 ど┸の ゲ ど┸どどなぱ ゲ にぱぱどば ゲ ぬの 噺 操宋挿┸ 想 錆仕仕 [22] 

 

Celkový tUecí moment 
 警頂痛 噺 警塚 髪 警賃 噺 ねばの┸ぬ 髪 ひどば┸ね 噺 層惣掻匝┸ 挿 錆仕仕 [22] 

 

Dané výpočty tUecích moment] ložisek se využívají jako základní odhad dle SKF. 

Pro stanovení pUesnEjšího tUecího momentu je nutné zvolit výpočet zahrnující moment 
valivého a smykového tUení, tUecí moment tEsnEní a tUecí moment zp]sobený odporem, 

napUíklad brodEním v mazivu. Pro dané navrhované zaUízení a jeho použití postačí tento 
zjednodušený výpočet. 
 

Moment setrvačnosti I profilu 

I profil jsem pro výpočet zjednodušil na kvádr pUi zachování hlavních rozmEr] a hmotnosti. 
 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Výška I profilu h 200 mm 

Délka I profilu l 5000 mm 

Hmotnost I profilu mIprofil 112 kg 

Vzdálenost osy y od tEžištE xT 1300 mm 

Tabulka 12 - Parametry pro výpočet momentu setrvačnosti I profilu 荊槻脹彫 噺 怠怠態 ゲ 月 ゲ 健戴 噺 怠怠態 ゲ 健態 ゲ 兼彫椎追墜捗沈鎮 噺 怠怠態 ゲ の態 ゲ ななに 噺 にぬぬ┸ぬ 倦訣 ゲ 兼態 [23] 

 荊槻彫 噺 荊槻脹彫 髪 兼彫椎追墜捗沈鎮 ゲ 捲脹彫態 噺 にぬぬ┸ぬ 髪 ななに ゲ な┸ぬ態 噺 想匝匝┸ 捜掻 暫賛 ゲ 仕匝 
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Moment setrvačnosti vzpEry 

VzpEra byla pro výpočet zjednodušena pomocí dvou trojúhelník] pUi zachování hmotnosti 
p]vodní vzpEry.  
Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Výška vzpEry H 730 mm 

ŠíUka vzpEry B 790 mm 

Výška trojúhelníka h´ 330 mm 

ŠíUka trojúhelníka b´ 240 mm 

Hmotnost vzpEry mvzpery 47 kg 

Vzdálenost osy y od tEžištE xT 323,3 mm 

Tabulka 13 - Parametry pro výpočet momentu setrvačnosti vzpEry 荊槻脹彫彫┉ 噺 怠戴滞 ゲ 茎 ゲ 稽戴 伐 怠戴滞 ゲ 月┉ ゲ 決┉戴 噺 岾 怠怠腿 ゲ 稽態 伐 怠怠腿 ゲ 決┉態峇 ゲ 兼塚佃椎勅追槻 [23] 

 荊槻脹彫彫┉ 噺 磐 ななぱ ゲ ど┸ ばひ態 伐 ななぱ ゲ ど┸にの態卑 ゲ ねば 噺 な┸ねば 倦訣 ゲ 兼態 

 荊槻彫彫 噺 荊槻脹彫彫 髪 兼塚佃椎勅追槻 ゲ 捲脹彫彫態 噺 な┸ねば 髪 ねば ゲ ぬにぬ┸ぬ態 噺 掃┸ 惣掻 暫賛 ゲ 仕匝 

 

Moment setrvačnosti sloupu 

Moment setrvačnosti sloupu byl vypočten pomocí online výpočtu pomocí e-konstrukter [24] 荊槻彫彫彫 噺 宋┸ 層匝暫賛 ゲ 仕匝  
 

Moment setrvačnosti jeUábové kočky 

Tvar jeUábové kočky byl zjednodušen do tvaru podobných rozmEr]. Pomocí tEchto rozmEr] 
byl stanoven moment setrvačnosti. 
Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Výška jeUábové kočky H´ 198 mm 

ŠíUka jeUábové kočky L3 235 mm 

Hmotnost jeUábové kočky mkocky 28,3 kg 

Vzdálenost osy y od tEžištE xT 3500 mm 

Tabulka 14 - Parametry pro výpočet momentu setrvačnosti jeUábové kočky 荊槻脹彫蝶 噺 怠怠態 ゲ 茎┉ ゲ 詣戴戴 噺 怠怠態 ゲ 詣戴態 ゲ 兼賃墜頂賃槻 噺 怠怠態 ゲ ど┸にぬの態 ゲ にぱ┸ぬ 噺 ど┸なぬ 倦訣 ゲ 兼態 [23] 

 荊槻彫蝶 噺 荊槻脹彫蝶 髪 兼賃墜頂賃槻 ゲ 捲脹彫蝶態 噺 ど┸なぬ 髪 にぱ┸ぬ ゲ ぬ┸の態 噺 惣想掃┸ 掻 暫賛 ゲ 仕匝 

 

Moment setrvačnosti bUemena 

Jako bUemeno byl zvolen válec, jehož hmotnost byla zvýšena o hmotnost upínacího zaUízení. 
Pro tento výpočet byl využit online výpočet momentu setrvačnosti. [24] 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Hmotnost bUemena mbremena 150 kg 

Vzdálenost osy y od tEžištE xT 3500 mm 

Moment setrvačnosti bUemena IyTV 6,13 kg.m
2 

Tabulka 15 - Parametry pro výpočet moemntu setrvačnosti bUemena 荊槻蝶 噺 荊槻脹蝶 髪 兼長追勅陳勅津銚 ゲ 捲脹蝶態 噺 は┸なぬ 髪 なのど ゲ ぬ┸の態 噺 層掻想惣┸ 掃 暫賛 ゲ 仕匝 
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Celkový moment setrvačnosti konzole 

 荊頂勅鎮賃 噺 荊槻彫 髪 荊槻彫彫 髪 荊槻彫彫彫 髪 荊槻彫蝶 

 荊頂勅鎮賃 噺 ねにに┸のぱ 髪 は┸ぬぱ 髪 ど┸なに 髪 ぬねは┸ぱ 噺 挿挿掃 暫賛 ゲ 仕匝  
 

Krouticí moment konzole 

 警賃賃 噺 荊頂勅鎮賃 ゲ 糠賃 噺 ばばは ゲ ど┸ねなひ 噺 惣匝捜┸ 層 錆仕 
 

Moment potUebný k otočení konzole jeUábu 

Moment potUebný k otočení konzole se skládá z krouticího momentu konzole a tUecího 
momentu v ložiskách. 
 警頂勅鎮賃 賃 噺 警賃賃 髪 警頂痛 噺 ぬにのなどど 髪 なぬぱに┸ば 噺 惣匝掃 想掻匝┸ 挿 錆仕仕 
 

 

Síla potUebná pro otočení konzole 

 繋賃 噺 警頂勅鎮賃 賃欠 噺 ぬにはねぱに┸ばなにどど 噺 匝挿匝 錆 

 

a - zvolená délka ramena, na kterém p]sobí síla Fk [mm] 

 

Minimální síla potUebná pro natočení konzole jeUábu obsluhou je 272 N p]sobící na rameni 
a o délce 1200 mm od osy otáčení konzole jeUábu. Toto rameno bylo zvoleno z d]vodu 
možnosti otáčení konzolí pomocí obou konc] pojezdové dráhy. 
 

6.1.11 Volba hydromotoru pro otáčení konzole 

Jako alternativa pro otáčení jeUábu ručnE byl zvolen pUímočarý hydromotor od firmy 
Hydroma. Jedná se o pUímočarý hydromotor ZH2T 63 s délkou zdvihu 650 mm. Motor je 
umístEn tak, aby bylo dosaženo otočení v celém pracovním prostoru kovárny v závislosti 
na možné obslužné ploše. Hydromotor je určen do stUedních provozních podmínek 
s neregulovatelným tlumením.  
Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Max. tlak v hydromotoru pmaxhydro 25 MPa 

Velký pr]mEr pístu Dp 63 mm 

Velký pr]mEr pístnice dp 40 mm
 

Tabulka 16 - Parametry pUímočarého hydromotoru ZH2T 63 [25] 

Celkový moment setrvačnosti konzole pro hydromotor 

 荊頂勅鎮賃朕 噺 荊槻彫 髪 荊槻彫彫 髪 荊槻彫彫彫 髪 荊槻彫蝶 髪 荊槻蝶 

 荊頂勅鎮賃朕 噺 ねにに┸のぱ 髪 は┸ぬぱ 髪 ど┸なに 髪 ぬねは┸ぱ 髪 なぱねぬ┸は 噺 匝掃層操┸ 捜 暫賛 ゲ 仕匝  
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Krouticí moment konzole pro hydromotor 

 警賃賃朕 噺 荊頂勅鎮賃朕 ゲ 糠賃 噺 にはなひ┸の ゲ ど┸ねなひ 噺 層宋操挿┸ 掃 錆仕 
 

Moment potUebný k otočení konzole jeUábu 

 警頂勅鎮賃 賃朕 噺 警賃賃朕 髪 警頂痛 噺 などひばはどど 髪 なぬぱに┸ば 噺 層 宋操掻 操掻惣 錆仕仕 
 

Síla potUebná pro otočení konzole hydromotorem 

 繋賃朕 噺 警頂勅鎮賃 賃結 噺 などひぱひぱぬにぱど 噺 惣操匝捜 錆 

 

e - zvolená délka ramena, na kterém p]sobí síla Fkh [mm] 

 

Minimální síla potUebná pro natočení konzole jeUábu hydromotorem je 3925 N p]sobící 
na rameni e o délce 280 mm od osy otáčení konzole jeUábu. Délka ramena byla zvolena tak, 
aby bylo dosaženo co nejvEtší obslužné plochy kovárny. 
 

Maximální možná síla vyvozená hydromotorem 

 繋朕 噺 喧陳銚掴朕槻鳥追墜 ゲ 鯨朕 噺 喧陳銚掴朕槻鳥追墜 ゲ 講ね ゲ 盤経椎態 伐 穴椎態匪 噺 にの ゲ 講ね ゲ 岫はぬ態 伐 ねど態岻 噺 想掃 捜層捜 錆 

 

Maximální síla vyvozená hydromotorem pUi tlaku 25 MPa se rovná 46 515 N. Z hlediska sil 

hydromotor vyhovuje. 
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7 Návrh upínacích kleští 
Upínací kleštE se skládají z upínací částí tvoUenou svíracími rameny, ve kterých jsou na konci 
uloženy čelisti pro upnutí kruhového i čtvercového pr]Uezu výkovku. Upínací část je uložena 
v nosných ramenech, která jsou pUivaUena na hlavní trubce. Pro zajištEní otočného pohybu 
pUi kování jsou kleštE otočnE uloženy pomocí kluzných ložisek s vysokou tepelnou odolností. 
Pro samotné upnutí výkovku jsou kleštE vybaveny upínacím mechanismem využívající 
pohybový šroub, který je uložen v obousmErném axiálním ložisku. Upnutí je realizováno 
pomocí upínacího kolečka, se kterým manipuluje obsluha. Díky otáčení pohybového šroubu 
dochází ke vtahování matice a tím ke svírání čelistí. Pro snazší manipulaci s tEžšími výkovky 

lze nastavit posuvné závaží pro snížení síly obsluhy. 

 
Obrázek 50 - Model upínacích kleští 

7.1 Jednotlivé výpočty pro návrh součástí 

7.1.1 Výpočet síly obsluhy pUi manipulaci 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Hmotnost výkovku mv 100 kg 

Hmotnost závaží mz 49 kg 

P]sobištE hmotnosti od výkovku l4 200 mm 

Tíhové zrychlení g 9,81 m/s
2 

Síla obsluhy Fo ? N 

Tabulka 17 - Parametry pro výpočet síly obsluhy 

 
Obrázek 51 - Schéma výpočtu na páce 兼塚 ゲ 訣 ゲ 岫のぱぬ 髪 健替岻 噺 兼佃 ゲ 訣 ゲ はばど 髪 繋墜 ゲ ひぬの 

 繋墜 噺 兼塚 ゲ 訣 ゲ 岫のぱぬ 髪 健替岻 伐 兼佃 ゲ 訣 ゲ はばどひぬの  

 繋墜 噺 などど ゲ ひ┸ぱな ゲ 岫のぱぬ 髪 にどど岻 伐 ねひ ゲ ひ┸ぱな ゲ はばどひぬの 噺 想挿挿 錆 
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7.1.2 PUedbEžný návrh trubky upínacích kleští 
Jako pUedbEžný návrh byla zvolena bezešvá ocelová trubka z materiálu P235TR2, které 
odpovídá mez kluzu pUi tlouš[ce stEny menší než 16 mm 235 MPa. Trubka je namáhána 
na ohyb. [26] 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Hmotnost závaží mz 49 kg 

Tíhové zrychlení g 9,81 m/s
2 

Síla obsluhy Fo 477 N 

VnEjší pr]mEr trubky Dt 54 mm 

VnitUní pr]mEr trubky dt 38 mm 

Tabulka 18 - Parametry pro pUedbEžný návrh trubky 

Maximální ohybový moment 
 警墜陳銚掴痛 噺 繋墜 ゲ ひぬの 髪 兼佃 ゲ 訣 ゲ はばど 噺 ねばば ゲ ひぬの 髪 ねひ ゲ ひ┸ぱな ゲ はばど 噺 挿掃掻 宋捜挿 錆仕仕 
 

Kontrola na ohyb 

 購墜痛 噺 警墜陳銚掴痛激墜痛 噺 警墜陳銚掴痛 ゲ ぬに講 ゲ 岫経痛替 伐 穴痛替経痛 岻 噺 ばはぱどのば ゲ ぬに講 ゲ 岫のね替 伐 ぬぱ替のね 岻 噺 掃捜┸ 掻 捌皿珊 

 

Bezpečnost v]či mezi kluzu 倦痛 噺 迎勅痛購墜痛 噺 にぬのはの┸ぱ 噺 惣┸ 捜挿 

 

Zvolená bezešvá ocelová trubka dle namáhání vyhovuje. 

7.1.3 Výpočet sil p]sobící na kluzná ložiska 

 
Obrázek 52 - Model výpočtu reakcí na kluzná ložiska 

Momentová podmínka rovnováhy k bodu A: 

 兼塚 ゲ 訣 ゲ ばぬは 髪 迎喋挑 ゲ ひに 伐 兼佃 ゲ 訣 ゲ 岫はにね 髪 ひに岻 伐 繋待 ゲ 岫ぱぱぱ 髪 ひに岻 噺 ど 
 迎喋挑 噺 伐兼塚 ゲ 訣 ゲ ばぬは 髪 兼佃 ゲ 訣 ゲ 岫はにね 髪 ひに岻 髪 繋待 ゲ 岫ぱぱぱ 髪 ひに岻ひに  

 迎喋挑 噺 伐などど ゲ ひ┸ぱな ゲ ばぬは 髪 ねひ ゲ ひ┸ぱな ゲ 岫はにね 髪 ひに岻 髪 ねばば ゲ 岫ぱぱぱ 髪 ひに岻ひに 噺 操挿想 錆 
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Podmínky rovnováhy ve svislém smEru: 
 迎凋挑 髪 迎喋挑 伐 兼塚 ゲ 訣 伐 兼佃 ゲ 訣 伐 繋墜 噺 ど 
 迎凋挑 噺 伐迎喋挑 髪 兼塚 ゲ 訣 髪 兼佃 ゲ 訣 髪 繋墜 噺 伐ひばね 髪 などど ゲ ひ┸ぱな 髪 ねひ ゲ ひ┸ぱな 髪 ねばば 噺 操掃捜 錆 

7.1.4 Kontrola kluzných ložisek 

Byly zvoleny kluzná ložiska Iglidur, která jsou vyrobena z polymeru syceného 

vysokopevnostními materiály a mazivy. Pro výpočet bylo zvoleno kluzné ložisko Iglidur 

Z ZFM-5055-50 s vysokou tepelnou odolností, krátkodobE až 320°C. Životnost ložisek byla 
vypočtena pomocí online kalkulačky Iglidur expert systém 3.0. [27] [28] 

Parametr Hodnota Jednotka 

Zatížení ložiska 974 N 

Krátkodobá maximální teplota 250 °C 

Otočný úhel pohybu 45 ° 

Frekvence otáčivého pohybu 25 ot/min 

VnitUní pr]mEr ložiska 50 mm
 

Tabulka 19 - Vstupní hodnoty pro výpočet kluzných ložisek 

Životnost ložiska 詣朕賃鎮 噺 など ののぬ 月剣穴 
 

Životnost ložiska pUi p]sobení zatížení a vnEjších podmínek daných tabulkou 14 dosahuje 
hodnoty 10 553 hod. 

7.1.5 Výpočet upínací síly 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Hmotnost výkovku mv 100 kg 

Gravitační zrychlení g 9,81 m.s
-2 

Součinitel bezpečnosti kleští kk 1,5 - 

Dynamický součinitel tUení fčelist 0,42 - 

Úhel g g 45 ° 

Vzdálenost zadních čep] od 
stUedového čepu 

b1 53 mm 

Vzdálenost upínacích čelistí od 
stUedového čepu 

b2 121 mm 

Délka svErného ramena b3 140 mm
 

Upínaná pr]mEr b4 120 mm 

Tabulka 20 - Vstupní parametry pro základní výpočty kleští [1] [29] 
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Obrázek 53 - Výpočet upínací síly na kleštích [1] 

Tíhová síla výkovku 芸 噺 兼塚 ゲ 訣 噺 などど ゲ ひ┸ぱな 噺 操掻層 錆 
 

Podmínka pro bezpečné sevUení kleští 倦賃 ゲ 芸 判 に ゲ 軽態 ゲ 血č勅鎮沈鎚痛 [1] 

 軽態 噺 倦賃 ゲ 芸に ゲ 血č勅鎮沈鎚痛 噺 な┸の ゲ ひぱなに ゲ ど┸ねに 噺 なばのな┸ばひ 軽 簡 層挿捜捜 錆 

 

Upínací síla kleští 軽態 噺 庁祢態 ゲ 長迭長鉄 ゲ 建訣糠 [1] 

 繋通 噺 に ゲ 軽態 ゲ 決態決怠 ゲ 建訣糠 噺 に ゲ なばのの ゲ なになのぬ ゲ 建訣ねのソ 噺 ぱどなぬ 軽 噺伴  擦四 噺 掻匝宋宋 錆 

 

Síla p]sobící na stUední čep  鶏 噺 庁祢態 ゲ 長迭袋長鉄長鉄ゲ達誰坦 底 [1] 

 鶏 噺 ぱにどどに ゲ のぬ 髪 なにななにな ゲ 潔剣嫌ねのソ 噺 ぱぬぬぱ 軽 簡 掻惣捜宋 錆 

 

Upínací síla vychází z podmínky pro bezpečné sevUení kleští. Minimální síla pro upnutí je 
stanovena na hodnotu 8200 N. 

 

7.1.6 Kontrola stUedního čepu 

StUední čep je namáhán silou P a je nutné ho kontrolovat na smyk, ohyb a otlačení. Materiál 
čepu zvolen 11 600 s mezí kluzu 2ř5 MPa. Sílu P je nutné aplikovat jako spojité zatížení 
p]sobící na čep vzhledem k rozložení síly pomocí jednotlivých ramen kleští.  
Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Pr]mEr čepu dč 25 mm 

Síla p]sobící na stUední čep P 8350 N
 

Mez kluzu materiálu čepu Reč 295 MPa 

ŠíUka pevného uložení čepu b5 20 mm 

Tabulka 21 - Parametry pro výpočet stUedního čepu kleští 
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Obrázek 54 - Výpočtový model stUedního čepu 

Určení spojitého zatížení 圏 噺 鶏のど 噺 ぱぬのどのど 噺 層掃挿 錆【仕仕 

 

Reakce od spojitého zatížení 迎長č 噺 圏 ゲ のど ゲ ねどぱど 噺 想層挿捜 錆 

 迎銚č 噺 圏 ゲ のど 伐 迎長č 噺 なはば ゲ のど 伐 ねなばの 噺 想層挿捜 錆 
 

Maximální ohybový moment 
Maximální ohybový moment p]sobí ve stUedu čepu. Jedná se o symetrické zatížení. 
 警墜陳銚掴č 噺 迎銚č ゲ ねど 伐 圏 ゲ にの ゲ なに┸の 噺 ねなばの ゲ ねど 伐 なはば ゲ にの ゲ なに┸の 噺 層層想 掻層匝┸ 捜 錆仕仕 
 

Kontrola na ohyb 購墜č 噺 警墜陳銚掴č激墜č 噺 警墜陳銚掴č ゲ ぬに講 ゲ 穴č戴 噺 ななねぱなに┸の ゲ ぬに講 ゲ にの戴 噺 挿想┸ 掻 捌皿珊 

 

Kontrola na smyk 酵鎚č 噺 圏 ゲ のど ゲ ねに ゲ 講 ゲ 穴č態 噺 なはば ゲ のど ゲ ねに ゲ 講 ゲ にの態 噺 掻┸ 捜 捌皿珊 

 

Redukované namáhání 購追勅鳥č 噺 謬購墜č態 髪 ね ゲ 酵鎚č態 噺 紐ばね┸ぱ態 髪 ね ゲ ぱ┸の態 噺 挿掃┸ 挿 捌皿珊 

 

Bezpečnost v]či mezi kluzu 倦č 噺 迎勅č購追勅鳥č 噺 にひのばは┸ば 噺 惣┸ 掻捜 

 

Kontrola na otlačení 
Otlačení kontroluji na nejvíce namáhaném místE, které je v místE p]sobících reakcí 
od spojitého zatížení.  喧墜痛鎮 噺 迎銚č決泰 ゲ 穴č 噺 ねなばのにど ゲ にの 噺 掻┸ 惣捜 捌皿珊 

 

StUední čep vyhovuje danému namáhání z hlediska bezpečnosti i otlačení. 

7.1.7 Kontrola čepu uvnitU trubky 

Čep je namáhán silou Fu a je nutné ho kontrolovat na smyk, ohyb a otlačení. Materiál čepu 
zvolen 11 600 s mezí kluzu 2ř5 MPa. 
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Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Pr]mEr čepu dčt 16 mm 

Síla p]sobící na čep Fu 8200 N
 

Mez kluzu materiálu čepu Rečt 295 MPa 

ŠíUka pUíruby v místE dotyku čepu b6 7 mm 

Kontrola na ohyb 購墜č痛 噺 警墜陳銚掴č痛激墜č痛 噺 繋通 ゲ 岫なに 髪 ば岻 ゲ ぱ講 ゲ 穴č痛戴 噺 ぱにどど ゲ 岫なに 髪 ば岻 ゲ ぱ講 ゲ なは戴 噺 操掃┸ 掻捌皿珊 

 

Kontrola na smyk 酵鎚č痛 噺 繋通 ゲ ねに ゲ 講 ゲ 穴č痛態 噺 ぱにどど ゲ ねに ゲ 講 ゲ にど態 噺 匝宋┸ 想 捌皿珊 

 

Redukované namáhání 購追勅鳥č痛 噺 謬購墜č痛態 髪 ね ゲ 酵鎚č痛態 噺 紐ひは┸ぱ態 髪 ね ゲ にど┸ね態 噺 層宋捜 捌皿珊 

 

Bezpečnost v]či mezi kluzu 倦č 噺 迎勅č痛購追勅鳥č痛 噺 にひのなどの 噺 匝┸ 掻 

 

Kontrola na otlačení 
Otlačení kontroluji na nejvíce namáhaném místE. V tomto pUípadE se jedná o nejmenší plochu 
dotyku čepu pUíruby. 喧墜痛鎮č痛 噺 繋通決滞 ゲ 穴č痛 噺 ぱにどどなに ゲ なは 噺 想匝┸ 挿 捌皿珊 

 

Čep vyhovuje danému namáhání z hlediska bezpečnosti i otlačení. 

7.1.8 Výpočet síly obsluhy potUebné pro upnutí výkovku 

Síla je vyvozena pomocí lichobEžníkového rovnoramenného závitu Tr 20x4. 
Parametr Označení Hodnota Jednotka 

StUední pr]mEr závitu šroubu d2 18 mm 

Stoupání závitu ph 4 mm
 

Součinitel tUení závitu fz 0,15 - 

Upínací síla kleští Fu 8200 N 

Tabulka 22 - Parametry pro výpočet sil na šroubu [30] 

 
Obrázek 55 - Síly pUi utahování 

Úhel stoupání šroubovice 建訣糠佃 噺 喧朕講 ゲ 穴態 噺 ね講 ゲ なぱ 噺伴 糠佃 噺 想┸ 宋想掃ソ 
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TUecí úhel závitu 建訣砿佃 噺 血佃 噺 ど┸なの 噺伴 砿佃 噺 掻┸ 捜惣ソ 
 

Samosvornost šroubu 糠佃 隼 砿佃 噺伴 想┸ 宋想掃ソ 隼 掻┸ 捜惣ソ �堅剣憲決 倹結 嫌欠兼剣嫌懸剣堅券ý 
 

Utahovací moment 警通 噺 警佃 髪 警朕 噺 ど┸の ゲ 穴態 ゲ 繋通 ゲ 建訣岫糠佃 髪 砿佃岻 髪 ど┸の ゲ 穴鎚 ゲ 繋通 ゲ 血朕 
 

Mz - Moment tUecího odporu v závitu  [Nmm] 

Mh - Moment tUecího odporu v dosedací ploše [Nmm] 

 警通 噺 ど┸の ゲ なぱ ゲ ぱにどど ゲ 建訣岫ね┸どねは 髪 ぱ┸のぬ岻 噺 層掃 想掃想 錆仕仕 
 

Moment tUecího odporu v dosedací ploše nebyl do výpočtu zahrnut z d]vodu uložení 
lichobEžníkového šroubu v oboustranném axiálním ložisku. 
 

Síla vyvozená obsluhou pUi utahování šroubu 繋通痛銚朕 噺 警通堅 噺 なは ねはねぱど 噺 匝宋捜┸ 掻 錆 

 

Maximální síla vynaložená jednou rukou ve stoje je dle ergonomie 250 N pro mužskou 
populaci. Z tohoto hlediska utahovací síla vyhovuje. [31] 

7.1.9 Pevnostní kontrola šroubu 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

StUední pr]mEr závitu šroubu d2 18 mm 

Malý pr]mEr závitu šroubu d3 15,5 mm 

Mez kluzu šroubu Ř.Ř Rešr 640 MPa
 

Dovolený tlak v závitu pDšr 90 MPa 

Bezpečnost šroubu kšr 4 - 

Moment tUecího odporu v závitu Mz = Mu 16 646 Nmm 

Malý pr]mEr závitu matice D1 16 mm 

Délka matice Lm 30 mm 

Tabulka 23 - Parametry pro pevnostní kontrolu lichobEžníkového šroubu [32] [30] 

Dovolené namáhání šroubu 購帖�追 噺 迎勅�追倦�追 噺 はねどね 噺 層掃宋 轡隈軍 

 

Namáhání od tahové síly 購痛�追 噺 繋通 ゲ ね講 ゲ 岫穴態 髪 穴戴に 岻態 噺 ぱにどど ゲ ね講 ゲ 岫なぱ 髪 なの┸のに 岻態 噺 惣挿┸ 匝 轡隈軍 

 

Namáhání od krutu 
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酵賃�追 噺 警佃激賃�追 噺 警佃 ゲ なは講 ゲ 岫穴態 髪 穴戴に 岻戴 噺 なはねはね ゲ なは講 ゲ 岫なぱ 髪 なの┸のに 岻戴 噺 層挿┸ 掻 捌皿珊 

 

Redukované namáhání 購追勅鳥�追 噺 謬購痛�追態 髪 ね ゲ 酵賃�追態 噺 紐ぬば┸に態 髪 ね ゲ なば┸ぱ態 噺 捜層┸ 捜 捌皿珊 判 時拶�司 

 

Styková výška závitu 茎怠 噺 穴 伐 経怠に 噺 にど 伐 なはに 噺 匝 仕仕 

 

Otlačení závitu 喧佃�追 噺 繋通ど┸ばの ゲ 講 ゲ 穴態 ゲ 茎怠 ゲ 詣陳喧朕 噺 ぱにどどど┸ばの ゲ 講 ゲ なぱ ゲ に ゲ ぬどね 噺 層匝┸ 操 捌皿珊 

 

Zvolený lichobEžníkový rovnoramenný šroub Tr 20x4 z hlediska pevnostního výpočtu 
vyhovuje. 

 

7.1.10 Axiální ložisko 

Axiální ložisko pUenáší upínací sílu kleští potUebnou pro upnutí výkovku o hmotnosti 100 kg. 
Na ložisko p]sobí pouze axiální síla. Zvoleno oboustranné axiální kuličkové ložisko SKF 
52205. 

 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Radiální zatížení Fr 0 N 

Axiální zatížení Fa 8200 N 

Počet otáček n 50 ot/min 

Požadovaná životnost Lreq 10000 hod 

Požadovaný součinitel statické 
bezpečnosti s0 3 - 

Základní dynamická únosnost C 26500  N 

Základní statická únosnost Co 50000 N 

Tabulka 24 - Parametry pro výpočet axiálního ložiska SKF 52 205 

Ekvivalentní zatížení 繋勅 噺 隙 ゲ 繋追 髪 桁 ゲ 繋銚 噺 な ゲ ぱにどど 噺 掻匝宋宋 錆 
 

Kontrola životnosti ložiska 詣朕 噺 なはははは券 ゲ 磐系繋勅卑戴 噺 なははははのど ゲ 磐にはのどどぱにどど 卑戴 噺 層層 匝捜宋 酸伺纂 半 鯖司蚕刺 

Součinitel statické bezpečnosti 嫌墜頂 噺 系墜繋勅 噺 のどどどどぱにどど 噺 掃┸ 宋操 半 史伺 

 

 鮫産伺四史嗣司珊仔仔é 暫四残餐č暫伺士é 珊姉餐�残仔í 残伺:餐史暫伺 士姿酸伺士四斬蚕 
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8 Ekonomické zhodnocení 
Jedná se o pUedbEžnou cenovou kalkulaci materiálu, výroby a pUíslušenství. Jednotlivé ceny 
jsou uvedeny bez DPH.  Celková cena je pouhým součtem jednotlivých oblastí náklad]. 
 

Náklady na materiál jeUábu 

Název Materiál Hmotnost [kg] Cena [Kč/kg] 
Cena celkem 

[Kč] 

I profil 200 IPE 200, 11 375 112 24,23 2713,76 

I profil 220 IPE 220, 11 375 18 25,51 459,18 

I profil 300 IPE 300, 11 375 42 25,93 1089,06 

Sloup 11 503 39 31,41 1224,99 

VzpEra 11 503 45 31,41 1413,45 

Ložiskové domky 11 503 17 31,41 433,97 

7 334,41 

Tabulka 25 - Náklady na materiál jeUábu 

Výsledná cena za materiál musí být zvEtšena o 20% z d]vodu nezapočítání pUídavk] 
na následné obrábEní  系結券欠 権欠 兼欠建結堅件�健 噺 ばぬぬね┸ねな ゲ な┸に 噺 掻掻宋層┸ 惣 皐č 
 

Náklady na nakupované díly jeUábu 

Název Označení Počet kus] Cena [Kč/ks] 
Cena celkem 

[Kč] 

Kuželíkové ložisko SKF 32207 1 570 570 

Válečkové ložisko NU 2306 ECP 1 1448,75 1448,75 

JeUábová kočka GM 2 200.8-2 1 62 530 62530 

Táhlo P30 S355 1 320,3 320,3 

Vidlice P30  2 131,21 262,42 

Šroub M20x70 8 16,32 130,56 

Matice M20 8 6,97 55,76 

Podložka 30 16 1,7 27,2 

65 344,99 

Tabulka 26 - Náklady na nakupované díly jeUábu 

Náklady na výrobu jeUábu 

Náklady na výrobu jsou stanoveny jako hrubý odhad času výroby vynásobený hodinovou 
sazbou. Odhad doby činností byl stanoven na základE zkušeností. 

Činnost Odhad času [hod] Cena [Kč/hod] Cena celkem [Kč] 

PUíprava výroby 8 450 3600 

Výroba ložiskové domky 32 450 14400 

Výroba sloupu 8 450 3600 

SvaUenec 8 450 3600 

Montáž 8 450 3600 

28 800 

Tabulka 27 - Náklady na výrobu jeUábu 
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Celkové náklady na výrobu jeUábu 軽�倦健欠穴検 倹結��決憲 噺 ぱぱどな┸ぬ 髪 はのぬねね┸ひひ 髪 にぱぱどど 噺 層宋匝 操想掃┸ 匝操 皐č 

 

Náklady na materiál upínacích kleští 

Název Materiál Hmotnost [kg] Cena [Kč/kg] 
Cena celkem 

[Kč] 

Manipulační trubka P235TR2 7,7 57,07 439,44 

Svírací ramena 11 503 7,5 31,41 235,56 

Vidlice 11 503 6,7 31,41 210,45 

Ostatní součásti 11 375 8,9 23,75 211,375 

1 096,83 

Tabulka 28 - Náklady na materiál upínacích kleští 

Výsledná cena za materiál musí být zvEtšena o 20% z d]vodu nezapočítání pUídavk] 
na následné obrábEní  系結券欠 権欠 兼欠建結堅件�健 噺 などひは┸ぱぬ ゲ な┸に 噺 層惣層掃┸ 匝 皐č 

 

Náklady na nakupované díly upínacích kleští 

Název Označení Počet kus] Cena [Kč/ks] 
Cena celkem 

[Kč] 
Axiální ložisko SKF 52205 1 1259 1259 

Kluzné ložisko ZFM-5055-50 2 736,3 1472,6 

Radiální ložisko W 6004-2Z 1 878 878 

Ostatní součásti - 1 460,5 460,5 

4 070,1 

Tabulka 29 - Náklady na nakupované díly upínacích kleští 

Náklady na výrobu upínacích kleští 
Náklady na výrobu jsou stanoveny jako hrubý odhad času výroby vynásobený hodinovou 
sazbou. Odhad doby činností byl stanoven na základE zkušeností. 

Činnost Odhad času [hod] Cena [Kč/hod] Cena celkem [Kč] 

PUíprava výroby 20 450 9000 

Nosná část 24 450 10800 

Upínací mechanismus 32 450 14400 

Montáž 10 450 4500 

38 700 

Tabulka 30 - Náklady na výrobu upínacích kleští 

Celkové náklady na výrobu upínacích kleští 軽�倦健欠穴検 倹結��決憲 噺 なぬなは┸に 髪 ねどばど┸な 髪 ぬぱばどど 噺 想想 宋掻掃┸ 惣 皐č 
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9 ZávEr 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního jeUábu k hydraulickému 
lisu pUi volném kování. Jedná se o zajištEní dopravy výkovku z pece ke kovadl]m a následnou 

manipulaci pUi vlastním procesu kování s výkovky o hmotnosti 10 – 100 kg. 

 

Úvodní část práce je zamEUena na technologii kování a manipulaci v kovárnách. Je zde 
stručnE popsán vlastní proces tváUení materiálu pUi volném i zápustkovém kování. Z hlediska 

manipulace je popsán význam a jednotlivé manipulační zaUízení využívající se v kovárnách. 
 

Druhá část práce se zabývá bližší specifikací zadání z hlediska nutnE splnEných podmínek 
či z hlediska ergonomie pracovníka. Po stanovení celkové specifikace zadání byly navrženy 
jednotlivé varianty Uešení splOující toto zadání. Ke každé variantE byl pUidán popis 
a jednotlivé výhody a nevýhody. Následuje komplexní hodnocení navržených variant pomocí 
bodové stupnice dle ceny a kvality, a následnE výbEr nejvhodnEjší varianty Uešení. 
Pro zvolenou variantu jeUábu bylo nutné navrhnout konstrukční Uešení upínacího zaUízení 
a znovu vybrat nevýhodnEjší variantu. V této části byl též zvolen zvedací mechanismus 
zajiš[ující plynulost a bezpečnost práce. 
 

TUetí část práce je vEnována vlastnímu konstrukčnímu Uešení. Pomocí základních výpočt] 
byla navržena konstrukce jeUábu, která byla následnE zkontrolována pomocí metody 
konečných prvk]. Ze simulace byly zjištEny hodnoty maximálních deformací a napEtí, které 
vyhovují dovoleným hodnotám. Pro konstrukci upínacího zaUízení byly taktéž nejprve 
provedeny základní výpočty jednotlivých součástí. Poté byla vytvoUena konstrukce 
s upínacím mechanismem zajiš[ující sevUení, pUenos a následnou manipulaci s výkovkem 
pUi vlastním kování. Jako poslední krok bylo provedeno ekonomické zhodnocení. Jedná se 
o pUibližnou cenovou kalkulaci z hlediska materiál], díl] a práce. 
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10,001 kg 2SN 02 1702PODLOﾀKA 835

40,002 kg ISO 4762､ROUB M5-834

10,002 kg ISO 4017､ROUB M6-1633

20,003 kg ISO 4762､ROUB M6-2532

10,002 kg 2SN 02 3640POJISTN„ PODLOﾀKA MB331

10,011 kg 2SN 02 3630MATICE KM330

20,023 kg IGLIDUR ZKLUZN¯ LOﾀISKO 5029

10,092 kg SKFLOﾀISKO W 6004-2Z28

10,033 kg SKFLOﾀISKO 52 20527

      

20,05 kg11 375DP-2019-02-00-0202EP Ø16-3326

10,11 kg11 375DP-2019-02-00-0192EP Ø20-4725

40,13 kg11 375DP-2019-02-00-0182EP Ø20-5724

10,41 kg11 375DP-2019-02-00-0172EP Ø25-10723

20,03 kg11 375DP-2019-02-00-016PODLOﾀKA Ø2522

10,15 kg11 375DP-2019-02-00-015VYMEZOVAC̊ KROUﾀEK Ø4821

10,03 kg11 375DP-2019-02-00-014VYMEZOVAC̊ KROUﾀEK Ø2020

10,10 kg11 375DP-2019-02-00-013V̊2KO19

10,74 kg11 375DP-2019-02-00-0122ELIST II18

10,74 kg11 375DP-2019-02-00-0112ELIST I17

20,64 kg11 503DP-2019-02-00-010SV̊RAC̊ RAMENO IV16

10,79 kg11 503DP-2019-02-00-009SV̊RAC̊ RAMENO III15

21,33 kg11 503DP-2019-02-00-008SV̊RAC̊ RAMENO II14

11,78 kg11 503DP-2019-02-00-007SV̊RAC̊ RAMENO I13

13,00 kg11 375DP-2019-02-00-006TY2KA12

10,89 kg11 375DP-2019-02-00-005OBJ̊MKA11

10,38 kg11 375DP-2019-02-00-004OP@RN„ MATICE10

11,24 kg11 375DP-2019-02-00-003UP̊NAC̊ V„LEC9

10,55 kg11 375DP-2019-02-00-002UP̊NAC̊ MATICE8

10,43 kg11 375DP-2019-02-00-001POHYBOV! ､ROUB7

      

17,78 kgP235TR2DP-2019-02-00-001TRUBKA 54-86

149,00 kg DP-2019-02-05-000Z„VAﾀ̊5

10,14 kg DP-2019-02-04-000UP̊NAC̊ KOLE2KO4

13,21 kg DP-2019-02-03-000OTO23

11,73 kg DP-2019-02-02-000MADLA2

16,71 kg DP-2019-02-01-000VIDLICE1
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Z ( 1 : 5 ) Y ( 1 : 5 )

A-A ( 1 : 10 )

21,717 kg11 375DP-2019-01-02-005STY2N̊K6

20,963 kg11 375DP-2019-01-02-005DESTI2KA5

12,986 kg11 503DP-2019-01-02-004ºLOﾀN! 2EP4

119,340 kg11 503DP-2019-01-02-003SLOUP3

1111,800 kg11 375DP-2019-01-02-002POJEZDOV„ DR„HA2

144,064 kg11 503DP-2019-01-02-001VZP@RA1
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OND{EJ LUK„､
23.4.2019

V!KRES SESTAVY SVA{ENCE

OTO2N„ KONZOLE

DP-2019-01-02-000

183,63
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