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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

ABSTRAKT 

Cílem diplomové práce je konstrukční návrh zkušebního stavu pro testování životnosti pry-

žových segmentů. Práce obsahuje stručný popis testované součásti, zkušebních strojů a jed-

notlivých částí zkušebních zařízení. Následuje koncepční a konstrukční návrh se zdůvodně-
ním volby konkrétních součástí, případně podpořené analýzami u kritických členů. Závěrem 
je zhodnocen celkový konstrukční návrh, jehož kompletní výkresová dokumentace je přilo-

žena k práci.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

zkušební stav, aktuátor, pryžový segment, konzole 

ABSTRACT 

The aim of diploma thesis is construction design of test rig for durability testing of the rubber 

segments. The work contains a brief description of tested component, test rigs and individual 

parts of the testing system. Next chapter describes conception and construction solutions with 

justification of choice specific parts, supported by analysis of critical parts. Finally the over-

all construction design is evaluated and accompanied with a documentation of drawings, 

which is attached to the thesis. 
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ÚVOD 

ÚVOD 

Cílem diplomové práce je vyhotovení konstrukčního návrhu zkušebního stavu pro dlouhodo-

bé testování pryžových segmentů spojek.  

Podnět k zadání této diplomové práce vzešel z aktuálního projektu řešeného na Ústavu auto-

mobilního a dopravního inženýrství. Zadavatelem projektu je společnost specializující se na 
výrobu převodových ústrojí, která tyto spojky využívá ve svých sestavách. Jelikož jsou spojky 
tvořené z pryžových segmentů kritickým členem celého ústrojí a zároveň tvoří vysoký fi-
nanční podíl u nakupovaných položek, je snaha výrobce převodových ústrojí o vlastní výrobu 
a vývoj pryžových segmentů.  

Rešeršní část práce se zaobírá především jednotlivými typy testovacích strojů, jejich vhodnos-

tí pro řešený projekt a také částmi testovacích systémů. Konstrukční část práce je již zaměřena 
na volbu a uspořádání dílčích komponent zkušebního stavu s ohledem na funkčnost a co nej-

nižší výrobní náročnost zkušebního stavu vzhledem k nesériové výrobě. Zároveň je i snaha  

o dosažení určité flexibility konstrukce, pro použití zkušebního stavu i na jiné testované sou-

části. Zvolené konstrukční celky jsou rovněž podrobeny analýzám, ověřující vhodnost řešení.  
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CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

1 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

V závislosti na zvyšujících se požadavcích na bezpečnost strojů a jejich součástí je často po-

třeba simulace ověřit praktickým testováním. Zvláště u pryžových materiálů, jejichž mecha-

nické vlastnosti závisí na mnoha proměnných. V diplomové práci bude řešena konstrukce 
zkušebního stavu pro testování pryžového segmentu spojky. Základní požadavky na zkušební 
stav jsou: dynamická síla 25 kN, maximální frekvence zatěžování 50 Hz, maximální zdvih 

aktuátoru 100 mm a možnost oboustranného natočení zkoušené součásti. Před začátkem kon-

strukční části práce budou podrobněji vymezeny okrajové podmínky pro testování, případně 

zvoleno další přídavné zatížení vhodné pro testování pryžových segmentů.   

 

1.1 TESTOVANÁ SOUČÁST 

Pro testování byl zvolen jeden segment spojky řady SGFlex link. Konstrukce spojky se skládá 
z jednotlivých elementů, které jsou šrouby spojeny s hnací a hnanou částí. Každý pryžový 
segment spojky obsahuje vlákna pro zesílení tuhosti spojky v radiálním směru. Točivý mo-

ment přenášený těmito spojkami se pohybuje v rozsahu od 1 900 do 19 000 Nm, podle počtu 
segmentů obsažených ve spojce. Významné vlastnosti těchto spojek jsou: kompenzace radiál-

ní, axiální a úhlové odchylky, snadná instalace, použití při vysokých otáčkách, snížení hluku  
a vibrací a především tlumení špiček točivého momentu a torzních kmitů. Pro náš návrh byla 

zvolena spojka SGFlex-200.01 [1]. 

 

Obr.1 Spojka SGFlex-200.01 [1] 

 

Tyto spojky se využívají v mnoha odvětvích: v automobilovém průmyslu jako náhrada karda-

nova kloubu, u větrných elektráren jako spojovací člen mezi vrtulí a generátorem, v kolejové 
dopravě pro spojení elektromotoru a převodového ústrojí, aj. [2]. 
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CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

 

 

Obr. 2 Příklad montáže Spojky SGFlex link [2] 

 

1.2 PRYŽOVÉ MATERIÁLY 

Pryže vznikají vulkanizací syntetického nebo přírodního kaučuku. Po vulkanizaci (síťování) 
vzniká materiál s výhodnými mechanickými vlastnostmi, jako je vysoká elasticita, pevnost, 
odolnost proti otěru, aj. Vulkanizace probíhá při 140-200 °C smísením kaučuku, vulkanizač-
ních činidel (síra), aktivátorů vulkanizace, urychlovače, plniva a dalšími příměsemi (antide-

gradanty, změkčovadla, retardéry hoření, pigmenty, atd.) pro dosažení požadovaných vlast-

ností. Významnou příměsí pryží jsou antidegradanty ovlivňující nechtěné stárnutí pryží (změ-
na vlastností sítě) vlivem oxidačních procesů, tepelného nebo mechanického namáhání. Až  
30 % hmotnosti pryže mohou zaujímat plniva, mající významný vliv na mechanické vlastnos-

ti pryže, v gumárenském průmyslu jsou nejčastější saze, které zároveň chrání pryž proti otěru  
a UV záření. Další významnou vlastností pryží je viskozita, která s rostoucí teplotou klesá  
a zapříčiňuje vysokou akumulační energii pryže při deformaci. Dále stojí za zmínku vysoká 
chemická odolnost, elektroizolační vlastnosti či zanedbatelná propustnost pro vodu a plynné 
látky [3]. 

1.3 DYNAMICKÉ VLASTNOSTI PRYŽÍ  

Základní vlastností pryžových materiálů je jejich viskoelastické chování. Časový průběh de-

formace nekopíruje časový průběh síly, dochází k hysterezi a postupné relaxaci deformační 
odezvy. Pro popis chování pryžových materiálů se využívají reologické modely kombinující 
různě spojené pružné a viskózní členy (sériově, paralelně, sérioparalelně). Dále se zavádí 
komplexní dynamický modul pružnosti G

*, kde reálná část komplexního modulu odpovídá 
pružnosti elastického členu (paměťový modul) a imaginární část odpovídá viskóznímu členu 
(ztrátový modul) viz vztah níže.  𝐺∗ = 𝐺 ′ + 𝑖𝐺 ′′  (1) 

Nejdůležitějším parametrem pro návrh nebo kontrolu pryžového elementu v dynamických 
aplikacích je tedy stanovení závislosti dynamického komplexního modulu na frekvenci, am-

plitudě případně na teplotě.  
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Obecně platí, že se zvyšující se frekvencí se zvyšuje paměťový a ztrátový modul. Při zvyšují-
cí se amplitudě klesá paměťový modul, ztrátový modul dosahuje svého maxima  
a dále klesá, viz obr. 3 [4]. 

 

Obr. 3 Amplitudová a frekvenční závislost modulu pro plněnou pryž NR [4] 

 

Z obr. 3 vyplývá, že v místech, kde dochází k největšímu poklesu paměťového modulu, je 

zároveň maximum ztrátového, což vede ke vzrůstu teploty pryžové součásti. Při překročení 
povolených teplot, může docházet i k degradaci pryže.  

Závislost ztrátového a paměťového modulu na teplotě znázorňuje obr. 4. Je zde patrný pokles 
paměťového i ztrátového modulu se zvyšující se teplotou, to může vést k ztrátě potřebné tu-

hosti součásti. Extrémními případy jsou přechodové oblasti, kde se prudce mění paměťový  
i ztrátový modul [4].  

 

Obr. 4 Teplotní závislost ztrátového a paměťového modulu [4] 



BRNO 2019 

 

14 
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2 STROJE PRO TESTOVÁNÍ 
Základní rozdělení strojů pro testování součástí je na statické a dynamické. V této práci se 

budeme zabývat návrhem stroje pro dynamické testování, avšak je potřeba dodat, že většina 
moderních dynamických testovacích strojů je schopna i statického zatěžování vzhledem 
k pokročilé technologii řízení těchto strojů. Druhé neméně důležité dělení je podle způsobu 
přenosu pohybu, tento typ rozdělení bude stručně popsán v následující kapitole. Nelze zapo-

menout na dělení strojů podle průmyslu, na který se orientují. Každé průmyslové odvětví má 
své konkrétní specifikace, které se liší průběhem zkoušek, přípravou vzorků či speciálním 
příslušenstvím. Některé společnosti se zabývají testováním pro všechny průmyslové oblasti 
(MTS), některé se zabývají pouze jedním odvětvím (Cooper – geomateriály) a jiné nabízí 
výhradně univerzální testovací stroje (Zwick, Instron), avšak většinou lze tyto stroje přizpů-
sobit přímo požadavkům zákazníka [5]. 

 

2.1 ROZDĚLENÍ STROJŮ PODLE ZPŮSOBU PŘENOSU POHYBU 

Stroje pro dynamické testování lze rozdělit do čtyř kategorií:  

a) stroje využívající elektromagnetických sil,  

b) stroje využívající mechanických komponent, 

c) stroje využívající tlakového media, 

d) speciální stroje – termoelektrické, elektromagneticky buzené, atd. 

 

Pozn.: V následujícím textu bude popisována problematika lineárních testovacích systémů, 

neboť pro naše řešení je právě tento pohyb primární a jsou na něj kladeny nejvyšší požadav-

ky. Problematika přídavného zatížení bude popsána v konstrukční části práce. 

 

a) Stroje využívající elektromagnetických sil,  

do této kategorie patří elektrodynamická a elektromagnetická testovací zařízení. Velkou vý-
hodou těchto zařízení je kompaktnost, tedy absence tlakových rozvodů, hydrogenerátoru a tím 
pádem i nižší konečná cena. Z hlediska výkonových vlastností dosahují elektromagnetické 
testovací systémy od společnosti MTS, při silové kapacitě stroje 25 kN, srovnatelných rych-

lostí a frekvencí ve srovnání s běžnými servo-hydraulickými systémy. U elektrodynamických 
strojů lze sledovat v závislosti na daném výrobci (MTS, Testresources, aj.) horší parametry 

oproti univerzálním servo-hydraulickým testovacím zařízením pro zatížení 25 kN. Závěrem je 
vhodné dodat, že pro náš návrh je volba této koncepce nevhodná, neboť samostatné aktuátory 
nejsou od výrobců těchto zařízení dostupné. Zároveň zde není možnost vylepšit výsledné 
vlastnosti aktuátoru, jako to je u servo-hydraulických aktuátorů, volbou vhodného příslušen-

ství [5]. 
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Obr. 3 Princip elektrodynamického a elektromagnetického aktuátoru [6] 

 

 

Obr. 4 Axiální a torzní elektrodynamický testovací systém 830L společnosti Testresources 

(ve spodní častí se nachází torzní aktuátor, ve vrchní axiální) [7] 

 

b) Stroje využívající mechanických komponent, 

častěji nazývané elektromechanické se vyskytují na trhu s testovacími systémy méně. Prvním 
zástupcem této kategorie je zkušební stav s elektromotorem, který je propojený s klikovým 
mechanismem nejčastěji ozubeným řemenem. Výhodou tohoto uspořádání je především jed-

noduchost, cena, kompaktnost a vysoké testovací frekvence a rychlosti. Hlavní nevýhodou je 
zatěžování pouze sinusovým průběhem a většinou neměnný zdvih. Hlavní využití je pro tes-

tování tlumičů vozidel. Druhým zástupcem je systém skládající se z elektromotoru, který přes 
převodové ústrojí pohání kuličkový šroub, posuvným prvkem je zde matice šroubu. Patrnou 
nevýhodou tohoto řešení je nízká testovací rychlost a frekvence [8] [9]. 
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Obr. 5 Elektromechanický testovací systém společnosti ZwickRoell [9] 

 

c) Stroje využívající tlakového média, 

do této kategorie patří stroje poháněné tlakovým vzduchem či hydraulickou kapalinou. U ří-
zení tlakovým vzduchem je hlavní výhodou eliminace zpětného vedení, ale nejsou tak často 
běžné mezi výrobci testovacích systémů, tudíž je i problematická dostupnost jednotlivých dílů 
vhodných pro stavbu. Druhým závažnějším problémem pneumatických systémů (válců), je 
jejich použití do velikosti dynamických sil o hodnotě cca 15 kN. Přestože z hlediska zástavby 

a ceny se zdají být hydraulické systémy nevýhodné, bývají nejčastější volbou výrobců testo-

vacích zařízení, ať už se jedná o statické či dynamické zatěžování. Mezi hlavní výrobce hyd-

raulických testovacích systémů patří: MTS, Instron, ZwickRoell, WalterBai, Biss, Inova aj. 

 

Obr. 6 Servo-hydraulický axiální a torzní testovací systém společnosti Instron, typ 8874 
(25kN, 100Nm) [10] 
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Hlavními výhodami hydraulických systémů je velký rozsah zatěžovacích sil (5-5000 kN) pro 

testování a především testování při vysokých frekvencích a rychlostech. Správnou volbou 
hydraulického válce, jednoho či více servoventilů, hydraulické jednotky a dalšího příslušen-

ství lze dosáhnout frekvencí až 700 Hz a rychlostí okolo 10 m.s
-1. Základní charakteristiky 

určující ,,schopnosti‘‘ systému jsou závislosti amplitudy na frekvenci (obr. 11), případně am-

plitudy na frekvenci, rychlosti a zrychlení (obr. 12). Obě charakteristiky jsou vykresleny pro 

zatěžování se sinusovým průběhem [12]. 

 

Obr. 11 Zatěžovací charakteristika axiálního/torzního test. systému od společnosti MTS, typ 
370.02 (25kN, 250Nm) [11] 

 

Vzhledem k dobrým výkonnostním parametrům servo-hydraulických strojů a velkému množ-
ství a dostupnosti příslušenství i samotných aktuátorů, byla pro konstrukci zvolena právě tato 
koncepce. Z tohoto důvodu budou v příštích kapitolách podrobně rozebrány jednotlivé části 
servo-hydraulického systému. 
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Obr. 12 Výkonnostní charakteristika servo-hydraulického aktuátoru [14] 

 

2.2 ZÁKLADNÍ ČÁSTI SERVO-HYDRAULICKÉHO TESTOVACÍHO SYSTÉMU 

Rám – nosná část testovacího systému, ve většině případů (cca do 1000 kN) se skládá 
z podstavce, dvou kruhových vodících tyčí a příčné konzole. Aktuátor může být umístěn 
v podstavci, viz obr. 12 nebo na příčné konzoli. V případě, že je aktuátor umístěn na příčné 
konzoli, je posuv obvykle řešen párem hydraulických válců umístěných na krajích konzole. 
V druhém případě se nejčastěji volí manuální polohování příčníku. 

Hydraulický aktuátor – jeho součástí je senzor polohy (na obrázku LVDT senzor), který zajiš-
ťuje zpětnou vazbu a přesné řízení systému. Dále je osazen přes propojovací blok jedním ne-

bo více servoventily, které mají funkci konečného řídicího členu.  

Snímač zatížení – obvyklým řešením je použití tenzometrických snímačů sil/momentů. 

Upínací prvky – zde existuje nespočet možností pro upnutí testované součásti, základní rozdě-
lení je na mechanické a hydraulické upínání.  
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Zdroj tlakového oleje – skládá se z hydraulické a distribuční jednotky, podle použitého příslu-

šenství pracuje při normalizovaném tlaku 210 nebo 280 barů. Průtok se volí podle požadova-

ných frekvencí a rychlostí zatěžování.   

Závěrem nelze zapomenout na řídicí kontrolér, PC a příslušný software pro řízení, komunika-

ci, zobrazení, záznam a snadnou obsluhu. 

 

Obr. 13 Základní části testovacího systému [12] 

 

2.2.1 HYDRAULICKÉ AKTUÁTORY 

Na obr. 14 je znázorněn řez hydraulickým aktuátorem s hydrostatickými ložisky. Základními 
částmi aktuátoru jsou: válec, píst v provedení double rod, což znamená, že je tlakový olej při-
váděn na obě pracovní plochy pístu. Píst má obvykle chromovaný povrch pro minimalizaci 
tření a odolnosti proti otěru a chemikáliím. Na konci pístu se nachází otvory pro připojení 
dalšího příslušenství. Aktuátory jsou rovněž vybaveny bezkontaktními snímači polohy 
(LVDT nebo magnetostrikční). Další nedílnou součástí aktuátoru jsou porty pro připojení 
servoventilu přes propojovací blok. Aktuátory jsou zpravidla vybaveny tlakovými akumuláto-

ry pro snížení pulsací jak na straně přívodu tak i odvodu tlakového oleje. Mezi ostatní příslu-

šenství lze zařadit různé konstrukční členy pro uchycení aktuátoru či například čerpadlo pro 
odvod přebytečného oleje z hydrostatických ložisek [13][14]. 
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Obr. 14 Řez hydraulickým aktuátorem MTS 248 [13] 

 

 

Obr. 15 Konstrukce a vlastnosti hydraulických aktuátorů [14] 
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Z obr. 15 lze vyvodit závěr, že pro dynamické testování jsou nejvhodnější hydraulické aktuá-
tory s hydrostatickými ložisky řízené servoventilem. Vychází to z maximálních rychlostí  
a frekvencí, které jsou tyto aktuátory schopny dosáhnout. Další výhoda je zanedbatelné tření, 
které má vliv na životnost, nedochází k zadrhávání a především je tření nezávislé na tlaku 
oleje a boční síle (vysoké maximální dovolené hodnoty boční síly až do jedné třetiny maxi-

mální axiální síly). Poslední prvkem, který se často vyskytuje u aktuátorů s hydrostatickými  
i kluznými ložisky, jsou ložiska na bázi polymeru. U aktuátorů s hydrostatickými ložisky 
slouží pouze jako ochranný prvek při překročení maximální boční síly, chránící aktuátor proti 
zadření [14]. 

2.2.2 SERVOVENTIL 

Servoventily lze zařadit do skupiny proporcionálních ventilů pro řízení tlaku a průtoku. Řídí 
velikost tlaku a průtoku úměrně k velikosti řídicího signálu – proudového nebo napěťového. 
Převážně se používají 4-cestné (přívod P, odvod R, komora C1, komora C2), 3-polohové 
s více stupni řízení. Běžné jsou dva stupně, v případě velkých průtoků (až 370l/min) se použí-
vají i tři stupně. Samozřejmostí je i zpětná vazba (mechanická, hydraulická, elektrická), která 
má spolu s vícestupňovým řízením rozhodující vliv na rychlost a přesnost odezvy. Servoven-

tily se vyznačují výbornými statickými, dynamickými charakteristikami a řízením vysokých 
frekvencí – stovky Hz. Tyto výhody jsou vykoupeny vysokou cenou způsobenou vysokou 

výrobní náročností. Konvenční proporcionální ventily pro řízení tlaku a průtoku dosahují hor-

ších dynamických parametrů, mají omezenou velikost řízeného průtoku a dosahují nižších 
řídicích frekvencí cca do 60Hz. Výhodou je nižší cena [15][16]. 

 

Obr. 16 Schéma servoventilu s dvoustupňovým řízením a mechanickou zpětnou vazbou [16] 

 

 



BRNO 2019 

 

22 

 

STROJE PRO TESTOVÁNÍ 

 

Na obr. 15 je znázorněn princip funkce servoventilu, silovou interakcí mezi magnetem a elek-

tromagnetem dochází k přivření/pootevření konců trysek (1. stupeň), což způsobuje rozdíl 
tlaku na koncích šoupátka, šoupátko se pohybuje (2. stupeň). Komora C2 je propojena 
s přívodem, komora C1 s odvodem. Rozdíl tlaku v komorách aktuátoru způsobuje pohyb pístu 
[16]. 

2.2.3 PROPOJOVACÍ BLOK 

Nazýván také blok servoventilu spojuje primárně hydraulický válec se servoventilem. Záro-

veň obvykle slouží pro připojení tlakových akumulátorů a jiného příslušenství viz obr. 17. 

Bloky jsou rovněž vybaveny dodatečnou filtrací a ochrannými ventily [17]. 

 

Obr. 17 Blok servoventilu a příslušenství [17]  

1-Krycí plát, 2-Plnící blok, 3-Dvoustupňový servoventil, 4-Třístupňový servoventil, 5-Škrtící 
deska, 6-Diferenční snímač tlaku, 7-Škrtící klapka, 8-Akumulátor výstupního oleje, 9-Deska 

adaptéru, 10-Akumulátor tlakového oleje, 11-Ventilový blok 
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2.2.4 SNÍMAČE ZATÍŽENÍ 

Pro účely přesného určení sil a momentů je nejběžnější využití tenzometrů zakomponovaných 
v kovových pouzdrech. Na tyto sestavy jsou kladeny vysoké nároky jak z hlediska přesnosti, 
citlivosti, kompenzace parazitních sil, nízké teplotní závislosti, nízké nelinearity, nízké hyste-

reze ale i tuhosti nebo odolnosti vůči korozi. Snímače bývají vybaveny celomůstkovým zapo-

jením tenzometrů a kompenzačními prvky. Pro správné vyhodnocení a zpracování signálu 
řídicím mikrokontrolérem musí být měřicí řetězec rovněž vybaven vhodným zesilovačem, 
filtrací signálu a AD převodníkem [18][22]. 

 

Obr. 18 Řez snímačem zatížení [19] 

 

TENZOMETRY: 

Tenzometry pracují na principu změny odporu v závislosti na deformaci. Z hlediska principu 

funkce se dělí na:  

a) kovové – foliové nebo zřídka používané drátkové či vrstvové  

Výhodou foliových tenzometrů je lineární závislost deformace na změně odporu a nízká cena. 
Nevýhodou je nižší životnost při dynamickém namáhání ve srovnání s polovodičovými.  

 

b) polovodičové (piezoelektrické) – pracují na principu změny vlastností PN přechodu při 
jeho zatížení (piezoodporový jev). Hlavní výhodou je vysoká citlivost (50-100násobně větší 
než u foliových) a vysoká únavová životnost. Nevýhodou je nelineární závislost změny odpo-

ru na deformaci [20]. 

Následně se budeme zabývat pouze foliovými tenzometry, jejichž nižší cena, snazší kalibrace 
a větší dostupnost je pro nás rozhodujícím kritériem. Lepené foliové tenzometry jsou 
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v současnosti nejpoužívanější typy tenzometrů. Vyrábějí se leptáním, což umožňuje vyrobit 
libovolný tvar mřížky. Mezi nejčastější kovy tenzometrů patří: konstantan, karma či nichrome 
V [20][21]. 

 

Obr. 17 Schéma foliového tenzometru [20] 

 

Foliový tenzometr pracuje jako pasivní snímač, je napájen střídavým nebo stejnosměrným 
proudem. Při změně zatížení součásti dochází k prodloužení/zkrácení délky vodiče a tím ke 
změně odporu a zároveň i napětí. Změna napětí je přímo úměrná deformaci tenzometru [20]. 

 

Obr. 18 Princip funkce foliového tenzometru [21] 

 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY SNÍMAČŮ ZATÍŽENÍ 

Součinitel deformační citlivosti – K-faktor (pro kovové foliové tenzometry hodnoty okolo  

K = 2, v závislosti na použitém materiálu). Čím vyšší je hodnota K-faktoru, tím vyšší je citli-
vost snímače. Pro přesná měření se využívají snímače s celomůstkovým zapojením tenzomet-

rů, které zvyšuje citlivost snímače [22] 

𝐾 =

𝑑𝑅𝑅𝑑𝑙𝑙0

 (2) 

kde: R (Ω)  – odpor tenzometru (změna odporu)  

 l (mm)  – délka tenzometru (změna délky) 
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Třída přesnosti – udává se v procentech a je vztažena k jmenovité hodnotě zatížení. Nejpřes-

nější snímače používané pro vážení dosahují hodnot až 0,01% pro stanovené rozmezí teplot. 
Chyby při měření se souhrnně řadí pod sloučenou chybu, která se skládá z chyby linearity, 

hystereze a reprodukovatelnosti. Prakticky zde má vliv každá část snímače: tenzometr, lepidlo 
i vlastní těleso snímače. Dále je zde nutné počítat se změnami teplot, které však lze dostatečně 
kompenzovat různými způsoby [22]. 

Ostatní parametry – citlivost při jmenovitém zatížení (např. 2 mV/V), rozsah měření  
(např. 25 kN), přetížitelnost (např. 150 %), napájecí napětí, aj. [22]. 

 

2.2.5 LINEÁRNÍ SNÍMAČE POLOHY 

Snímání polohy lze realizovat mnoha způsoby. Základní dělení snímačů polohy, které hraje 
důležitou roli při volbě snímače je na:  

 Kontaktní/bezkontaktní 
 Absolutní/inkrementální – hraje roli při výpadku proudu nebo zapnutí stroje, kdy stro-

je vybavené inkrementálním snímačem musí mít určenou referenční polohu pro odmě-
řování 

 Podle fyzikálního principu – odporové, indukčnostní, kapacitní, optické, laserové, ul-

trazvukové, snímače využívající Hallova jevu, indukční, aj. 
 Ostatní parametry – přesnost, tepelná odolnost a další technické parametry ovlivňující 

správnou volbu snímače [23][24]. 

Pro snímání polohy u dynamických testovacích zařízení se používají snímače, které jsou sou-

částí samotných aktuátorů. První častěji používanou možností je indukčnostní LVDT (Linear 
Variable Differential Transformer) snímač, druhou možností je použití magnetostrikčního 
snímače.  

 

LVDT snímač 

Lineární proměnný diferenciální transformátor, pro vyhodnocení polohy objektu se zde vyu-

žívá změny magnetického toku vlivem pohybujícího se feromagnetického jádra. Nepohyblivá 
část snímače se skládá ze tří válcových cívek, primární je umístěna uprostřed a je napájena 
konstantním napětím s konstantní frekvencí. Frekvence se pohybují od 50Hz do 25kHz. 

Sekundární cívky jsou zapojeny v protifázi, tedy amplitudy indukovaného napětí se vzájemně 
odečítají a výsledné rozdílové napětí je přímo úměrné poloze jádra/sledovaného objektu. 
Podle rychlosti změny amplitudy lze rovněž zjistit rychlost pohybu [25] 
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Obr. 19 Princip funkce LVDT snímače [25] 

 

Snímač (primární cívka) může být napájen z externího oscilátoru, který je umístěn mimo sa-

motný snímač, což umožňuje využití pro vysoké teploty. Pokud je oscilátor integrován ve 
snímači, dosahuje se výrazně nižších využitelných provozních teplot, ale výhodou je jedno-

dušší přímé připojení snímače na stejnosměrný zdroj. LVDT snímače jsou vhodné pro aplika-

ce kde je vyžadována vysoká životnost, nebo v prostředích náročných na vysoké teploty, čis-

totu prostředí [25].  

 

Magnetostrikční snímač 

Magnetostrikce je jev vyskytující se u feromagnetických materiálů, kdy vlivem magnetizační-
ho procesu dochází k deformaci feromagnetické látky, naopak při namáhání feromagnetické 
materiály magnetizaci vykazují. Magnetostrikční snímače polohy kombinují jevy odvozené 
od magnetostrikčního jevu (Wiedeman, Villari) a měření doby šíření ultrazvukových vln. Zá-
kladními prvky magnetostrikčního snímače jsou feromagnetická tyč (vlnovod) a permanentní 
magnet, který je připojen ke sledovanému objektu. Vlnovodem jsou vysílány krátké proudové 
impulsy, které se šíří vlnovodem společně s magnetickým polem. V místě setkání 
s magnetickým polem permanentního magnetu dochází k torzní deformaci – impulsu šířícího 

se jako ultrazvuková vlna k oběma koncům vlnovodu (Wiedemanův jev). Na jednom konci je 
vlnovod utlumen, na druhém se nachází zmagnetovaný feromagnetický pásek, který je spojen 
s tyčí. Vlivem deformace dochází ke změnám magnetických vlastností pásku, tudíž změně 
magnetického toku a indukci napětí do snímací cívky (Villariho jev). Vlna šířící se vlnovo-

dem má konstantní rychlost, tudíž lze snadno dopočítat pozici snímaného předmětu [26]. 
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Obr. 20 Princip funkce magnetostrikčního snímače polohy [27] 

 

Výhody magnetostrikčních snímačů jsou obdobné jako u LVDT, vysoká životnost vlivem 
absence třecích ploch, vysoké rozlišení, vhodnost pro nepříznivé podmínky [26]. 

 

2.2.6 UPÍNACÍ PRVKY 

Na upínací systém testovacích strojů jsou kladeny vysoké nároky. Upínací prvky musí dispo-

novat dostatečnou upínací silou, vysokou přesností zarovnání a zároveň vyhovovat konkrét-

ním testovacím podmínkám, např. testování za extrémních teplot nebo upínání měkkých ma-

teriálů. Samotné upnutí testované součásti může být hydraulické, pneumatické nebo mecha-

nické.  

Základní dělení upínacích systémů:  

 Statické testování 
 Dynamické testování  
 Speciální aplikace – ohybové zkoušky, testování lan, zkoušky odlupování, aj.  

Pro různé materiály a tvary testovaných součástí je výrobci zkušebních strojů nabízeno ne-

spočet upínacích systémů, které lze přizpůsobit přímo pro konkrétní součást [28].  
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Obr. 21 Základní typy upínacích systémů společnosti Zwickroell [28] 

 

V aplikacích kde je požadována zvýšená přesnost testování, je nutná redukce ohybových mo-

mentů. Ta se provádí pomocí zarovnávacích pouzder, která jsou obvykle upevněna na příčné 
konzoli nebo aktuátoru a korigují úhlové i stranové odchylky upínacích prvků [28].  
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2.2.7 HYDRAULICKÝ SYSTÉM 

Musí splňovat vysoké požadavky z hlediska bezpečnosti, řízení a monitorování, spotřeby 
energie a šetrnosti vůči životnímu prostředí. Hydraulický systém servo-hydraulických zku-

šebních zařízení se skládá z hydraulické jednotky (HPU – Hydraulic Power Unit), distribuční 
jednotky, hydraulického vedení a samotného hydraulického aktuátoru.  

Hydraulické jednotky:  

Jsou zdrojem tlakového oleje pro testovací systém. Tlaky dodávané těmito jednotkami jsou 
210 nebo 280 barů v závislosti na použitém hydraulickém válci a jeho příslušenství. Průtoky 
se pohybují od 20 do 300 l.min-1, je však možné spojení jednotlivých jednotek pro zvýšení 
maximálního průtoku. Primárním požadavkem kladeným na hydraulické jednotky jsou malé 
tlakové pulsace, nízké vibrace a hluk a snadná údržba.  

 Základní části HPU:  

 Elektromotor – třífázový asynchronní 
 Hydrogenerátor – s axiálními/radiálními pístky, je připojen k elektromotoru a obvykle 

vybaven automatickou regulací průtoku v závislosti na zvoleném režimu zatěžování 
 Nádrž 

 Řídicí systém – regulace průtoku hydrogenerátoru, monitorování tlaku, teploty, hladi-

ny oleje, stavu zanesení filtrů, aj.  
 Rozvodná skříň, vysokotlaký a nízkotlaký filtr, chladící okruh ve zpětné větvi [29] 

 

 

 

Obr. 22 Hydraulická jednotka společnosti Instron [30] 
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Distribuční jednotky:  

Slouží jako spojovací člen mezi hydraulickou jednotkou a hydraulickým aktuátorem. Podle 
typu distribuční jednotky lze z jedné hydraulické jednotky napájet jeden nebo více hydraulic-

kých aktuátorů. Hlavní funkcí propojovací jednotky je řízení tlaku a průtoku nezávisle na 

HPU. V praxi to znamená odpojení zařízení pří porušení vedení tlakového oleje, dále možnost 
odpojení hydraulického aktuátoru od zdroje tlakového oleje nebo snížení tlaku pro bezpečné 
ustavení testované součásti. Distribuční jednotka také zajišťuje postupný nárůst a pokles tlaku 
v systému pro potlačení hydraulických rázů. Zároveň jsou distribuční jednotky často vybave-

ny tlakovými akumulátory na tlakové i zpětné větvi, pojistnými ventily případně dodatečnou 
filtrací oleje [31]. 

 

Obr. 23 Distribuční jednotka společnosti MOOG [31] 
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3 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
V první fázi návrhu zkušebního stavu je třeba znát velikost zátěžných sil a způsob zatěžování 
testované součásti. Dalším krokem je určení základních rozměrů zkušebního stavu a rozložení 
hlavních součástí, kterými je především aktuátor a použité snímače. Posledním krokem je 
zhodnocení koncepce z hlediska funkčnosti, ceny či dostupnosti kupovaných dílů potřebných 
pro realizaci. 

3.1 OKRAJOVÉ PODMÍNKY  

Experimentálními zkouškami výrobců pryžových segmentů spojek byly zjištěny vlastnosti 

pryžových segmentů při zatěžování různými silami a momenty. Pro testování pryžových seg-

mentů jsou z hlediska napodobení reálného zatížení při provozu nejdůležitější tři silové účin-

ky od sil FAX, FRAD a momentu Mt viz obr. 24. 

 

Obr. 24 Zvolené síly a momenty pro zatěžování pryžových segmentů 
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Po konzultaci s vedoucím diplomové práce bylo upřesněno maximální natočení a posuv seg-

mentu při testování a z toho vyplývající maximální hodnoty síly FRAD a momentu Mt. Zároveň 
jsou v tab. 1 zapsány další vstupní parametry: maximální axiální síla FAX, požadovaná testo-

vací frekvence f, zdvih při požadované testovací frekvenci. Vzhledem ke zvolenému různoro-

dému zatížení pro testování pryžových segmentů, byla pro dynamické zatěžování zvolena 
pouze axiální síla FAX. Radiální síla FR (posunutí) a moment Mt (natočení) budou působit na 
pryžový segment pouze staticky. Segment spojky by měl být při testování posunut a natočen 
do zvolené polohy a poté dynamicky zatěžován axiální silou FAX. 

                     Tab. 1 Okrajové podmínky  

Maximální radiální síla  FR (N) 500 

Maximální posunutí segmentu z (mm) ± 30 

      

Maximální točivý moment Mt (Nm) 50 

Maximální natočení segmentu φ (°) ± 20 

      

Maximální axiální síla  FAX (N) 25000 

Požadovaná testovací frekvence f (Hz) 50 

Zdvih při požadované frekvenci x (mm) ± 2 

Maximální zdvih aktuátoru L (mm) 100 
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3.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE A ROZMĚRY RÁMU, ROZLOŽENÍ HLAVNÍCH ČÁSTÍ  

V případě počátečního návrhu rámu se lze ubírat mnoha směry, avšak převážná většina vý-
robců testovacích systémů pro dynamické zatěžování volí koncepci se dvěma vodícími tyčemi 
a aktuátorem uchyceným v příčníku nebo ve spodní části testovacího stroje. Základní rozměry 
navrhovaného stavu (obr. 25) byly odvozeny podle výkresů výrobců servo-hydraulických 
testovacích zkušebních strojů o stejné silové kapacitě 25 kN.  

 

Obr. 25 Návrh základních rozměrů rámu  

 

Vzhledem k potřebě realizace torzního natočení a lineárního posuvu zkoušené součásti je je-

dinou vhodnou volbou umístění aktuátoru na pohyblivý příčník. V praxi se rovněž vyskytují 
axiálně/torzní servo-hydraulické aktuátory (obr. 6) umožňující dynamické zatěžování součástí 
axiální silou a současně i momentem. Maximální frekvence pro torzní zatěžování axiál-

ně/torzním servo-hydraulickým aktuátorem je cca 10 Hz. Další výhodou tohoto řešení je vý-
razné zjednodušení konstrukce zkušebního stavu, neboť odpadá návrh torzního uložení – me-

chanismu pro natáčení zkoušené součásti a také snímání natočení testované součásti, jelikož 
všechny operace obstará samotný aktuátor. 

V našem případě se zvolila složitější první varianta ze dvou důvodů. Prvním byla inženýrská 
výzva, vymyšlení nové koncepce testovacího stroje. Druhým neméně podstatným důvodem, 
bylo velice komplikované získání jakýchkoliv zdrojů k těmto typům aktuátorů.  
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3.3 VOLBA A UMÍSTĚNÍ SNÍMAČŮ DO ZKUŠEBNÍHO STAVU 

 

Snímače zatížení 

Po četných konzultacích bylo zvoleno snímání axiální síly a momentu zatěžované součásti. 
Zatěžování boční silou bude reprezentováno pouze pomocí posuvu zkoušené součásti. Snímá-
ní axiální síly FAX a momentu Mt může být realizováno jedním (obr. 26) nebo dvěma snímači 
(obr. 27).  

 

Obr. 26 Snímání axiální síly a momentu pomocí jednoho snímače  

  

Výhodou při použití jednoho snímače pro snímání axiální síly a točivého momentu je zjedno-

dušení konstrukce. Jedná se zejména o uchycení torzního posuvu, ke kterému nemusí být při-
pevněn axiální snímač síly a případné redukce, což zaručuje malý rozměr konzole (modrý 
díl). Zaručena je při řešení s jedním snímačem i nízká výška konzole, neboť snímač může být 
zatížen momentem. Při řešení s použitím jednoho snímače lze přímo zjistit točivý moment ze 
snímače bez parazitních vlivů, kterými můžou být: odpor torzního uložení, tuhost páky pro 
natočení nebo nepřesné zjištění poloměru otáčení. Nevýhodou tohoto řešení je především vy-

soká výška snímače, která bude klást velké nároky na tuhost torzního uložení působením ohy-

bových momentů.  
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Obr. 27 Snímání axiální síly a momentu pomocí více snímačů 

 

V případě použití dvou snímačů je již od pohledu patrná nižší hmotnost i rozměry axiálního 
snímače zatížení. Zároveň lze od snímače očekávat vyšší přesnost, neboť u víceosých sníma-

čů může docházet k vzájemnému ovlivňování zatěžovaných os. Přestože jsou často axiální 
snímače zatížení odolné vůči bočním silám a momentům, tak při působení momentu v jejich 

ose by docházelo ke zkreslení naměřených hodnot, v extrémním případě ke zničení snímače. 
Z toho důvodu musí být páka torzního posuvu umístěna nad snímačem, tedy dochází k další-
mu zvětšení konzole (modrý díl). Poslední ne příliš zřejmou nevýhodou je právě malý průměr 
snímače, který ztěžuje připojení zkoušené součásti ke snímači.  

Z předešlých důvodů byla zvolena koncepce s použitím jednoho snímače. Nakonec je třeba 
zdůvodnit umístění snímače v dolní části zkušebního stavu. U testovacích strojů je zvykem 

umisťovat snímač zatížení naproti aktuátoru. Je to z důvodu vzniku setrvačných sil uvnitř 
snímače, které by při testování vysokými frekvencemi (zrychleními) způsobovaly chyby mě-
ření. Přesto se lze s umístěním snímače na aktuátoru setkat. Například u aplikací, kde se ne-

testuje vysokými frekvencemi (aktuátory s polymerovými ložisky), nebo existují snímače síly, 
které jsou aditivně opatřeny akcelerometry pro kompenzaci setrvačních účinků. Tyto snímače 
však nejsou běžně nabízeny k prodeji a vyžadují specializovaný software.  

Snímač natočení 

Pro nejmenší odchylky při měření je ideální umístění snímače natočení přímo na hřídel torz-

ního uložení. Pro naše zadání plně postačuje jednootáčkový enkodér. Jelikož v našem případě 
nebylo příliš mnoho alternativ pro volbu či uchycení enkodéru, bude tato problematika po-

psána až v konstrukční části práce. 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
V konstrukční části práce budou popsány jednotlivé konstrukční celky zkušebního stavu, při-
čemž bude zdůvodněna zvolená konstrukce, popsán zvolený materiál a provedeny výpočty 
pro kontrolu navržených součástí.  

 

Obr. 28 Model zkušebního stavu  
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4.1 UPÍNACÍ DESKA  

Pro volbu upínací desky byly v průběhu návrhu uvažovány čtyři varianty. První možností byla 
deska s T-drážkami. Tato varianta byla brzy zamítnuta neboť vysoká cena desek s T-drážkami 
by narostla o další potřebné obrábění. Další možností bylo použití oboustranně broušené des-

ky z litiny s lupínkovým grafitem. Přestože má litina výhodné vlastnosti z hlediska vysoké 
tuhosti a tlumení vibrací, vlivem složité výrobní náročnosti je cena rozměrově stejně velkých 
desek až šestinásobně vyšší než u ocelových desek (plát oboustranně broušené desky z litiny 

s lupínkovým grafitem o rozměrech 630x630x63 – 186 000 Kč s DPH). Při rozhodování 
ohledně použití ocelové desky nebo vlastní svařované konstrukce se vzhledem k výrazně nižší 
hmotnosti svařované konstrukce a většímu prostoru pod samotnou upínací deskou zvolila 
právě tato varianta, viz obr. 29 [32][33].   

 

Obr. 29 Volba upínací desky 

Materiálem upínací desky byla zvolena ocel 16MnCr5 s dobrou svařitelností a výhodnými 
mechanickými vlastnostmi po tepelném zpracování. Pro ocelové profily je dostačující ocel 
S235JR [36].  
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4.2 VEDENÍ  

Dalším důležitým konstrukčním prvkem zkušebního stavu je vedení. Pro zaručení snadného  
a přesného polohování příčné konzole je jediným přijatelným řešením použití tyčí případně 
trubek kruhového průřezu. Z analýzy jednotlivých lineárních kruhových vedení provedených 
v diplomové práci Ing. Tomášem Buchtou, lze stanovit některé závěry. Prvním závěrem je, že 
při návrhu lineárního vedení, od kterého požadujeme zvýšenou geometrickou přesnost, drs-

nost, nebo tvrdost povrchu je cenově výhodnější pořídit tyč s již požadovanými vlastnostmi, 
než nechat obrábět nebo tepelně zpracovávat levný polotovar. Druhým závěrem vyplývajícím 
z cenové analýzy provedené v diplomové práci je přibližně dvojnásobně vyšší cena trubek 
určených pro lineární vedení oproti vodícím tyčím stejného průměru a délky. Z předchozích 
zjištění byl výběr vedení zkušebního stavu zúžen na plné kruhové tyče, které jsou přímo 
uzpůsobeny pro lineární vedení [35].  

VOLBA MATERIÁLU  

Výrobci lineárních vodících tyčí jsou standardně nabízeny čtyři druhy materiálů vodících tyčí, 
lišící se hlavně tvrdostí, odolností vůči korozi, cenou a v malé míře také v přesnosti geomet-

rických tolerancí. V tab. 2 jsou tyto materiály stručně shrnuty.  

Tab. 2 Materiály vodicích tyčí [37] 

Typ Označení Odolnost proti korozi Tvrdost Materiál 

Indukčně kalená a broušená ocel W SLABÁ 62 ± 2 HRC Cf53, Ck55 

Tvrdě chromovaná, indukčně kalená a broušená ocel WV ČÁSTEČNÁ 
900-1100 

HV 
Cf53 Cr, Ck55 

Nerezová indukčně kalená a broušená ocel WRB DOBRÁ 55 ± 2 HRC X46Cr13 

Nerezová indukčně kalená a broušená ocel WRA 
DOBRÁ, I PROTI CHEMI-

KÁLIÍM 
57 ± 2 HRC X90CrMoV18 

 

 

Pro náš návrh byla zvolena indukčně kalená a broušená ocel (W), která má kromě nejvyšší 
tvrdosti povrchu také nejnižší cenu a zároveň je nabízena ve více rozměrových variantách 
průměrů hřídele [35]. 

UCHYCENÍ VODÍCÍ TYČE  

Při návrhu uložení vodících tyčí se z části vycházelo z reálných konstrukcí testovacích strojů, 
u kterých se výhradně používá spojení pomocí jednoho předepnutého šroubu. Vhodnost toho-

to spojení byla potvrzena ze schémat v katalogu fibro, viz obr. 30. Z obr. 30 lze vidět, že při 
spojení vodící tyče a upínací desky pomocí jednoho nebo více předepjatých šroubů (verze 

uložení 1) dosáhneme vysoké tuhosti spojení ve srovnání s ostatními typy spojení. Druhou 
nespornou výhodou tohoto uložení je jednoduchost, jelikož nejsou v upínací desce zapotřebí 
přesné otvory pro uchycení vodících tyčí. Posledním důvodem pro volbu tohoto uložení je 
dostupnost vodících tyčí, které mají standardně válcový tvar bez přírub. I když v katalogu 

fibro hřídele s přírubami jsou, jejich délka je maximálně 800 mm, což je v našem případě ne-

dostatečné a také lze u těchto hřídelí předpokládat vyšší cenu [33]. 
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Obr. 30 Typy uložení vodících tyčí [33] 

 

VOLBA JAKOSTI MATERIÁLU UPÍNACÍCH ŠROUBŮ  

Pro uchycení vodící tyče k upínací desce byly použity vstupní hodnoty z katalogu fibro. Pro 

průměr vodící tyče 65 mm jsou použity tři šrouby M16x1 rozmístěné na roztečné kružnici po 
120 ° [33]. 

Vstupní parametry:  

M U= 150 Nm  – utahovací moment šroubu  

d3 = 14,773 mm – malý průměr závitu šroubu 

d1 = 16 mm   – velký průměr závitu šroubu 

K = 0,09   – součinitel utahovacího momentu (závit mazaný pastou Molykote) 
FZAT  = 25 000 N – zátěžná síla od aktuátoru 
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Výpočet osové síly ve šroubu se stanoví z rovnice (3) [34]: 

𝐹𝑜𝑠 =  
𝑀𝑈𝐾 ∙ 𝑑1

=
150 𝑁𝑚

0.09 ∙ 16 𝑚𝑚 = 1,083 ∙ 105𝑁 (3) 

Napětí ve šroubu se stanoví z rovnice (4) [34]:  

𝜎1 =
4 ∙ 𝐹𝑜𝑠𝜋 ∙ 𝑑3

2
+

𝐹𝑧𝑎𝑡
2

3
=

4 ∙ 1,389 ∙ 105  𝑁𝜋 ∙ 14,773 𝑚𝑚 +

25000  𝑁
2

3
= 632 𝑀𝑃𝑎 (4) 

Volíme šroub o pevnostní třídě 12.9 a mezi kluzu Re = 1100 MPa 

Součinitel bezpečnosti šroubového spoje k meznímu stavu pružnosti určíme z rovnice (5) [34] 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =
𝑅𝑒𝜎1

=
1 100 𝑀𝑃𝑎
713,1 𝑀𝑃𝑎 = 1,74 (5) 

Pozn. Další zvýšení bezpečnosti šroubového spoje zajistí výztuhy, viz model zkušebního sta-

vu 

4.3 PŘÍČNÁ KONZOLE 

Pro návrh konstrukce příčné konzole lze reálně uvažovat dva polotovary, případně výrobní 
postupy. Prvním je obrábění plného polotovaru. Tato možnost byla z důvodu vysokých nákla-

dů na obrábění ihned zamítnuta. Druhou možností je svaření a následné obrobení plechových 
a jiných dílců. Z hlediska nízké ceny a hmotnosti je právě tato možnost ideální. První navrže-

ná varianta svařované konstrukce příčné konzole je ukázána na obr. 31.  

 

Obr. 31 První verze svařované konstrukce příčné konzole v polovičním řezu 

Dalším důležitým rozhodnutím byl způsob provedení svěrných spojů. Zde byla konstrukce 
inspirována závěry z konstrukce příčníku Ing. Tomáše Buchty v jeho diplomové práci. Jedná 
se především o použití vevařené trubky, pro rovnoměrnější rozložení tlaků svěrného spoje  
a také o použití svěrného spoje bez naříznutí, které by snížilo tuhost příčníku. Materiál byl 
zvolen S355J0 se zaručenou svařitelností a minimální mezí kluzu Remin = 355 MPa [35][36]. 
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4.3.1 ANALYTICKÝ VÝPOČET SVĚRNÉHO SPOJE  

Analytický výpočet svěrného spoje příčné konzole byl proveden z několika důvodů. Prvním 
je přibližné ověření správnosti zvolených rozměrů příčníku (hlavně výška a průměr svěrného 
pouzdra). Druhým důvodem je určení základních okrajových podmínek pro MKP analýzu. 
Jedná se o určení minimální normálové síly potřebné k bezpečnému a tuhému spojení příčné 
konzole s vedením a také pro správnou volbu a předpětí šroubového spoje.  

Vstupní parametry:  

mKON= 50 kg – hmotnost konzole (přibližná hodnota, hmotnost se bude při optimali-
zaci měnit, zanedbatelný vliv na potřebnou normálovou sílu) 

mAKT = 78 kg – hmotnost aktuátoru 

DSV = 65 mm – průměr svěrného spoje 

LSV = 135 mm – výška svěrného spoje 

FZAT = 25 000 N – zátěžná síla od aktuátoru 

μ= 0,15  – součinitel tření ocel/ocel bez mazání  
Re = 640 MPa – zvolená mez kluzu šroubu 

LD = 102,5 mm  – vzdálenost pro výpočet svěrného spoje (viz obr. 32)  

K = 0,2 – součinitel utahovacího momentu 

i = 2 – počet šroubů jednoho svěrného spoje příčníku 

Výpočet potřebné minimální normálové síly jednoho svěrného spoje se určí ze vztahu (6) [35] 

𝐹𝑁𝑀𝐼𝑁 =  

𝐹𝑍𝐴𝑇
2

+
(𝑚𝐴𝐾𝑇  + 𝑚𝐾𝑂𝑁 ) ∙ 𝑔

2𝜇 =  

25 000  𝑁
2

 + 
 78 𝑘𝑔  + 50 𝑘𝑔   ∙ 9,81 𝑚∙𝑠−2

2
 

0,15
= 87520 𝑁   (6) 

 

Minimální potřebný kontaktní tlak svěrného spoje se stanoví z rovnice (7) [35] 

𝑝𝑚𝑖𝑛 =  
𝐹𝑁𝑀𝐼𝑁𝜋 ∙ 𝐷𝑆𝑉 ∙ 𝐿𝑆𝑉 =  

87 520 𝑁𝜋 ∙ 65 𝑚𝑚 ∙ 135 𝑚𝑚 = 3,175 𝑀𝑃𝑎 (7) 

 

Minimální potřebné předpětí jednoho šroubu svěrného spoje FOSMIN se určí ze vztahu (8). Mi-

nimální potřebná síla FNMIN se podělí počtem šroubů svěrného spoje a pomocí momentové  
a silové rovnováhy se přenese do místa šroubů, vyjádřeno obr. 32.  

 

Obr. 32 Vzdálenosti svěrného pouzdra 
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𝐹𝑂𝑆𝑀𝐼𝑁 =  

𝐹𝑁𝑀𝐼𝑁
2

∙  𝐷𝑠𝑣
2𝐿𝐷 =  

87 520 𝑁
2

∙  65 𝑚𝑚
2

102,5 𝑚𝑚 = 13 810 𝑁 (8) 

 

Pro určení průměru šroubu nejdříve spočítáme výpočtový průřez šroubu As (rovnice (9))  
a poté zvolíme nejbližší vyšší hodnotu výpočtového průřezu [35].  

𝐴𝑆𝑀𝐼𝑁 =  
𝐹𝑂𝑆𝑀𝐼𝑁

0,75 ∙ 𝑅𝑒 =  
13 810 𝑁

0,75 ∙ 640 𝑀𝑃𝑎 = 28,8 𝑚𝑚2 (9) 

 

Za předpokladu, že šroub bude dotahován větším utahovacím momentem než minimálním, 
byl na místo šroubu M8, který má výpočtový průřez 36,6 mm2

 zvolen šroub M10 s hodnotou 

výpočtového průřezu AS = 58 mm
2
. 

Minimální utahovací moment šroubu M10 se stanoví z rovnice (10) [34] 𝑀𝑈𝑀𝐼𝑁 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑂𝑆𝑀𝐼𝑁 ∙ 𝑑1 = 0,2 ∙ 13 810 𝑁 ∙ 10 𝑚𝑚 = 27,7 𝑁𝑚 (10) 

kde:  

d1 = 10 mm  – velký průměr závitu šroubu M10 

 

Tahové napětí ve šroubu σ1 způsobené silou předpětí F1MIN a součinitel bezpečnosti šroubu 
vůči meznímu stavu pružnosti se určí ze vztahů (11) a (12), [34] 

𝜎1 =  
4 ∙ 𝐹𝑂𝑆𝑀𝐼𝑁𝜋 ∙  𝑑3

2
=  

4 ∙ 13 810 𝑁𝜋 ∙ 8,160 𝑚𝑚 = 265,3 𝑀𝑃𝑎 (11) 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =  
𝑅𝑒𝜎1

=  
640

265,3
= 2,4 (12) 

kde: 

d3 = 8,160 mm – malý průměr závitu šroubu M10 

 

 

 

 

 

  



BRNO 2019 

 

43 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

4.3.2 MKP ANALÝZA PŘÍČNÉ KONZOLE  

Výpočet příčné konzole byl proveden s použitím výpočetního softwaru Ansys Workbench 
18.2 v modulu Static structural. Jako materiál byl použit lineární elastický isotropický model 
odpovídající konstrukční oceli, který je dostupný z knihovny Ansysu. Pro zjednodušení vý-
počtu byl využit poloviční model příčné konzole s využitím symetrie. Zatížení příčníku bylo 
provedeno ve dvou časových krocích. V prvním kroku se předepnuly šroubové spoje svěrné-
ho spoje pomocí prvku bolt pretension. V druhém kroku byla aplikována síla do místa odpo-

vídající uchycení aktuátoru. Vedení bylo ve spodní části opatřeno vazbou fixed support  
a střed příčné konzole vazbou displacement, kdy byl zamezen posuv v ose x. Grafické zná-
zornění okrajových podmínek je zobrazeno na obr. 33. 

 

Obr. 33 Okrajové podmínky pro MKP analýzu příčné konzole 

kde:  

FOS = 13 800 N  – předpětí šroubů, zvoleno z analytického výpočtu (F1MIN), B a C na 

obr. 33 

FZAT/2 = 13 000 N – zátěžná síla, polovina součtu zátěžné síly působící od aktuátoru a gra-

vitační síly působící od hmotnosti příčníku a aktuátoru, D na obr. 33 

 

Pro dosažení co nejideálnější konstrukce příčné konzole bylo MKP analýze podrobeno více 
verzí. Tyto verze se lišily výškou konzole, provedením upnutí svěrného spoje, tloušťkou jed-

notlivých dílců, způsobem uchycení aktuátoru, ale i rozmístěním svarů. Výběr čtyř výpočto-

vých verzí příčné konzole je ukázán na obr. 34. Při výpočtu jednotlivých verzí se sledovalo 

šest základních parametrů: hmotnost, deformace v místě uchycení aktuátoru, redukované na-

pětí, maximální kontaktní tlak svěrného spoje, průměrný kontaktní tlak svěrného spoje  
a z toho vyplývající bezpečnost svěrného spoje. Vypočtené hodnoty jednotlivých verzí jsou 
zobrazeny v Příloze 1.  
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v2 v4 

v6 v7 

Obr. 34 Výběr čtyř výpočtových verzí příčných konzolí 

 

Dovolené hodnoty sledovaných parametrů byly určeny ze zvoleného materiálu S355J0 a zá-
roveň i z požadavku na zvolenou bezpečnost svěrného spoje, co nejnižší hmotnost příčné 
konzole při zachování dostatečné tuhosti viz tab. 3. 

      Tab. 3 Dovolené hodnoty sledovaných parametrů [36] 

Maximální kontaktní tlak pMAX (MPa) 200 

Max deformace v oblasti uchycení aktuátoru (mm) 0,08 

Max. redukované napětí σREDMAX (MPa) 200 

Bezpečnost svěrného spoje 1,8 

Hmotnost (kg) min.  
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Nejlepší konstrukcí z hlediska sledovaných parametrů byla příčná konzole v7, jejíž vypočtené 
hodnoty jsou uvedeny v tab. 4.   

Tab. 4 Vypočtené hodnoty z MKP analýzy konzole v7 

Příčná konzole v7 

 
Síla předepnutí šroubů 13800 N Síla předepnutí šroubů 10000 N 

Deformace v místě uchycení aktuátoru 

(mm) 
0,0804 0,0809 

Max. redukované napětí σRED (MPa) 270 193 

Maximální kontaktní tlak (MPa) 202 144 

Průměrný kontaktní tlak (MPa) 8,59 6,32 

Bezpečnost svěrného spoje 2,65 1,98 

Hmotnost (kg) 35,5 35,5 
 

 

Již z tab. 4 lze vyčíst jasnou závislost mezi předepnutím šroubového spoje a maximálním re-

dukovaným napětím. Zároveň při nižším předepnutí šroubového spoje dochází k zanedbatel-

nému snížení tuhosti příčné konzole. V následujících odstavcích bude popsán postup zjišťo-

vání základních parametrů z MKP modelu pro příčnou konzoli v7 s předepnutím šroubů o 
hodnotě 10 000 N. Nejdříve však budou popsány základní parametry sítě. Pro síť byly použity 
prvky s kvadratickou aproximací posuvu SOLID187. Základní velikost prvků byla nastavena 
na 15 mm, v místě svěrného spoje byl použit contact sizing se zvolenou velikostí prvku 5 mm. 
Contact sizing byl rovněž použit pro spojení hlavy a dříku šroubu s konzolí. Na konec bylo 
provedeno zjemnění sítě u součástí s malou tloušťkou stěny a v místech, kde docházelo ke 
koncentraci napětí. Nutno dodat, že pro každou verzi konzole byla vytvořena síť o stejných 
parametrech, pro co nejreálnější porovnání jednotlivých verzí.  

 

Obr. 35 Počet uzlů a elementů sítě konzole v7 

  

Stanovení redukovaného napětí:  

Maximální redukované napětí příčné konzole vznikalo jako důsledek předepnutí šroubového 
spoje. Z toho důvodu byla změněna konstrukce uchycení šroubů pro dosažení co největšího 
poloměru v blízkosti šroubů. Toto napětí také ovlivňovalo rozložení svaru na pouzdru konzo-

le. Nejvyšší redukované napětí vznikalo ve šroubovém spoji vlivem předpětí, avšak vzhledem 
k nízké hodnotě předpětí a vysoké mezi kluzu šroubu nelze považovat za kritické. Jelikož 
změny napětí v kritickém místě konzole (obr. 36) se s přidáním zátěžné síly téměř neměnily, 
není třeba kontroly příčné konzole na únavovou životnost.  
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Obr. 36 Stanovení redukovaného napětí dle kritéria von Mises pro příčnou konzoli v7 

 

Stanovení bezpečnosti svěrného spoje:  

Pro stanovení bezpečnosti svěrného spoje byly použity získané hodnoty z MKP analýzy  
(obr. 37), které byly exportovány do Excelu. Z exportovaných hodnot tlaků byl stanoven 

průměr, který se vynásobil skutečnou plochou svěrného spoje, získanou z CAD modelu příčné 
konzole. Vynásobením skutečné plochy a průměrného tlaku se získala normálová síla, která 
se podělila minimální normálovou silou z analytického výpočtu (FNMIN = 87 500 N), což ved-

lo k určení bezpečnosti svěrného spoje. Z jiných analýz bylo zjištěno, že již při bezpečnosti 
svěrného spoje 1,5, zjištěného identickou metodou, dochází k dostatečně tuhému spojení příč-
níku a vedení. V našem případě byla bezpečnost zvolena mírně vyšší, neboť může dojít k od-

chylkám při výrobě nebo k dotažení šroubů nižším utahovacím momentem. Pro výslednou 
konstrukci příčné konzole byla jako ideální zvolena síla předpětí šroubů 10 000 N, z toho vy-

plývající utahovací moment viz rovnice (13) [34] [35].  𝑀𝑈 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑂𝑆 ∙ 𝑑1 = 0,2 ∙ 10 000 𝑁 ∙ 10 𝑚𝑚 =  20 𝑁𝑚 (13) 

kde:  

FOS = 10000 N  – síla předpětí šroubů  

K = 0,2   – součinitel utahovacího momentu 

d1 = 10 mm    – velký průměr závitu šroubu    
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Obr. 37 Rozložení tlaku na svěrném spoji příčné konzole v7 

 

Stanovení deformací: 

Deformace příčné konzole v místě uchycení aktuátoru byly stanoveny hlavně z důvodu po-

rovnání mezi jednotlivými verzemi konzole. Vzhledem k snížené délce vedení pro redukci 

výpočetního času lze očekávat mírně vyšší deformace. Na druhou stranu je možné spojit ve-

dení v horní části, což deformaci příčníku naopak sníží. Ze zdrojů zabývajících se podobnou 
problematikou byla zjištěna jako mezní hodnota deformace 0,1 mm, z toho důvodu byla zvo-

lená dovolená hodnota nižší, pro částečnou kompenzaci při vysunutí příčníku do maximální 
výšky. Deformace příčníku byla vyhodnocena jako průměr vybraných hodnot v místech 
uchycení aktuátoru  viz obr. 38 [35].  

 

Obr. 38 Vyhodnocení deformace u příčné konzole v7  
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4.4 VEDENÍ AKTUÁTORU 

 

Obr. 39 Vedení aktuátoru  

 

Pro zamezení otáčení aktuátoru a tedy i možnosti měřit točivý moment při zkoušení součástí, 
bylo třeba navrhnout vedení. V první fázi návrhu bylo nutné určit průměr vodících tyčí a je-

jich připojení k příčné konzoli. Dále bylo potřeba zvolit vhodná lineární ložiska vzhledem 

k zadaným okrajovým podmínkám. Posledním úkolem bylo navržení pák vedení a jejich kon-

trola z hlediska pevnosti a vlastních frekvencí.   

4.4.1 VOLBA VEDENÍ  

Pro vedení byla logicky zvolena tyč kruhového průřezu. Dalo by se uvažovat i o použití trub-

ky, avšak z hlediska ceny, nižší tuhosti a komplikovanějšího připojení ke konzoli, byla zvole-

na kruhová tyč s plným průřezem. Uchycení vodící tyče je provedeno pomocí příruby, která je 
součástí vodící tyče. Tato koncepce připojení má výhodu kromě vysoké tuhosti také v tom, že 
při montáži pák vedení může dojít k jejich mírné délkové odchylce, tudíž vůle mezi dírami  
a šroubem vyrovná tuto nepřesnost. Jako materiál hřídelí byla zvolena ocel Cf53, která je 
vhodná k povrchovému kalení a je doporučována výrobci lineárních vedení (Re = 360 MPa) 

[36]. 

Ohledně volby průměru vedení se vycházelo z dostupných hodnot průměrů jak pro valivá tak 
i kluzná lineární ložiska. Analyzovány byly tři průměry vedení, 16, 20 a 25 mm ve výpočto-

vém softwaru Ansys Workbench 18.2. Část hřídele, který je připevněn pomocí šroubů k příč-
né konzoli, byl opatřen vazbou fixed support. Síla působící na jeden hřídel, byla vypočtena ze 
zadaného točivého momentu, viz vztah (14). 
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𝐹𝑇 =  

𝑀𝑡
2𝑅𝑉 =  

50 𝑁𝑚
2

110 𝑚𝑚 = 227 𝑁 (14) 

kde: 

Mt  = 50 Nm   – zadaný točivý moment  
RV  = 110 mm  – vzdálenost hřídele vedení od středu otáčení 
FT  = 227 N   – síla působící od točivého momentu 

 

Při analýze se sledovala především deformace při maximálním a minimálním zdvihu aktuáto-

ru v místě působící síly a jejich rozdíl. Tyto hodnoty budou mít rozhodující vliv na správnost 
hodnot naměřených snímačem zatížení. A sledováno bylo také maximální redukované napětí 
(viz tab. 5). Z jednotlivých analýz vyšel jako nejideálnější hřídel o průměru 25 mm. Při použi-

tí hřídele o větším průměru by došlo kromě nárůstu hmotnosti hřídele a pák vedení, také 
k snížení prostoru okolo testované součásti.  

Tab. 5 Hodnoty z analýz jednotlivých průměrů vedení 

 

Deformace při 
max. zdvihu 

(mm) 

Deformace při 
min. zdvihu 

(mm) 

Rozdíl deformací 
(mm) 

σRED při max. 
zdvihu (MPa) 

HŘÍDEL ø16 mm 0,53 0,03 0,5 153 

HŘÍDEL ø20 mm 0,22 0,014 0,206 88 

HŘÍDEL ø25 mm 0,091 0,006 0,085 48 

 

 

Model materiálu a použité prvky pro síť jsou totožné s MKP analýzou příčné konzole. Stano-

vení redukovaného napětí je ukázáno na obr. 40. Přestože dochází k cyklickému zatěžování, 
vzhledem k jeho nízké hodnotě při maximálním zdvihu nebyl hřídel počítán na únavovou ži-

votnost.  
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Obr. 40 Redukované napětí dle kritéria von Mises pro průměr hřídele 25 mm 

 

4.4.2 VOLBA LINEÁRNÍCH LOŽISEK  

U lineárních ložisek se rozhodovalo mezi kluznými lineárními ložisky a lineárními ložisky 
s valivými elementy. Zpočátku se při návrhu předpokládalo použití lineárních ložisek s vali-
vými elementy. Jejich hlavní výhodou je malý odpor proti pohybu. Další výhodou těchto loži-

sek může být například snadná montáž při použití ložiska s přírubou pro uchycení pomocí 
šroubů. Mezi nevýhody valivých ložisek patří vyšší cena, rozměry a hmotnost.  

Pro výpočet životnosti lineárních ložisek se předpokládala testovací frekvence 50 Hz, zdvih  

± 2 mm (sinusový průběh) a působení maximální síly od točivého momentu (227 N viz před-

chozí kapitola). Přestože lze pro lineární valivá ložiska tento výpočet provést (tab. 6) existují 
dvě omezení, kvůli kterým nelze výsledné hodnoty brát reálně v potaz. Prvním je maximální 
zrychlení, které je u lineárních valivých ložisek omezeno na hodnotu 15 g, přičemž je u zvo-

lených hodnot frekvence a posuvu dosahováno zrychlení 20 g. Druhé omezení je způsobeno 
malým zdvihem, který sníží životnost ložiska, ale především způsobí dřívější opotřebení hří-
dele vedení než ložiska [38][39].  

Tab. 6 Porovnání životnosti a hmotnosti lineárních ložisek [38][39][41]  

  KLUZNÉ VEDENÍ - IGUS KULIČKOVÉ VEDENÍ - BOSCH KULIČKOVÉ VEDENÍ - SKF 

HMOTNOST [kg] 5,70E-03 0,57 0,655 

ŽIVOTNOST *den+ 70 410 723 

 

Pozn. Výpočet životnosti lineárního ložiska s valivými elementy společnosti BOSCH je vy-

pracován v Příloze 2.  

  



BRNO 2019 

 

51 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Obr. 41 Řez vedením aktuátoru při použití valivých lineárních ložisek s přírubou 

 

Z výše jmenovaných důvodů padla volba lineárních ložisek na kluzná. Nevýhodou kluzných 
ložisek je kromě složitější montáže (lisování) i vyšší odpor proti pohybu vlivem větších tře-

cích sil a může docházet k většímu zahřívání ložisek. Zároveň lze očekávat mírné snížení vý-
konnosti aktuátoru. Kluzné ložisko bylo zvoleno z nabídky společnosti IGUS, která se zabývá 
výrobou samomazných polymerových ložisek. Tato společnost nabízí nespočetné množství 
materiálů kluzných ložisek vhodných pro různá prostředí a typy zatěžování. Jelikož společ-
nost IGUS nedisponuje vzorci pro výpočet životnosti kluzných ložisek, byl pro výpočet ži-

votnosti kluzných ložisek využit výpočtový systém Iglidur expert system 3.0 (obr. 42), který 
pro stejné zadané hodnoty jako u valivých lineárních ložisek stanovil životnost ložiska. Po-

mocí tohoto výpočtu bylo zvoleno ložisko s označením materiálu iglidur H1 [40]. 

 

Obr. 42 Stanovení životnosti kluzných ložisek pomocí Iglidur expert system 3.0 [41] 
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Kluzná ložiska s použitým materiálem iglidur H1 jsou vhodná do teplot až 200 °C a maxi-

mální rychlosti pro lineární pohyb jsou při nízkých tlacích až 7 m/s [40]. 

4.4.3  KONTROLA PÁK VEDENÍ  

Pro zaručení správné funkce pák vedení byl pro kontrolu součásti zvolen pevnostní výpočet  
a analýza vlastních frekvencí. 

Pevnostní výpočet:  

Stejně jako u příčné konzole se pevnostní výpočet pák vedení sestával z několika zátěžných 
stavů v softwaru Ansys Workbench 18.2. Nejdříve došlo k předepnutí svěrných šroubů M6 (C 
a B), poté k dotažení matice M10 (D a E) a nakonec byla zavedena síla na konce pák charak-

terizující točivý moment, viz obr. 43.  

 

Obr. 43 Okrajové podmínky pro pevnostní výpočet páky vedení  

 

Jelikož i u pák vedení se jedná o svařovanou konstrukci, byl rovněž zvolen materiál S355J0 
(Remin = 355 MPa) a tomu odpovídající model z knihovny Ansysu (Structural steel). Pro ostat-

ní části byl použit stejný model materiálu. Síťování bylo provedeno pomocí prvků SOLID187 
s lokálním zjemněním v místech vysoké koncetrace napětí. Stejně jako u příčné konzole do-

cházelo k největším koncentracím napětí v rádiusech v blízkosti upínacích šroubů. Vzhledem 
k tomu, že se předpětí šroubů během provozu nemění a přírustek napětí od točivého momentu 
je minimální, je kontrola k meznímu stavu pružnosti dostačující (obr. 44). 
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Obr. 44 Stanovení redukovaného napětí u páky vedení dle kritéria von Mises  

 

Analytický výpočet šroubů svěrného spoje byl proveden pro šrouby M6, které přímo ovlivňují 
napětí v součásti. Šrouby o velikosti M10 zatěžované axiální silou budou analyzovány v jiné 
kapitole práce. 

Zadané hodnoty:  
d1 = 6 mm   – velký průměr závitu šroubu  
FOS = 7 000 N  – zvolené předepnutí šroubu  
Re = 640 MPa  – zvolená mez kluzu šroubu  
d3 = 4,773 mm – malý průměr závitu šroubu 

K = 0,2  – součinitel utahovacího momentu 

Nejdříve stanovíme tahové napětí ve šroubu vzniklé předepnutím ze vztahu (15) [34] 

𝜎1 =  
4 ∙ 𝐹𝑂𝑆𝜋 ∙ 𝑑3

2
=  

4 ∙ 7 000 𝑁𝜋 ∙ 22,401 𝑚𝑚2
= 391 𝑀𝑃𝑎 (15) 

 

Určení součinitele bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti popisuje rovnice (16) [34] 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =
𝑅𝑒𝜎1

=
640

391
= 1,64 (16) 

 

Moment pro utažení šroubů M6 určíme ze vztahu (17) [34] 𝑀𝑢 = 𝐾 ∗ 𝐹𝑂𝑆 ∗ 𝑑1 = 0,2 ∙ 10 000 𝑁 ∙ 0,006 𝑚 = 12 𝑁𝑚  (17) 
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Výpočet vlastních frekvencí: 

Vlastní frekvence pák byla počítána v modulu MODAL softwaru Ansys Workbench 18.2. 

Prvky i model materiálu byl totožný s pevnostním výpočtem. Pro modální analýzu se použil 
zjednodušený model, hřídel pro připojení k aktuátoru byla opatřena vazbou fixed support  
a páky vedení pomocí vazby bonded připevněny k přírubě hřídele, což zjednodušeně odpoví-
dá navrženému uchycení. První vlastní frekvence pák měla několikanásobně vyšší hodnotu 
než zvolená maximální testovací frekvence (50 Hz), tudíž lze přes počáteční obavy považovat 
konstrukci za dostatečně tuhou.  

 

Obr. 45 První vlastní frekvence pák vedení  
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4.5 AKTUÁTOR  

Díky spolupráci se společností Bosch Rexroth byly získány podklady k hydraulickému aktuá-
toru s hydrostatickými ložisky. Pro zvolenou zátěžnou sílu 25 kN lze zvolit pouze jednu veli-
kost aktuátoru odpovídající průměru pístní tyče 50 mm. Dále lze volit aktuátor podle typu 
uchycení a podle typu propojovaciho bloku. Jediná vhodná konstrukční varianta hydraulické-
ho aktuátoru byla s přírubou umístěnou v horní části aktuátoru. Z technických podkladů byly 
dále zjištěny jednotlivé průměry, délka a především připojovací rozměry aktuátoru, viz  

obr. 46. Problém při modelování nastal kvůli nedostatku informací ohledně rozměrů příslu-

šenství, jako jsou tlakové akumulátory, servoventily, propojovací desky a další příslušenství. 
Zároveň lze jen odhadnout vnitřní parametry aktuátoru. Z toho důvodu lze očekávat odchylku 
mezi hmotností modelu a reálným aktuátorem. 

 

Obr. 46 Základní parametry aktuátoru od společnosti Bosch rexroth [14] 

 

Kontrola aktuátoru na boční sílu a ohybový moment: 

Abychom zamezili přímému kontaktu pístní tyče a válce, je třeba provést kontrolu hydraulic-

kého aktuátoru na boční sílu a ohybový moment. Maximální dovolené hodnoty byly zjištěny 
z grafu, který byl dodán s ostatními technickými parametry, viz obr. 47 a obr. 48. 
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 Zadané hodnoty:  

FAX = 25 000 N  – maximální axiální síla  
FRAD = 500 N   – maximální boční síla  
e = 30 mm   – maximální posunutí testované součásti 
 

 

Obr. 47 Graf maximální dovolené boční síly pro hydraulické aktuátory [14] 

 

Na obr. 47 lze vidět, že maximální dovolená boční síla aktuátoru pro průměr pístní tyče 50 
mm a maximální zdvih 100 mm je 4 kN, tudíž aktuátor vyhovuje při zatížení námi zadanou 
maximální boční silou.  

 

Obr. 48 Graf maximálních dovolených ohybových momentů pro hydraulické aktuátory [14] 

 𝑀𝑂𝑀𝐴𝑋 = 𝐹𝐴𝑋 ∙ 𝑒 = 25 000 𝑁 ∙ 0,03 𝑚 = 750 𝑁𝑚 (18) 
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V případě kontroly aktuátoru na ohybový moment viz obr. 48 a rovnice (18), je při maximál-

ním zdvihu 100 mm, maximální působící axiální síle 25 kN a posunutí součástí o 30 mm pře-

kročena dovolená hodnota ohybového momentu. V našem případě má však samotná testovaná 
součást rozteč děr pro uchycení 100 mm. Pro testování životnosti této součásti tak lze odha-

dem očekávat maximální zdvih 8 mm, ve kterém již má aktuátor dovolený ohybový moment 
téměř 1800 Nm. V případě testování jiných součástí a zdvihu vyšším než 50 mm je vhodné 
před každým měřením zjistit maximální sílu a provést kontrolu aktuátoru na ohyb.  

 

4.6 TORZNÍ MECHANISMUS  

Základními částmi torzního mechanismu je torzní uložení, torzní posuv, snímač zatížení, sní-
mač natočení, a uchycení testované součásti (obr. 49). V následujících kapitolách budou po-

psány jednotlivé konstrukční celky torzního mechanismu se zdůvodněním jejich volby, pří-
padně potvrzení správnosti konstrukce pomocí vhodných analýz.  

 

Obr. 49 3D model torzního mechanismu  

  



BRNO 2019 

 

58 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

4.6.1 TORZNÍ ULOŽENÍ  

Torzní uložení se skládá z náboje, hřídele a páru ložisek (obr. 50). Náboj je navrhnut jako 

svařovaná konstrukce z důvodu nižší ceny polotovaru a nákladů na obrábění. Jako materiál 
náboje byla kvůli vysokým požadavkům na mechanické vlastnosti zvolena ocel 16MnCr5 
s dobrou svařitelností. Pro zvýšení tuhosti je náboj opatřen třemi výztuhami a k základní des-

ce je připevněn pomocí čtyř šroubů M16. Pro hřídel je byla zvolena ocel s označením Ck55. 

Na hřídeli jsou umístěna dvě závitová připojení. Jedno slouží k připevnění snímače natočení 
(spodní část hřídele), tři závitové otvory ve vrchní části hřídele slouží pro připojení snímače 
zatížení.  

 

Obr. 50 Řez torzním uložením  

 

Volba ložisek  

Při původním návrhu se uvažovala kombinace radiálních a axiálních ložisek (celkem 4 ložis-

ka), které by byly schopny přenášet axiální i radiální zatížení. Tento návrh by znamenal vyso-

kou cenou, zvýšení náboje a hlavně složitou montáž. Z toho důvodu se rozhodování zúžilo na 
pár kuželíkových nebo kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. Kuželíková ložiska dosahují 
při stejných rozměrech jako kuličková ložiska vyšší únosnosti, tudíž byla zvolena právě tato 
ložiska [42] .  
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Obr. 51 Konstrukční uspořádání kuželíkových ložisek [42] 

 

Na obr. 51 lze vidět, že kuželíková ložiska lze vůči sobě uspořádat dvěma způsoby. Pro naši 
koncepci je výhodnější uspořádání back-to-back a to jak z hlediska jednoduššího vytvoření 
předpětí v ložiscích tak i větší odolnosti vůči ohybovým momentům díky větší vzdálenosti L, 
která určuje místa reakcí ložisek vůči bočním silám [42]. 

Kontrola kuželíkových ložisek  

Zadané hodnoty:  

FAX = 25 000 N  – maximální axiální síla  
FR = 500 N   – maximální radiální síla  
a = 69 mm   – vzdálenost mezi ložisky  
b = 318,2 mm   – vzdálenost horního ložiska od působiště radiální síly  
 

Zvoleno ložisko s označením 33210 společnosti SKF 

C0 = 160 kN   – statická únosnost ložiska 

Y0 = 0,8    – statický koeficient pro výpočet ložiska  
 

V první fázi výpočtu se musí stanovit reakční síly působící v ložiscích pomocí momentové a 
silové rovnováhy. Působení sil je znázorněno na obrázku obr. 52.  
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Obr. 52 Síly působící na pár kuželíkových ložisek 

 

Reakční radiální sílu v ložisku A stanovíme za pomocí momentové rovnováhy k ložisku B. 
Vyjádřená síla je již vztahu (19), minusové známénko znamená opačný směr působení oproti 
radiální síle FR. 

𝐹𝑅𝐴 =
−𝐹𝑅 ∙ (𝑎 + 𝑏)𝑎 =

−500 𝑁 ∙ (69 + 318,2)

69
= −2 806 𝑁 (19) 

 

Reakční sílu v ložisku B stanovíme pomocí silové rovnováhy, vyjádřený vztah popisuje rov-

nice (20).  𝐹𝑅𝐵 = −𝐹𝑅 − 𝐹𝑅𝐴 = −500 + 2806 = 2 306 𝑁 (20) 

 

V ložisku rovněž vzniká přídavná axiální síla vlivem nesouměrného radiálního zatížení loži-

sek. Její velikost je však vzhledem k velikosti axiální síly zanedbatelná.  
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Aby torzní uložení odolávalo ohybovým momentům, bylo dostatečně tuhé a nedocházelo 
k vytvoření vůle při zatížení v axiálním směru, je třeba ložiska správně předepnout. Z katalo-

gu SKF byl převzat vztah na výpočet předpětí ložiska, viz rovnice (21) [42] 

𝐹𝑂𝑆 = 𝐹𝐴𝑋 ∙  𝑐𝐴𝑐𝐴 + 𝑐𝐵 = 𝐹𝐴𝑋 ∙ 0,5 = 25 000 𝑁 ∗ 0,5 = 12 500𝑁 (21) 

kde: 

cA, cB = tuhostní konstanty ložiska A a ložiska B  
 

Z hlediska zvýšení tuhosti uložení, nezahrnuté tuhosti náboje do výpočtu či nepřesnému uta-

žení matice hřídele volíme FOS = 25 000 N. 

Celková axiální síla působící na ložiska se určí ze vztahu (22)  𝐹𝐴𝑋𝐶 = 𝐹𝐴𝑋 +  𝐹𝑂𝑆 = 25 000 𝑁 + 25 000 𝑁 = 50 000 𝑁 (22) 

 

Z důvodu vyššího radiálního zatížení ložiska A, se provede kontrola pouze tohoto ložiska. 
Vzhledem k charakteru zatěžování (rázové) a také tomu, že nedochází k otáčení ložiska bě-
hem zatěžování, NELZE provést výpočet životnosti.  

Ekvivalentní statické zatížení ložiska A se určí z rovnice (23) [42] 𝑃0 =  0,5 ∙ 𝐹𝑅𝐴 +  𝑌0 ∙ 𝐹𝐴𝑋𝐶 = 0,5 ∙ 2 806 + 0,8 ∙ 50 000 = 41 400 𝑁 (23) 

 

Součinitel statické únosnosti ložiska se určí ze vztahu (24) [42] 

𝑠0 =
𝐶0𝑃0

=
160 𝑘𝑁
41,4 𝑘𝑁 = 3,86 (24) 

 

 

Obr. 53 Koeficient statické bezpečnosti pro různé stavy zatěžování [42] 
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Na obr. 53 lze vidět doporučené koeficienty statické bezpečnosti získané z katalogu SKF. 

Našim podmínkám je nejbližší zakroužkovaný koeficient bezpečnosti pro rázové zatížení  
a méně častý pohyb. Z tohoto hlediska naše ložisko vyhovuje, avšak je při tomto druhu zatě-
žování možný vznik trvalé deformace.  

Posledním výpočtem torzního uložení je stanovení utahovacího momentu matice pro zajištění 
předpětí ložisek viz vztah (25) [34].  𝑀𝑈 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑂𝑆 ∙ 𝑑1 = 0,2 ∙ 25 000 𝑁 ∙ 0,05 𝑚 = 250 𝑁𝑚 (25) 

kde:  

d1 = 50 mm    – velký průměr závitu šroubu 

K = 0,2   – součinitel utahovacího momentu 

Pro zvýšení tuhosti a snížení otlačení závitu byly použity dvě matice s označením KM 10.  

 

4.6.2 SNÍMAČ ZATÍŽENÍ  

Již z dříve zmiňovaných důvodů v koncepční části práce byl pro snímání axiální síly a točivé-
ho momentu zvolen jeden snímač. Konkrétně se jedná o axiálně/torzní tenzometrický snímač 
zatížení od společnosti MTS, vhodný pro zkoušky životnosti. Základní parametry snímače 
jsou znázorněny na obr. 54 [43].  

 

Obr. 54 Axiálně torzní snímač společnosti MTS [43] 

 

Snímač je z obou stran připevněn pomocí osmi šroubů M10x1,5 (utahovací moment dán vý-
robcem) a také je opatřen středícími otvory, rozměr E na obr. 54. Poslední důležitou vlastností 
snímače je odolnost proti silám a momentům, které nepůsobí v ose snímače [43]. 
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Připojení snímače zatížení k hřídeli  

Snímač je k hřídeli torzního uložení připevněn pomocí příruby, která je uprostřed osazena 
třemi zápustnými šrouby M10. Příruba je aditivně opatřena vedením pro zajištění souososti 
hřídele a snímače zatížení. Zároveň díky zvolenému přechodnému uložení mezi hřídelí a ve-

dením příruby dojde k zvýšení tuhosti uložení při působení axiálních, radiálních sil i momen-

tů. Zvolený materiál je ocel s označením C55.  

 

Obr. 55 Příruba spojující hřídel torzního uložení a snímač zatížení  

 

Návrh jakosti šroubů pro připevnění příruby 

Zadané hodnoty: 

d1 = 10 mm   – velký průměr závitu šroubu M10x1 

d3 = 8,773 mm  – malý průměr závitu šroubu M10x1 

i = 3    – počet šroubů  
K = 0,2   – součinitel utahovacího momentu  
FOS = 28 400 N  – zvolená osová síla šroubu  
FAX = 25 000 N  – zátěžná axiální síla 

 

Výpočet celkové osové síly ve šroubu se stanoví ze vztahu (26) 

𝐹𝑜𝑠𝑐 = 𝐹𝑂𝑆 +  
𝐹𝐴𝑋

3
= 28 400 𝑁 +  

25 000 𝑁
3

= 36 730 𝑁 (26) 
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Napětí ve šroubu se určí ze vztahu (27) [34] 

𝜎1 =
4 ∙ 𝐹𝑂𝑆𝐶𝜋 ∙ 𝑑3

2
=

4 ∙ 36 730 𝑁𝜋 ∙ 8,7732 𝑚𝑚 = 607,7 𝑀𝑃𝑎 (27) 

 

Volím šroub o pevnosti 12.9 s mezí kluzu Re = 1 100 MPa 

Výpočet součinitele bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti šroubu je dán vztahem (28) [34] 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =
𝑅𝑒𝜎1

=
1 100

607,7
= 1,81 (28) 

Pozn. Vzhledem k přechodnému uložení mezi přírubou a hřídelí lze očekávat nižší zatížení 
působící na šrouby, tudíž součinitel bezpečnosti bude vyšší. 

 

Moment pro dotažení šroubů se určí ze vztahu (29) [34] 𝑀𝑈 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑂𝑆 ∙ 𝑑1 = 0,2 ∙ 28 400 𝑁 ∙ 0,01 𝑚 = 56,8 𝑁𝑚  (29) 

 

Ze zjednodušené MKP analýzy bylo zjištěno, že při předepnutí šroubů zvolenou silou dochází 
k dostatečně tuhému spojení a nedochází k stříhání závitu šroubu točivým momentem i při 
odlehčení spoje axiální silou.  

 

4.6.3 SNÍMAČ NATOČENÍ  

Snímače natočení (enkodéry) jsou dostupné v několika základních variantách. Podle metody 
snímaní je lze rozdělit na optické a magnetické. Další dělení je na absolutní a inkrementální. 
Jiným kriteriem pro volbu enkodéru může být typ připojení, maximální rozlišení nebo typ 

výstupního signálu [44].  

Po zhodnocení těchto parametrů byl zvolen absolutní jednootáčkový magnetický enkodér 
společnosti SIKO-GLOBAL, typ AH36M. Jediným konkrétním požadavkem na enkodér byl 
analogový výstup, který v případě zvoleného enkodéru může být napěťový nebo proudový. 
Maximální rozlišení zvoleného snímače natočení je 12 bit (4096 dílku na otáčku) a udávaná 
přesnost je ± 0,35 °. Spojení enkodéru s hřídelí je pomocí dutiny, která je opatřena svěrným 
spojem. Připojení enkodéru k hřídeli a náboji je ukázáno na obr. 56 [45].  

 

 

 

 



BRNO 2019 

 

65 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

 

Obr. 56 Připojení enkodéru k torznímu uložení  

 

4.6.4 TORZNÍ POSUV 

Základními částmi torzního posuvu je hydraulický válec, konzole pro uchycení válce a torzní 
páka. Volba natáčení testované součásti pomocí hydraulického válce má několik zdůvodnění. 
Prvním je tuhé spojení při natočení, bez vůlí a pružných částí jako je například řemen. Vhod-

né jsou také malé rozměry hydraulického válce, neboť válec i s konzolí musí být uchycen 

v torzním uložení, aby byl umožněn pohyb celého mechanismu. Posledním důvodem je mož-
nost použití rozvodu hydraulické kapaliny z tlakového zdroje pro aktuátor. Jednotlivé části  
torzního posuvu jsou znázorněny na obr. 57.  

 

Obr. 57 Části torzního posuvu 
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KONZOLE PRO UCHYCENÍ VÁLCE 

Konzole je navržena jako svařovaná konstrukce z plechových dílů o tloušťce 6 mm a zvole-

ném materiálu S235J2 (Re = 350 MPa). K náboji je připevněna pomocí tří šroubů M12 a jed-

noho šroubu M16, který z prostorových důvodů slouží i k připojení náboje k upínací desce. 
Samotný válec je ke konzoli uchycen pomocí vidlice a čepu se závitem, pro kterou je použit 
stejný materiál jako pro konzoli, ke konzoli je přišroubována pomocí dvou šroubů M6. Vhod-

nost konzole pro uchycení hydraulického válce byla zjištěna pomocí pevnostní analýzy a ana-

lýzy vlastních frekvencí.  

Pevnostní analýza  

Výpočet byl proveden v MKP výpočtovém softwaru Ansys Workbench 18.2. Pro síť byly 
použity prvky SOLID187 se zjemněním v místě kontaktů a předpokládaných vysokých napě-
tí. Dále došlo k zjemnění sítě, aby na tloušťku plechu vycházely dva elementy. Pro materiál 
byl použit lineární isotropický model odpovídající konstrukční oceli.  

 

Obr. 58 Okrajové podmínky pro pevnostní analýzu konzole pro uchycení válce 

 

Na obr. 58 lze vidět zadané okrajové podmínky pevnostní analýzy. Konzole byla přichycena 
vazbou fixed support v místě děr pro šrouby (není ukázano na obrázku). Vazba displacement 
(D) zamezuje posuvu vidlice ve vertikálním směru, což simuluje spojení šroubu s maticí. 
Stejně jako v předešlých úlohách se zatížení skládalo ze dvou kroků, v prvním došlo k pře-

depnutí šroubů M6 osovou silou o hodnotě 7 000 N, v druhém byly zatíženy otvory vidlice 
silou, odpovídající maximálnímu točivému momentu viz rovnice (30).  
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𝐹𝑇 =
𝑀𝑡𝑅𝑇 =

50 𝑁𝑚
0,088 𝑚 = 568 𝑁 (30) 

kde: 

Mt = 50 Nm   – maximální točivý moment 
RT = 88 mm   – kolmá vzdálenost působiště síly od středu otáčení 
 

 

Obr. 59 Redukované napětí von Mises konzole pro uchycení válce 

 

Z výsledku redukovaného napětí z obr. 59 dle kritéria von Mises je zřejmé, že napětí odečtené 
v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran dosahuje nízkých hodnot vzhledem k mezi kluzu 

materiálu. Zanedbatelné redukované napětí je i v místech svarů a stejně tak deformace v místě 
připojení hydraulického válce dosahují velice nízkých hodnot (cca 0,025 mm).  

 

Analýza vlastních frekvencí  

Analýza vlastních frekvencí byla provedena v modulu MODAL softwaru Ansys Workbench 

18.2. Pro výpočet byla použita stejná síť, model materiálu i způsob přichycení konzole jako 
pro výpočet napjatosti. První vlastní frekvence konzole je ukázána na obr. 60.  
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Obr. 60 První vlastní frekvence konzole pro uchycení válce 

 

Z modální analýzy vyplývá, že první vlastní frekvence (172 Hz) je bezpečně nad zvolenou 

testovací frekvencí 50 Hz.  

HYDRAULICKÝ VÁLEC 

Jako akční člen pro natočení testované součásti byl zvolen dvojčinný přímočarý hydromotor 
série ZH1 společnosti Hydraulics, který je na obou koncích osazený kloubovými ložisky (obr. 
61). Vybrána byla nejmenší možná varianta s průměrem pístní tyče 12 mm, průměrem válce 
25 mm a zdvihem 70 mm, který je pro natočení testované součásti o ± 20° na daném polomě-
ru plně dostačující. Hydraulický olej je přiváděn dvěma otvory s vnitřním závitem o velikosti 
M10x1. Zvolený hydromotor je navržen pro práci při jmenovitém tlaku 16 MPa, z tohoto úda-

je lze při zanedbání účinnosti a dalších parametrů zjistit přibližnou maximální sílu hydromo-

toru viz rovnice (31). 

𝐹𝐻 = 𝑝 ∙ 𝑆 = 16 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝜋 ∙ (252 𝑚𝑚 − 122  𝑚𝑚)

4
= 6044 𝑁 (31) 

 

 Ze zjednodušeného výpočtu maximální síly hydromotoru vyplývá, že hydromotor lze s vel-

kou rezervou použít pro natočení pryžových segmentů. Aby válec bezpečně zůstal ve zvolené 
poloze, bylo by vhodné zvážit použití hydraulických zámků, které například přivedením pi-

lotního tlaku uzavřou tlakovou i zpětnou větev hydromotoru [46]. 
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Obr. 61 Schéma dvojčinného přímočarého hydromotoru ZH1 [46] 

 

TORZNÍ PÁKA 

Torzní páka je připevněna k hřídeli pomocí svěrného spoje a dvou šroubů M6 stejně jako páka 
vedení aktuátoru. Na konci torzní páky je otvor, ve kterém je připevněn hřídel s přírubou, jenž  
slouží pro připojení druhého kloubového ložiska hydraulického válce. Materiálem byla zvole-

na vzhledem k polotovaru a výrobní technologii ocel S235J2 (Re = 355 MPa). Pro pevnostní 
analýzu páky i ostatních součástí byly použity stejné modely materiálu a prvky jako pro kon-

zoli uchycení válce. Zatížení součásti bylo provedeno ve dvou zátěžných krocích. Nejdříve 
byly předepnuty šrouby torzní páky silou 7 000 N a poté aplikována síla o stejné velikosti 
jako u pevnostní analýzy konzole (FT  = 568 N). Okrajové podmínky pevnostní analýzy jsou 
ukázány na obr. 62.  

 

Obr. 62 Okrajové podmínky pevnostní analýzy torzní páky 
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Sledováno bylo především redukované napětí v kritických místech páky, které stejně jako 
v předchozích analýzách ovlivňovalo především předepnutí šroubových spojů. Z výsledků 
hodnot redukovaného napětí dle kritéria von Mises lze usoudit, že maximální napětí v kritic-

kém místě páky není nebezpečné vzhledem k meznímu stavu pružnosti, viz obr. 63.  

 

Obr. 63 Vyhodnocení redukovaného napětí torzní páky 

 

4.6.5 UCHYCENÍ TESTOVANÉ SOUČÁSTI  

Pryžový segment je uchycen pomocí hřídele s přírubou, s vyfrézovanou drážkou a otvorem 
pro čep. Konec hřídele je zaoblený, aby při posunutí torzního mechanismu nedocházelo ke 
kontaktu hran uchycení s pryžovým segmentem. Příruba je připevněna pomocí šesti šroubů 
M10.  

 

Obr. 64 Uchycení testované součásti 
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V případě připevnění hřídele s přírubou ke snímači zatížení by pro zjednodušení konstrukce  
a počtu spojovacích prvků bylo možné použít jeden díl. Příruba se šrouby je použita, protože 
torzní mechanismus i příčná konzole mají pevné vedení, v případě výrobní odchylky by již 
nebylo možné kompenzovat nesouosost. Identické uchycení pryžového segmentu je umístěno 
i ve vedení aktuátoru.  

Kontrola šroubů uchycení testované součásti k MSP  

Zadané hodnoty:  

d1 = 10 mm    – velký průměr závitu šroubu M10 

d3 = 8,160 mm    – malý průměr závitu šroubu 

i = 6     – počet šroubů příruby 

K = 0,2    – součinitel utahovacího momentu  
FOS = 14 000 N   – zvolená síla pro předepnutí šroubu  
FZAT = 25 000 N   – zátěžná síla od aktuátoru 

   

Celková osová síla v jednom šroubu se stanoví ze vztahu (32) 

𝐹𝑂𝑆𝐶 = 𝐹𝑂𝑆 +
𝐹𝑍𝐴𝑇

6
= 14 000 𝑁 +  

25 000 𝑁
6

= 18 170 𝑁 (32) 

 

Tahové napětí ve šroubu je dáno rovnicí (33) [34] 

𝜎1 =
4 ∙ 𝐹𝑂𝑆𝐶𝜋 ∙ 𝑑3

2
=

4 ∙ 18 170 𝑁𝜋 ∙ 8,1602 𝑚𝑚 = 347,4 𝑀𝑃𝑎 (33) 

Volíme šroub o pevnostní třídě 9.8 s mezí kluzu Re = 720 MPa 

 

Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti se stanoví z rovnice (34) [34] 

𝑘𝑀𝑆𝑃 =  
𝑅𝑒𝜎1

=
720 𝑀𝑃𝑎

347,4
= 2,07 (34) 

 

Utahovací moment šroubů se poté určí z rovnice (35) [34] 𝑀𝑈 = 𝐾 ∙ 𝐹𝑂𝑆 ∙ 𝑑1 = 0,2 ∙ 14 000 ∙ 10 = 28 𝑁𝑚 (35) 
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4.7 POSUV TORZNÍHO MECHANISMU  

Posuv torzního mechanismu byl realizován pomocí pohybového šroubu s lichoběžníkovým 
rovnoramenným závitem TR14x4 s délkou závitu 185 mm pro posunutí mechanismu a testo-

vané součástí o ± 30 mm. Bronzová matice s přírubou je připevněna k jednoduché svařované 
konstrukci, která je k upínací desce připevněna pomocí dvou šroubů M6. Na druhé straně po-

hybového šroubu je k torznímu uložení přišroubována ložisková jednotka s označením UCP 
201 FGJ. Jedná se o zakrytované jednořadé kuličkové ložisko s vnějším kroužkem kulového 
tvaru uchycené v litinovém domku. Vedení torzního mechanismu při posuvu zajišťují dvě 
těsná pera, která jsou přišroubována k upínací desce, viz obr. 65 [47]. 

 

 Obr. 65 Posuv torzního mechanismu 

 

Kontrola ložiska UCP 201 FGJ 

Zadané hodnoty:  

FR = 500 N    – maximální boční síla působící na ložisko v axiálním směru 

mMECH = 44,6 kg  – hmotnost torzního mechanismu  
μ = 0,15   – součinitel tření ocel/ocel 
C0 = 6 500 N   – statická únosnost ložiska 

 

Stanovení celkové síly působící na ložisko se určí ze vztahu (36) 𝐹𝐶 = 𝐹𝑅 + 𝑚𝑀𝐸𝐶𝐻 ∙ 𝑔 ∙ 𝜇 = 500 𝑁 + 44,6 𝑘𝑔 ∙ 9,81 𝑚 ∙ 𝑠−2 ∙ 0,15 = 565,6 𝑁 (36) 

 

Ekvivalentní statické zatížení se poté určí z rovnice (37) [42] 𝑃0 = 0,6 ∙ 𝐹𝑅𝐴𝐷 + 0,5 ∙ 𝐹𝐴𝑋 = 0,5 ∙ 𝐹𝐶 = 282,8 𝑁𝑁 (37) 
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Součinitel statické únosnosti ložiska se spočítá dle vztahu (38) [42] 

𝑠0 =
𝐶0𝑃0

=
6 500 𝑁
282,8 𝑁 = 23 (38) 

Pozn. Přestože byla zanedbána třecí síla mezi torzním uložením a perem, lze vzhledem 
k vysokému součiniteli statické únosnosti ložisko doporučit pro zvolenou aplikaci.  

 

4.8 ZDVIH PŘÍČNÉ KONZOLE 

Zdvih příčné konzole byl řešen párem hydraulických válců. Alternativním řešením by mohlo 
být použití elektrického navijáku umístěného nad příčnou konzolí. To by však znamenalo 
zvýšení délky vedení, další konzoli pro uchycení navijáku a také konstrukci uchycení lana na 
příčné konzoli, což by vzhledem k velkému rozměru hydraulického aktuátoru nebyl snadný 
úkol. Prodávané lanové navijáky mají navíc délku lana několik desítek metrů, tudíž nelze říct, 
že by byly vhodné pro naši aplikaci, kde je zdvih 390 mm. U výrobců testovacích zařízení se 
stejnou silovou kapacitou jako u našeho zařízení lze vidět dva trendy. Kromě použití hydrau-

lických válců pro zdvih příčné konzole se také často zdvih konzole nijak neřeší. Výhodou 
kromě zřejmého uspoření nákladů na výrobu může být také to, že pro testování součástí po-

dobných rozměrů vyhovuje jedna poloha příčné konzole a případné odchylky se kompenzují 
zdvihem aktuátoru.  

V našem případě byl zvolen hydraulický zdvih, neboť je předpokládáno, že stav bude v bu-

doucnu použit i na jiné součásti než je pryžový segment, snadná pohyblivost příčné konzole 
také zaručí, že při testování bude využit co nejnižší zdvih aktuátoru, který má zásadní vliv na 
tuhost vůči ohybovému momentu (viz kapitola 4.5 Aktuátor). Poslední důvod pro použití hyd-

raulického zdvihu je vysoká hmotnost příčné konzole, aktuátoru a ostatních dílů (122 kg), jež 
by znemožňovala změnu výšky příčné konzole při obsluze jednou osobou. Na obrázku (obr. 

66) je znázorněna vzdálenost os upínacího systému při maximálním a minimálním zdvihu 
hydraulických válců, v případě minimálního zdvihu aktuátoru.  

Jak je zřejmé z obr. 66, je zdvih přímočarých hydromotorů 390 mm. Konkrétně se jedná o 
přímočarý jednočinný hydromotor s vedením s označením PLV společnosti Rerosa-

hydraulika. Průměr pístní tyče je 22 mm, průměr válce 32 mm, jmenovitý tlak 16 MPa. Ma-

ximální doporučený zdvih u těchto hydraulických válců je pro zvolené rozměry až 630 mm. 
Pro uchycení spodní částí hydromotoru (válce) bylo z dostupných řešení od výrobce nejvhod-

nější použít kloubové ložisko, které je připevněno v jednoduché svařované konstrukci pomocí 
šroubového spoje. Vrchní část hydromotoru (pístní tyč) je zakončena závitem a je přišroubo-

vána k příčné konzoli. Střední část hydromotoru, která prochází skrze výztuhu, je zpevněna 
pomocí čtyř šroubů, pro zvýšení tuhosti uložení viz obr. 67. Hydraulické válce byly umístěny 
co nejblíže těžišti příčné konzole (aktuátoru, vedení aktuátoru), aby nedocházelo k vzpříčení 
příčné konzole při posuvu [48].  

 



BRNO 2019 

 

74 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

  

Obr. 66 Min. a max. zdvih příčné konzole zkušebního stavu při min. zdvihu aktuátoru 

 

Obr. 67 Vyztužení uložení přímočarého hydromotoru PLV 
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4.9 MODÁLNÍ ANALÝZA RÁMU 

Analýza vlastních frekvencí rámu byla provedena v modulu MODAL výpočetního softwaru 
Ansys Workbench 18.1. Pro výpočet byly použity prvky SOLID187 se zvolenou velikostí  
15 mm, u tenkostěnných součástí byla použita jemnější síť. Komplikovaná konstrukce torzní-
ho mechanismu byla nahrazena tělesem o přibližně stejné hmotnosti a poloze těžiště jako má 
torzní mechanismus. Před započetím výpočtu bylo třeba určit uchycení zkušebního stavu 
k zemi. Obvyklým řešením je postavení zkušebního stavu na zem bez uchycení. Toto uchyce-

ní bylo reprezentováno vazbou compression only support. Výpočtu byly podrobeny čtyři ver-

ze, viz obr. 68. Jednotlivé verze se lišily polohou příčné konzole, kde jedna verze odpovídala 
zdvihu pro testování zadaného pryžového segmentu a druhá verze maximálnímu zdvihu příč-
né konzole. Každá z verzí byla počítána s přídavnými výztuhami a bez nich.  

 

Obr. 68 Výpočtové verze rámu pro modální analýzu 

Výztuhy jsou snadno demontovatelné a slouží pro zvýšení tuhosti rámu, vliv pak mají přede-

vším na první ohybový mód a torzní mód. Zároveň je možné v závislosti na jejich dotažení 
k vedení a upínací desce ovlivňovat tuhost celého rámu a rozložení vlastních frekvencí. 
Z tab.7 vyplývá, že při testování pryžového segmentu s vyztuženým rámem je první vlastní 
frekvence (53,7 Hz) zkušebního stavu vyšší než zvolená maximální testovací frekvence. 
Vzhledem k malému odstupu testovací a první vlastní frekvence by mohlo docházet k vibra-

cím zkušebního stavu a odchylkám při měření.    
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Tab. 7 Vlastní frekvence verzí zkušebního stavu 

    VLASTNÍ FREKVENCE (Hz) 

    1. (ohyb.) 2. (ohyb.) 3. (torzní) 

BEZ VÝZTUH 
Maximální zdvih 22,3 38,8 77,4 

Zdvih pro test. pryž. segmentu 32 64,1 97,2 

S VÝZTUHAMI 
Maximální zdvih 34,8 49,1 117,6 

Zdvih pro test. pryž. segmentu 53,7 80,6 143,3 
 

 

Prvním nejsnazším řešením vzniklého problému by mohla být demontáž výztuh, čímž by se 

testovací frekvence (50 Hz) nacházela mezi první a druhou vlastní frekvencí (32 a 64,1 Hz) 
s větším odstupem než v předešlém případě. Toto řešení by však znatelně snížilo boční tuhost 
rámu. Vhodnějším řešením by bylo jiné uložení rámu případně změna konstrukce výztuh. Na 
konec je třeba brát v potaz možnosti modální analýzy v programu Ansys Workbench, která 
nezahrnuje reálné kontakty součástí, tudíž by bylo vhodné ověření vlastních frekvencí i expe-

rimentálním měřením. První dva vlastní módy vyztuženého zkušebního stavu při zdvihu od-

povídajícímu testování pryžového segmentu jsou ukázány na obr. 69.  

 

Obr. 69 První a druhý vlastní mód zkušebního stavu 



BRNO 2019 

 

77 

 

ZÁVĚR 

ZÁVĚR 

V rámci diplomové bylo provedeno shrnutí a popis jednotlivých typů testovacích strojů pou-

žívaných pro dynamické testování. Podrobněji byly rozebrány jednotlivé části hydraulických 
testovacích strojů, které se ukázaly jako nejvhodnější řešení pro náš návrh.  

Tvůrčí část práce se skládala z koncepčního a konstrukčního řešení. V koncepční části byl 
upřesněn způsob zatěžování zadaného pryžového segmentu, zvoleny základní parametry  
a rozložení hlavních částí zkušebního stavu. Konstrukční část práce popisuje návrh jednotli-
vých částí zkušebního stavu. Při návrhu je zohledněn i použitý materiál a technologie výroby. 
S ohledem na kusovou výrobu zkušebního stavu, byla snaha o co největší zastoupení snadno 
dostupných kupovaných dílů. Stejně tak při konstrukci složitějších součástí bylo dbáno na co 
nejnižší výrobní náklady, což předurčuje použití výhradně svařovaných konstrukcí. Celý kon-

strukční návrh je pak doložený kompletní výkresovou dokumentací zkušebního stavu.  

Součásti zkušebního stavu podrobené analýzám pomocí metody konečných prvků splňovaly 
zvolená kriteria. Jelikož jsou kladeny vysoké nároky na tuhost zkušebního stavu, maximální 
redukovaná napětí vznikají především při montáži, předepnutím šroubových spojů. Z toho 

důvodu byly hodnoty napětí posuzovány k meznímu stavu pružnosti. Při analýze vlastních 
frekvencí byla maximální testovací frekvence blízko první vlastní frekvence rámu. Tento fakt 
však nemusí znamenat nesprávnou funkčnost zkušebního stavu při maximální testovací frek-

venci. Zároveň lze navrhnout hned několik opatření pro zajištění správné funkce při maximál-

ní testovací frekvenci. Šroubové spoje zkušebního stavu, které jsou cyklicky zatěžované, byly 
navrženy s dostatečně velkým součinitelem bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti tak, aby 

na druhou stranu nemohlo dojít k jejich povolení při zatěžování. Případně je možnost použití 
šroubů s vyšší pevností. Nejkritičtějšími částmi z hlediska ověření správného návrhu bylo 

torzní a lineární ložiska vedení aktuátoru. V obou případech se vycházelo z firemní literatury 
a nelze bez experimentálních zkoušek jednoznačně potvrdit vhodnost navržených komponent.  

Při porovnání navrženého zkušebního stavu se sériově vyráběnými axiálně/torzními testova-

cími stroji lze vyvodit několik závěrů. U axiálně/torzních testovacích systémů lze vidět větší 
jednoduchost konstrukce (obr. 70), která je dána přídavným rotačním aktuátorem umístěným 
nad axiálním hydraulickým aktuátorem. Vzhledem k tuhému uložení snímače zatížení na upí-
nací desce lze očekávat přesnější hodnoty při snímání síly a točivého momentu. Náš návrh 
však disponuje možností přídavného zatížení boční silou, což umožňuje vysoká odolnost axi-

álního hydraulického aktuátoru vůči bočním silám. Dalším důvodem pro použití pouze axiál-

ního hydraulického aktuátoru je lepší dostupnost těchto aktuátorů i snazší návrh softwaru pro 
řízení aktuátoru, který bude rovněž navržen jako zkušební stav. Posledním důvodem pro vol-

bu navrženého stavu je předpokládaná nižší cena vlastního návrhu oproti komerčnímu řešení.  
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Obr. 70 Porovnání navrženého a sériově vyráběného zkušebního stavu [49] 

Navržená konstrukce zkušebního stavu splnila požadavky kladené zadáním diplomové práce. 
V případě výroby navrženého zkušebního stavu by bylo třeba provést důkladnější analýzy 
nebo experimentální měření výše popsaných kritických částí. Zároveň by bylo vhodné 
podrobněji rozebrat zvolené materiály vyráběných součástí a jejich technologii výroby pro 
dosažení co nejnižších výrobních nákladů při zachování funkčnosti.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a [mm] Vzdálenost mezi ložisky 

AD [-] Analog-Digital 

AS [mm
2
] Výpočtový průřez šroubu 

b [mm] Vzdálenost vrchního ložiska od působiště radiální sily 

C0 [N] Statická únosnost ložiska 

cA [-] Tuhostní konstanta ložiska A 

cB [-] Tuhostní konstanta ložiska B 

d1 [mm] Velký průměr závitu šroubu 

d3 [mm] Malý průměr závitu šroubu 

DSV [mm] Průměr svěrného spoje 

f [Hz] Frekvence 

FAX [N] Axiální síla 

FAXC [N] Celková axiální síla působící na ložisko 

FH [N] Síla hydromotoru 

FNMIN [N] Minimální potřebná normálová síla svěrného spoje 

FOS [N] Osová síla v šroubu  

FOSC [N] Celková osová síla šroubu 

FR [N] Radiální síla 

FRA [N] Reakční radiální síla v ložisku A 

FRB [N] Reakční radiální síla v ložisku B 

FT [N] Síla působící od točivého momentu 

FZAT [N] Zátěžná síla od aktuátoru 

g [m.s
-2

] Gravitační zrychlení 

G* [MPa] Komplexní dynamický modul pružnosti 

G´ [MPa] Paměťový modul pružnosti 

G´´ [MPa] Ztrátový modul pružnosti 

HPU [-] Hydraulic Power Unit 

i [-] Počet šroubů  

K [-] Součinitel deformační citlivosti 

K(2) [-] Součinitel utahovacího momentu 

kMSP [-] Součinitel bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti 

L [mm] Zdvih aktuátoru 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

LD [mm] Vzdálenost pro výpočet svěrného spoje 

LSV [mm] Výška svěrného spoje 

LVDT [-] Linear Variable Differential Transformer 

m [kg] Hmotnost 

mAKT [kg] Hmotnost aktuátoru 

mKON [kg] Hmotnost konzole 

MKP [-] Metoda Konečných prvků 

mMECH [kg] Hmotnost torzního mechanismu 

MO [Nm] Ohybový moment 

MSP [-] Mezní Stav Pružnosti 

Mt [Nm] Točivý moment 

MU [Nm] Utahovací moment 

P0 [N] Ekvivalentní statické zatížení ložiska 

pMIN [MPa] Minimální potřebný kontaktní tlak svěrného spoje 

Re [MPa] Mez kluzu 

RT [mm] Kolmá vzdálenost působící síly od středu otáčení 

RV [mm] Vzdálenost hřídele vedení od středu otáčení 

s0 [N] Součinitel statické únosnosti ložiska 

Y0 [N] Statický koeficient pro výpočet ložiska 

z [mm] Posunutí segmentu 

μ [-] Součinitel smykového tření  

σ1 [MPa] Tahové napětí v šroubu  

σRED [MPa] Redukované napětí 

φ [°] Natočení segmentu 
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SEZNAM PŘÍLOH 

SEZNAM PŘÍLOH 

P1 Vypočtené hodnoty verzí příčné konzole 

P2 Výpočet životnosti lineárního ložiska s valivými elementy společnosti Bosch-Rexroth 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

P3 ZKUSEBNI STAV výkres sestavení 

P4 TORZNI MECHANISMUS výkres sestavení 

P5 ULOZENI AKTUATORU výkres sestavení 

P6 UPINACI DESKA výkres svarku 

P7 VYZTUHA výkres svarku 

P8 VYZTUHA 2 výkres svarku 

P9 PAKA VEDENI 1 výkres svarku 

P10 PAKA VEDENI 2 výkres svarku 

P11 PRICNIK výkres svarku 

P12 TORZNI ULOZENI výkres svarku 

P13 ULOZENI VALCE výkres svarku 

P14 UCHYCENI ZDVIHU výkres svarku 

P15 DRZAK MATICE výkres svarku 

P16 CEP UCHYCENI VALCE výkres součásti 

P17 DISTANCNI KROUZEK VIDLICE výkres součásti 

P18 HRIDEL TORZNIHO ULOZENI výkres součásti 

P19 PAKA TORZNI 2 výkres součásti 

P20 PRIRUBA ENKODERU výkres součásti 

P21 VEDENI výkres součásti 

P22 CEP UPINACIHO SYSTEMU výkres součásti 

P23 HRIDEL VEDENI AKTUATORU výkres součásti 

P24 PRIRUBA SNIMACE 2 výkres součásti 
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SEZNAM PŘÍLOH 

P25 VIDLICE UCHYCENI VALCE výkres součásti 

P26 CEP VIDLICE výkres součásti 

P27 HRIDEL AKTUATORU výkres součásti 

P28 JEKL výkres součásti 

P29 PRIRUBA SNIMACE ZATIZENI výkres součásti 

P30 TRAPEZOVY SROUB TR14X4 výkres součásti 

P31 UPINACI SYSTEM výkres součásti 

P32 SVERNY SPOJ VEDENI výkres součásti 

P33 PAKA TORZNI 1 výkres součásti 

P34 HRIDEL ENKODERU výkres součásti 

P35 DISTANCNI KROUZEK VALCE výkres součásti 
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PŘÍLOHA 1 
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PŘÍLOHA 2 

Zadané hodnoty:   

f = 50 Hz   – testovací frekvence  
s = 4 mm   – zdvih při testovací frekvenci  
v = 0,4 m.s

-1  
 – průměrná testovací rychlost (sinusový průběh) 

Mt = 50 Nm   – točivý moment působící od zatěžování součásti 
RV = 110 mm   – vzdálenost hřídele vedení od středu otáčení 
CD = 3950 N   – dynamická únosnost zvoleného lineárního ložiska  

fH = 1   – koeficient tvrdosti hřídele (HRC ≥ 60) 

fT = 1   – teplotní faktor  

 

Obr. P2.1 Stanovení faktoru zdvihu lineárního ložiska 

fS = 0,3    – faktor zdvihu určen z grafu 

Stanovení síly působící na jedno lineární ložisko  

𝐹𝑉 =

𝑀𝑡
2𝑅𝑉 =

50 𝑁𝑚
2

110 𝑚𝑚 = 227,3 𝑁 

 

 

Výpočet životnosti ložiska v metrech  

𝐿 =  𝐶𝐷 ∙ 𝑓𝐻 ∙ 𝑓𝑇 ∙ 𝑓𝑆𝐹𝑉  ∙ 105 =  3950 𝑁 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,3

227,3 𝑁  ∙ 105 = 1,417 ∙ 107𝑚 
 

 

Přepočet životnosti na počet dnů  

𝐿𝑑 =
𝐿𝑣 ∙ 3600 ∙ 24

=
1,417 ∙ 107𝑚

0,4 𝑚 ∙ 𝑠−1 ∙ 3600 ∙ 24
= 410 𝑑𝑛ů 
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PŘÍLOHA 2 

 

Obr. P2.2 Maximální zrychlení ložiska a podmínky pro výpočet životnosti  

 

Z obr. P2.1 a obr P2.2 plynou tři závěry. Při malém zdvihu dojde dříve k opotřebení hřídele 
vedení, pro správný výpočet životnosti by měl zdvih lineárního ložiska odpovídat minimálně 
trojnásobku délky ložiska a také, že při našem zatěžování sinusovým průběhem (f = 50 Hz, s 
= 4 mm) dochází k maximálnímu zrychlení amax = 20m.s

-2, které je vyšší než dovolené ma-

ximální zrychlení.  

 

 

 


