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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem konstrukce stroje pro navlékání ochranné plastové bužírky 

přes zuby jednostranných kmenových pilových pásů s rozměry od 4500 x 80 x 1,0 mm do 

12500 x 290 x 1,85 mm. Cílem práce je vytvořit model sestavy, text je zaměřen na podrobný 

popis stroje. Konstrukce zařízení byla navržena v softwaru SOLIDWORKS. Hlavní cíl i 

dílčí cíle práce byly splněny. Práce je rozpracována do úrovně návrhu konstrukce a popisu 

sestav spolu s výpočty stěžejních částí v konstrukčním řešení. Způsob ovládání stroje je 

nastíněn. Práce může sloužit jako výchozí materiál pro návrh vlastní konstrukce stroje pro 

navlékání ochranných plastových bužírek na pilové pásy uvedených rozměrů. 
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Pilové pásy, plastová bužírka, Dudr Tools, Uddeholmstrip 

 

 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the design of a machine for threading plastic sheathing on single-sided 

band saw blades with dimensions from 4500 x 80 x 1.0 mm to 12500 x 290 x 1.85 mm. The 

aim of the thesis is to create an assembly model, the text is focused on a detailed description 

of the machine. The device was designed in SOLIDWORKS software. The main goal and 

partial goals of the thesis were met. The thesis is developed to the level of structural design 

and assembly description, along with calculations of key parts in the structural solution. The 

method of operating the machine is outlined. The thesis can serve as a starting point for 

future designs of a machine for threading protective plastic sheathing on saw bands of the 

stated dimensions. 
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1 ÚVOD 

Pilový pás slouží obecně k řezání materiálu, respektive k jeho dělení. Děje se tak stejně jako 

u běžné obloukové ruční pilky, kdy dochází pohybem listu se zuby vůči řezanému materiálu 

k jeho oddělování, avšak zuby pilového pásu směřují pouze jedním směrem, jelikož má jen 

jeden smysl pohybu. Tento nástroj je na koncích svařen k sobě, z hlediska geometrie se tedy 

jedná o uzavřenou smyčku. Pro řezání je napnut mezi dvěma unášecími koly v pásové pile, 

jejich otáčením se pás začne pohybovat a dochází k řeznému pohybu. Obvyklým použitím 

pilových pásů je řezání dřeva, běžně se ale vyskytují i ty na řezání kovů (především 

ocelových slitin), které se v porovnání s pásy na dřevo vyznačují viditelně menšími zuby. 

Při přepravě pilových pásů z výroby k zákazníkovi je třeba jednak myslet na bezpečnost při 

manipulaci s nimi, zároveň musí být brán ohled na zachování kvality řezných vlastností, tzn. 

aby nedocházelo k otupování špiček zubů, proto se u většiny z nich používá k zakrytování 

zubů ochranná bužírka. Bužírka je v tomto pojetí ochranný plastový kryt navlékaný přes 

zuby pilových pásů, její tvar obecně připomíná úzký U profil, konkrétní tvar, materiál a 

velikost se liší dle typu pásu.  

Aby bužírka na páse lépe držela, je její profil úzký. Vzniká problém, jak ji efektivně na pás 

navléci. Nejjednodušší metodou je položit pás na zem zuby vzhůru a provést navlečení 

ručně, takový způsob je značně neefektivní a pro pracovníka namáhavý (neustálé ohýbání, 

klečení, …). Výhodnější je proto využít přípravek, s jehož pomocí by se práce zjednodušila 

a zrychlila. Motivací pro inovaci procedury je tak jednak zlepšení ergonomie procesu a dále 

jeho zefektivnění – urychlení. 

V současné době existující automatické navlékací stroje a jsou popsány v rešerši, ovšem ty 

jsou navrženy pro pásy pouze do šířky 80 mm. Tato práce se zabývá návrhem konstrukce 

stroje, který by dokázal navlékat bužírky na pásy o šířkách od 80 mm do 290 mm. Jsou zde 

rovněž popsány a navrženy sestavy, ze kterých bude složen. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Problematika pilových pásů ve strojírenství nepředstavuje širokou oblast, není proto 

překvapivé, že strojů určených k navlékání bužírky a firem, které je vyrábí, není mnoho.  

2.1 Ruční bužírkovací stroje 

2.1.1 Stroj pro zakrytování zubů pásu značky Nipont 

Jednou ze společností, které vyrábí stroje pro navlékání bužírek, je čínský Nipont [1]. Tato 

firma se zabývá nejen výrobou strojů pro výrobu pilových pásů, ale také samotnou výrobou 

pilových pásů, pilových kotoučů, bužírek, a dalších. 

Jejich stroj na bužírkování pásů je stacionární s ručním pohonem a je určen pro pásy šířky 

od 19 mm do 67 mm [2]. Pás je ustaven horizontálně zuby nahoru, zadní stranou bez zubů 

(dále jen zadní strana) je v místě navlékání podepřen. Žádné jiné upnutí pásu zde není. 

Bužírka k pásu přichází pod úhlem, který se blíží 90°. Přestože je pak roztažena a přitlačena 

ke kolu s vodicí drážkou, které může mít průměr mnohonásobně větší oproti výšce bužírky, 

je zde poměrně vysoké riziko, že dojde k plastické deformaci z důvodu velkého úhlu 

navlékání. Celé zařízení je manuální.  

Jedná se o poměrně jednoduché zařízení i vzhledem k absenci elektrických či 

pneumatických prvků. Jeho využití pro tuto práci není možné z důvodů absence 

automatizace, horizontálnímu umístění pásu, velikostí pásů, které lze nabužírkovat, ale i 

přívodu bužírky pod velkým úhlem. 

 

Obr. 2-1 Stroj pro zakrytování zubů pásu značky Nipont [3]  
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2.1.2 Stroj pro pásy do šířky 80 mm ve firmě Dudr Tools 

Pro malé pásy do šířky 80 mm bylo ve firmě Dudr Tools [4] vyrobeno zařízení, kde bužírka 

je přes přeponu navlékacího trnu, který ji roztáhne a který má tvar pravoúhlého trojúhelníku, 

pod úhlem 30° navlékána na pás, jenž je v poloze vertikální. Bužírku na pás pomáhá radiálně 

přitlačit ložisko a pás samotný je rovnou stranou bez zubů opřen o karbidy zajišťující jeho 

horizontální polohu. Kolmo k jeho rovině je pás v místě navlékání přitlačen ložisky k desce, 

aby jeho poloha byla ustavena i vertikálně. Zuby pásu se nacházejí na opačné straně než 

obsluha kvůli bezpečnosti. Celé zařízení je poháněno ručně. Tento strojek si firma Dudr 

Tools [4] vyrobila pro vlastní potřebu, nejedná se o sériovou výrobu. 

Z konstrukce zařízení je možné vycházet při návrhu automatického stroje, jelikož navlékání 

samotné nevyžaduje lidskou práci. Přestože myšlenka tohoto provedení je dobrá, bude třeba 

upravit či změnit některé části stroje. Mezi nedostatky současného provedení patří: nelze 

polohovat přídržnici bužírky na sestavě pro navlékání ani ložisko, které ji dotláčí k pásu, což 

může vést k velkému tření mezi bužírkou a nehybnými částmi sestavy a jejímu zadrhávání, 

či naopak k nežádoucí vůli, která by mohla způsobit její nedostatečné rozevření. Obojí by 

mělo negativní dopad na průběh procesu.  

Strojek je také navržen pro pásy jen do šířky 80 mm, což je mimo rozsah šířky pásů, kterými 

se tato práce zabývá, bude proto nutné upravit velikost většiny částí. 

 

Obr. 2-2 Stroj pro pásy do šířky 80 mm ve firmě Dudr Tools [4] (foceno říjen 2019) 
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2.1.3 Přípravek pro pásy šířky nad 80 mm ve firmě Dudr Tools 

Pro pásy s šířkou větší než 80 mm je využíván jednak jiný přípravek, ale také bužírka s jiným 

– vyšším – typem profilu. Postup práce je následovný: pás je položený na zemi zuby vzhůru. 

K navlékání se užívá ruční přípravek, který má vpředu dvě plastové přídržnice, přes něž se 

bužírka roztáhne a je možné ji tak jednodušeji přitlačit na pás. Za přídržnicemi se nacházejí 

2 plastová kola ve tvaru písmene V o vnějším průměru 70 mm, kterými pracovník může 

bužírku do pásu dotlačit, zároveň má přípravek v požadované poloze. 

Přípravek poskytuje vylepšení oproti stavu, kdy by se bužírka navlékala ručně, ale pro 

automatizaci procesu není vhodný. Jednak plastové přídržnice, určené pro roztažení bužírky, 

se rychle opotřebovávají a musí se často měnit, především ale jeho konstrukce je navržena 

pro úchop rukou a navlečení zakrytování na pás ležící na zemi. 

 

Obr. 2-3 Přípravek pro pásy šířky nad 80 mm ve firmě Dudr Tools [4] (foceno říjen 2019) 

2.2 Automatizované bužírkovací stroje 

2.2.1 Temelsan CAP 41 a CAP 80 

Automatické stroje pro navlékání bužírky vyrábí turecká firma Temelsan [5], která se zabývá 

výrobou strojů pro výrobu a zpracování pilových pásů.  
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Ta vyrábí dva typy bužírkovacích strojů, CAP 41 [6] a CAP 80 [7], které jsou konstrukčním 

řešením podobné, liší se ale velikostí pásů, které je do nich možné upnout: první menší je do 

šířek 41 mm a tlouštěk od 0,9 mm do 1,3 mm [6], druhý je pro pásy v rozsahu od 20 mm do 

80 mm a tlouštěk od 0,9 mm do 1,6 mm [7]. Pás je ustaven vertikálně a zuby směrem 

k obsluze. Doraz zadní strany pásu představují ložiska, jejichž poloha, kolmá k posuvu pásu, 

se nastavuje automaticky. První stroj není vybaven vertikálním ustavováním, na druhém je 

pás vertikálně ustaven mezi dvě dvojice kol. 

Ochranná bužírka je navlékána pod úhlem přes trn, který ji roztahuje. Tvarem připomíná 

pravoúhlý trojúhelník, bužírka klouže po jeho přeponě. Po spuštění stroj navléká bužírku až 

do chvíle, kdy její délka odpovídá délce pásu. U menšího stroje pak bužírku, pakliže je 

navlékána z role, ustřihne obsluha ručně, u většího modelu je ustřižena pneumatickým 

nožem. 

Zařízení působí vzhledově dobře, ovšem nejedná se o výrobek, který by bylo možné použít, 

jelikož oba stroje jsou určeny pro malé pásy, tato práce je zaměřena na ty o šířce nad 80 mm. 

 

Obr. 2-4 Stroj firmy Temelsan CAP 41 [6] 

 

Obr. 2-5 Stroj firmy Temelsan CAP 80 [7] 
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2.2.2 ALO 123 

Automatický navlékací stroj ALO 123 [8] pro pilové pásy od Švédské firmy ALO CENTER 

AB [9], která se zabývá návrhy a výrobou strojů pro zpracování pilových pásů. Pás je ve 

stroji ustaven vertikálně mezi dvě dvojice kol a zuby pásu směřují k pracovníkovi. Zadní 

strana pásu je opřena o ložiska. Sestava vedení bužírky k pásu, která se skládá z trnu 

roztahujícího bužírku a přidržovacích ložisek, je pohyblivá a automaticky se nastavuje do 

specifické polohy vůči bužírkovanému pásu. Při navlékání se pás pohybuje v řezném směru, 

tj. stejně jako v pásové pile. 

Zajímavým způsobem je zde řešen pohon bužírky. Problém je na začátku, kdy je třecí plocha 

mezi bužírkou a pásem malá a je nutné ji postrčit. Pokud je jí na páse nasazeno už několik 

desítek centimetrů, třecí síla dosáhne dostatečné velikosti na to, aby bužírka byla pásem 

„unášena“. V té chvíli pohon není třeba, byl by téměř nadbytečný. ALO 123 [8] řeší problém 

pneumatickým podavačem. Bužírka je jím uchycena, posunuta, sevření se uvolní, podavač 

se vrátí a postup se zopakuje. To se stane několikrát a ve chvíli, kdy je už bužírky na páse 

dost, podavač se zastaví a bužírka se vlivem tření zvládne navléci bez něj. 

Zařízení je ovládáno z bezpečné vzdálenosti přes ovládací stojan, kdy pro spuštění musí 

pracovník stisknout dvě tlačítka oběma rukama [8]. Pokud je bužírka navlékána z nové role, 

dojde na konci procesu k jejímu automatickému ustřižení pneumatickým nožem.  

Zařízení je konstruováno pro pásy v rozsahu šířky od 20 mm do 54 mm [8] a bužírky o výšce 

od 0,6 mm do 2 mm [8], z toho důvodu není pro potřeby navlékání bužírek na velké pásy 

použitelné, nicméně řešení podávání bužírky na tomto stroji je praktické a je na místě zvážit 

jeho modifikaci pro navrhovaný stroj. 

 

Obr. 2-6 Navlékací stroj ALO 123 [8] 



 

19 

2.2.3 Stroj pro zakrytování zubů pásu značky MetalMizer 

Stroj značky MetalMizer [10] je konstrukčně odlišný od ostatních navlékacích strojů. Pás je 

ustaven v horizontální poloze zuby směrem nahoru ve výšce přibližně jednoho metru. Při 

navlékání se pás pohybuje v řezném směru stejně jako v pásové pile. U sestavy vedení 

bužírky je upnut do soustavy ložisek zajišťujících jeho přesnou polohu. Sestava vedení 

bužírky se nachází nad ním a je přichycena za otočný čep. Po ustavení pásu se tato v čepu 

otočí a svým kolem, nacházející se na jeho špičce, na několik milimetrů k pásu přiblíží. Po 

spuštění je jednak hnán pás, ale i bužírka má svůj lineární pohon. Bužírka se pohybuje přes 

trn, který ji roztáhne a následně je již zmíněným kolem přitlačena na pás. Pokud je bužírka 

tažena z nové role, disponuje stroj automatickým přířezem, který ji v patřičné délce zařízne. 

Stroj je využitelný pro pásy v rozsahu šířek od 20 mm do 34 mm a od 41 mm do 54 mm 

[10]. Je možné použít bužírky velikosti 8, 10 či 12 mm [10]. 

Přestože stroj působí solidně, není možné řešení jeho konstrukce využít pro tuto práci. 

Důvodem je obtížné převedení tohoto řešení pro vertikální ustavení pásu. 

 

Obr. 2-7 Stroj pro zakrytování zubů pásu značky MetalMizer [10] 
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2.3 Pohon pásů 

Ve firmě Dudr Tools [4] je několik zařízení, která využívají strojního pohonu pásu. Jedním 

z nich je čistící stroj. Sestava pohonu na něm použitá se skládá ze dvou hlavních podsestav: 

první z nich je samotný pohon, který se skládá z elektrického motoru Siemens o výkonu 0,75 

kW a otáčkách 940 min-1 [11], šnekové převodovky typu MKT s převodem 1:80 [12] a z 

kola s gumovou obručí o průměru 250 mm. Uchycení pohonu je realizováno svěrným 

spojem k rámu. 

Druhá podsestava je přítlačná páka s kladkou o průměru 100 mm [56] a s pneumatickým 

válcem o průměru 63 mm a zdvihu 150 mm [45]. Ve chvíli, kdy je pás do stroje vložen, je 

následně kladkou přitlačen k pohonu, což spolu s gumovou obručí zajišťuje minimální 

prokluz. Uchycení je realizováno přivařením konzolí. 

Toto zařízení je pro použití na bužírkovacím stroji stejně vhodné jako na čističce pásů, proto 

pokud to bude možné, bude využito s eventuálními úpravami. 

 

Obr. 2-8 Sestava pro pohon pásu 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Nebyl nalezen žádný komerčně vyráběný automatizovaný stroj pro navlékání bužírek na 

kmenové pilové pásy, které mohou mít šířku až 290 mm, je tedy pravděpodobné, že 

v současnosti žádný neexistuje. Navlékací stroje, které jsou ke koupi, jsou pro pásy do šířky 

80 mm a je možné je rozdělit na stroje či přípravky s ručním pohonem a stroje 

automatizované.  

Z ručních strojků uvedených v rešerši je možné využít koncept sestavy vedení bužírky 

k pásu z toho, který se používají ve firmě Dudr Tools [4] pro pásy do 80 mm. Po nezbytných 

úpravách geometrie jednotlivých dílců toto řešení poskytuje osvědčený způsob navlékání 

bužírky, ustavení pásu je jednoduché a nutná údržba je minimální. Čínský stroj značky 

Nipont [1] a ruční přípravek firmy Dudr Tools [4] neposkytují žádná vhodná východiska. 

V různých modifikacích se způsob navlékání bužírky, podobný ručnímu strojku pro pásy do 

80 mm, objevuje i na třech ze čtyř výše jmenovaných automatických strojů.  

3.2 Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout stacionární stroj pro navlékání bužírek na jednostranné kmenové 

pilové pásy o velikostech od 4500 x 80 x 1,0 mm do 12500 x 290 x 1,85 mm (délka x šířka 

x tloušťka). Pás musí být ustaven vertikálně a z důvodu bezpečnosti zuby směrem od 

obsluhy. Stroj bude dále vybaven pohonem pásu a pohonem bužírky.  
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4 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ  

Tato kapitola bude systematicky pojednávat o podsestavách stroje, které bude třeba 

zkonstruovat. Důležitým předpokladem zde je, že k navlékání bude docházet v jednom 

konkrétním místě a pás se vůči němu bude pohybovat kolmo ke svému průřezu.  

 

Obr. 4-1 Předpokládaný způsob navlékání bužírky na pilový pás 

Základním prvkem, ze kterého se vychází, jsou pilové pásy, respektive jejich rozsah. Jejich 

tloušťka a šířka jsou dány, ale délka „L“ se bude odvíjet od aktuální pozice, která bude dána 

velikostí stroje. Tento atribut ovlivní zejména rám. 

 

Obr. 4-2 Pilový pás (zuby nejsou vyznačeny), pohled zepředu a zleva 

4.1 Rám stroje 

Nosným prvkem celého zařízení bude rám. Jeho rozměry a tvar se musí odvíjet jednak od 

dobrého přístupu obsluhy k funkčním částem, aby byla zaručena dobrá efektivita práce 

zároveň s pohodlnou obsluhou. Dalším parametrem jsou maximální rozměry pásů, na které 

bude ochranný kryt navlékán.  

Pilový pás 

Bužírka 
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„Ergonomický design zvyšuje motivaci i spokojenost a v konečných důsledcích vede i k 

lepšímu výkonu a vyšší produktivitě.“ [13] Pracovníkem, který bude stroj obsluhovat, bude 

zpravidla muž mezi dvaceti a šedesáti lety věku, u nějž je očekávatelná výška postavy okolo 

180 cm [14]. Při výšce postavy 175 cm a práci ve stoje by se části, které bude pracovník 

obsluhovat, měly nacházet ve výšce přibližně 110 cm [15]. Šířka je uvažována tak, aby bylo 

možné největší pás rozložit bez velkého prověšení: 

L=
𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑝á𝑠𝑢−2∗𝑝ů𝑙𝑜𝑏𝑙𝑜𝑢𝑘 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐í𝑐ℎ

2
=

12500−𝜋∗1100

2
 

L≌ 4520 𝑚𝑚 

Tak je určena výška a šířka rámu – 1,1m a 4,5m. Pro zvýšení tuhosti je vhodné rozdělit jej 

na několik úseků a do konstrukce zařadit šikmé vzpěry. 

Dále je nutné zajistit stroj proti převrácení. Rozměry základny budou spočítány dle polohy 

těžiště stroje, jeho hmotnosti a předpokladu působení sil v konstrukční části řešení. Základna 

bude vyztužena šikmými vzpěrami zezadu stroje, vpředu by výztuha zavazela při manipulaci 

s pásem. Celá konstrukce bude svařena ze čtvercových ocelových profilů. 

 

Obr. 4-3 Rám, pohled zepředu a zleva 

4.2 Uložení pásu ve stroji 

Dalším krokem je navrhnout způsob rozložení těla pásu mimo místo, kde bude docházet 

k navlékání bužírky. Požadovaná je jeho pohyblivost. Výhodným řešením je použití rolen – 

rolna se skládá z válečků, po nichž se může pás odvalovat, z tyče, na níž jsou válečky 

nasazené a dalších částí jako jsou podložky a spojovací prvky.  

Vzhledem k předpokladu malých otáček válečků, nízkému provoznímu zatížení, a 

s přihlédnutím k ceně se jednoznačně vhodnější jeví válečky s kluzným uložením. 

Použitelný by byl váleček Zabi R9-80-70 (vnější průměr D = 80 mm, vnitřní průměr d = 20 

mm, délka l = 72 mm) [16] či Zabi RB-50-52/10 (D = 50 mm, d = 10 mm, l = 52 mm) [17] 

z polyamidu. 
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Koncepce uložení je taková, že na stroji budou dvě řady rolen – jedna řada bude položena 

na zemi a druhá navrchu rámu, funkční části stroje se budou nacházet z pohledu pracovníka 

vertikálně nahoře horizontálně uprostřed. 

 

Obr. 4-4 Rám s rolnami a pásem, pohled zepředu a zleva 

Osy spodních rolen mohou být uchyceny na obou koncích, pro dobrou stabilitu a snadnou 

montáž jsou pro tato uchycení vhodné lišty tvaru L-profilu. Na dvojici L-profilů budou 

uchyceny dvě až tři rolny. 

 

 

 

Obr. 4-5 Koncepce spodní rolny, pohled ze strany 

Náročnější problematikou jsou horní rolny. Do stroje budou ustavovány pásy různých délek, 

a proto z pracovníkovy strany musí mezi nimi být volný prostor, uchycení je tak možné 

pouze z jedné strany, dá se proto očekávat větší namáhání osy. Aby v řadě horních rolen byl 

posuv pásu plynulý a nedocházelo k jeho poskakování či zadrhávání, bude na horních 

rolnách v místě, kudy se zuby a bužírka budou pohybovat, volný prostor vymezený pomocí 

distančního válečku. 

Uchycení horních rolen je možné realizovat více způsoby, šlo by například použít ocelový 

profil s vyvrtanými otvory a tyč k němu uchytit pomocí úchytů typu SHF [18]. Výhodou 

takové varianty je nízká cena, významnou nevýhodou by ale byla nemožnost rolny vůči sobě 

posunovat. 

 

 

Obr. 4-6 Horní rolna uchycená k desce, pohled zleva 

Distanční váleček 

Kluzný váleček 

Podložka 

L-profil 

Osa 

Úchyt tyče 
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Kluzný váleček 

Podložka 

Plastový kryt 

Uchycení tyče SHF 

Ocelový 
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Další možnost je uchytit rolnu k hliníkovému profilu pomocí úchytů vodících tyčí. Jako 

hliníkový profil by byl použit typ 104080 [19] od firmy Alutec KK [20], ke kterému je 

možné upevnit dva úchyty tyčí za sebou. K ocelovému rámu by byl uchycen konzolí 

přišroubováním k ní. Úchyty vodících tyčí by byly rovněž přišroubovány, šrouby se k profilu 

uchycují za pomocí drážkových matic [21]. 

 

 

Obr. 4-7 Horní rolna uchycená k hliníkovému profilu, pohled zleva 

4.3 Sestava pro navlékání bužírky 

Jádro celého zařízení bude představovat sestava, která bužírku na pás správně navede. Zde 

je možné vycházet z již existujících řešení použitých na některých bužírkovacích strojích 

v rešerši (Stroj pro pásy do šířky 80 mm ve firmě Dudr Tools [4], Temelsan CAP-41 [6] a 

CAP 80 [7], ALO 123 [8]). Sestava je stacionární a obsahuje následující dílce: trn, jehož 

účelem je roztáhnout bužírku tak, aby se dokázala přetáhnout přes zuby a nezaseknula se o 

zubovou mezeru, přídržnice bužírky, která se nachází proti navlékacímu trnu a jejímž 

úkolem je přidržení bužírky na trnu. Tento dílec může být představován jednoduchým 

profilem či ložisky.  

Při srovnání obou možností se jako jednoznačně lepší jeví použití ložisek z důvodu snížení 

tření v této části sestavy. Profil (například tvaru L) sice bužírku přitlačuje na určité délce, a 

ne bodově jako ložiska, ale vzhledem k jeho rozměrům a tuhosti bužírky se tento přínos dá 

zanedbat. Rovněž potenciální úspora financí při užití L-profilu by byla zanedbatelná. 

V místě přechodu bužírky na pás je vhodné mít prvek, který ji na něj pomůže natlačit. Jako 

ideální možnost se jeví horizontálně upevněné ložisko, dalo by se ale uvažovat i o zaobleném 

hranolu, což by ovšem nejspíš přinášelo značné tření a jeho výroba by byla komplikovaná. 

Možností je také použití gumového válečku s pohonem. Pás musí být ustaven způsobem, 

který nebude při navlékání s bužírkou kolidovat, tzn. musí být podepřen tak, aby jeho rovina 

souměrnosti byla co nejblíže rovině souměrnosti trnu, a „povystrčen“ v horizontálním směru 

o cca 30 mm přes okraj podložení (výška profilu bužírky je 26 mm). 

Kluzný váleček 

Hliníkový 

profil 104080  
Distanční váleček 

Osa 

Stavěcí kroužek 

Podložka 

Plastový kryt 
Úchyty tyčí 

Konzole 
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Obr. 4-8 Sestava pro navlékání bužírky, pohled shora 

4.4 Ustavení pásu 

K tomu, aby došlo ke správnému navlečení bužírky na stacionárním stroji, je také třeba 

zajistit přesnou polohu pilového pásu. Jde zejména o vzdálenost mezi navlékacím trnem, 

který roztahuje bužírku a zuby pásu, přes které je vzápětí navlečena. Pokud by byl pás 

daleko, bužírka by se nenavlékla a v přílišné blízkosti by zuby pásu mohly narazit do částí 

stroje. V této poloze musí setrvat po celou dobu procesu. 

Tato kapitola se bude zabývat návrhem tří podsestav sloužících k ustavení polohy pásu, 

vertikálnímu upnutí a horizontálnímu upnutí. 

4.4.1 Doraz zubů 

Tato sestava bude mít za úkol vymezit polohu pásu. U menších kusů by mohlo stačit naznačit 

polohu špiček zubů na vhodném místě na stroji ryskou, jelikož jsou lehké a snadno se s nimi 

manipuluje. U největších pásů ovšem nastává problém nejen co do velikosti, ale i hmotnosti, 

která překračuje i 50 kg. Polohovat je dle značek na stroji by mohlo být obtížné a zdlouhavé, 

proto bude vhodné vymyslet doraz, o který by se mohly opřít, nesmí ale překážet pohybu 

pásu. 

Tento doraz tak bude stavitelný ve dvou polohách: nejdříve ustavovací, kdy o něj pracovník 

opře zuby, a poté provozní, v níž bude po dobu navlékání, aby nepřekážel. Pro účel 

polohování je možné uvažovat nad pneumatickým pístem. Tato „opěrka“ musí být 

dostatečně tuhá a pevná, aby se při rychlé práci nepoškozovala a aby byl pás ustaven přesně. 

Rovněž je nutné myslet na tu část, o kterou bude pás opřen. Vzhledem k tomu, že půjde o 

zuby, musí se brát ohled na to, aby se nepoškodily, a proto volit vhodný materiál, například 

nějaký druh plastu. 

Ložiska 
Bužírka 

Ocelová deska 

Navlékací trn 

Pilový pás 

Podložení pásu 
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K přesnému polohování může rovněž pomoci vedení, v němž se bude sestava dorazu 

pohybovat. Takovým vedením může být lineární vedení, skládající se z vodících tyčí, jejich 

úchytů a kuličkových či kluzných pouzder sevřených v linear setech, k nimž je uchycena 

pohyblivá část podsestavy. Protože délka pohybu bude maximálně několik desítek 

milimetrů, byla zvolena pouzdra kluzná – kuličkové z důvodu mazání potřebuje dráhu 

řádově delší. 

 

 

 

Obr. 4-9 Doraz zubů, pohled zepředu 

 

Obr. 4-10 Doraz zubů, pohled shora 
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4.4.2 Doraz zadní strany pásu 

Když se pás nachází již ve správné poloze, může být upnut. Upínání proběhne v horizontální 

a vertikální rovině, lepší bude provést nejdříve to horizontální, jelikož pomůže dorazit pás 

k opěrce zubů. Jak je naznačeno, opěrné části se budou nacházet proti opěrkám zubů na 

straně obsluhy. Opěrka zadní strany pilového pásu má za úkol udržovat jej ve stálé 

horizontální poloze ve směru kolmém k jeho pohybu. Samotné prvky sestavy, o které se pás 

bude opírat, musí být dostatečně pevné, aby do nich zadní strana pásu po čase nevytlačila 

drážku. Mohlo by se jednat o ložiska, anebo o břitové destičky řezných nástrojů, jelikož ty 

mají velkou tvrdost. Bez ohledu na případný počet opěrných prvků je dobré ty krajní od sebe 

umístit až na vzdálenost stovek milimetrů, aby bylo možné srovnat i pásy největších 

velikostí. 

K uchycení opěrných prvků je možné použít lištu, která musí být pohyblivá – horizontálně 

kolmo k pásu nastavitelná podle jeho šířky – a zároveň zajistitelná. K polohování tohoto 

dorazu je možné opět použít lineární techniku – vodící tyče v kombinaci s linear sety, které 

by byly, stejně jako u dorazu zubů, opatřeny kluznými pouzdry z důvodu krátkého posuvu. 

K zajištění je nejvhodnější použít nějaký druh svěrného spoje, protože umožňuje ustavení 

v libovolné poloze.  

 

 

Obr. 4-11 Doraz zadní strany pásu, pohled zepředu 

 

 

Obr. 4-12 Doraz zadní strany pásu, pohled zleva 
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4.4.3 Vertikální upínání 

Pás je dále třeba sevřít ve vertikálním směru, aby v místě navlékání nedocházelo k jeho 

nadskakování, průhybu, či jinému pohybu, který by znemožňoval hladký průběh procesu. 

K tomu účelu se dají využít pneumatické upínky od firmy JC Metal [22] [23] opatřené 

ložisky a je zde možné posoudit několik variant provedení: 

První varianta spočívá v použití jedné upínky typu 308P [24] s přímým zdvihem. Ta by se 

nacházela na rameni nad sestavou pro navlékání bužírky a měla k sobě přišroubovánu 

destičku s ložisky. Pro lepší přítlak pásu k opěrce zadní strany pásu by bylo vhodné ložiska 

mírně vyklonit, to ale v tomto případě není možné, protože k této upínce se dají přípravky 

upevnit pouze jedním šroubem a ložiska by tak musela být rovnoběžná s pohybem pásu. 

V dané poloze by rovněž mohla překážet při obsluze sestavy pro navlékání, jelikož se upínka 

nachází před ní. 

 

Obr. 4-13 Pneumatická upínka 308P [24] 

 

  

Obr. 4-14 Vertikální upínání upínkou 308P [24], pohled zepředu a zleva 
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Jiné řešení se nabízí při použití výklopných upínek typu 220P [25]. Zde by byly použity 

upínky dvě – každá z jedná strany sestavy pro navlékání bužírky. Ložiska k nim připevněná 

je již možné vůči pohybu pásu sklonit, protože k rameni upínky je možné uchytit 2 šrouby. 

Tato varianta je dražší z důvodu použití dvou upínek, je ale jednodušší a nejspíš i lehčí, 

jelikož odpadá konstrukce ramene (úchytu upínky). Díky tomu je zároveň lepší přístup 

k sestavě pro navlékání bužírky, pravá upínka ale může překážet jejímu vedení. 

 

Obr. 4-15 Pneumatická upínka 220P [25] 

 

 

 

Obr. 4-16 Umístění upínek 220P [25] po stranách sestavy pro navlékání bužírky, pohled shora 

Třetí variantou je opět využití dvou vyklápěcích upínek 220P [25], jejich umístění by 

tentokrát bylo zespodu na liště dorazu zadní strany pásu. Uvolnilo by se tak místo na obou 

stranách sestavy pro navlékání bužírky, díky čemuž by mohl být pohon bužírky posunut 

mnohem blíže k již zmíněné sestavě, což by vedlo ke zmenšení rizika nežádoucího ohybu 

bužírky. Umístění zespoda má ten důvod, že shora by upínky překážely při zakládání pásu. 
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4.5 Pohon pásu 

Jak již bylo zmíněno, pohon pásu bude řešen strojně. Řešení bude převzato z konstrukce 

popsané v rešerši. Zařízení bude umístěno nalevo od dorazu zadní strany tak, aby byl pás 

zatížen tahem, motor bude připevněn k rámu, podepřen čtyřmi šrouby. Páka bude uchycena 

z druhé strany rámu. Pro její lepší polohovatelnost budou na rám přivařeny destičky s otvory 

tvaru drážky pro šrouby, k nim bude následně úchyt páky přišroubován. 

4.6 Pohon bužírky 

Aby se bužírka dokázala na pás bez vnější pomoci navlékat, musí být s pásem buď spojena, 

nebo na něm být v nějaké délce již navlečena, předtím je nutné ji pohánět. Možností, jak 

k tomuto problému přistoupit, je několik. První variantou je bužírku vertikálně sevřít mezi 

dvě kola, jejichž obruč by byla vyrobena z materiálu s vysokým součinitelem tření (guma, 

pryž, …). Spodní kolečko by mělo možnost pouze rotovat, vrchní by bylo posuvné, opatřené 

pružinkou či pružinkami přitlačující jej ke spodnímu, které by bylo hnané elektrickým 

motorem. Nevýhodou takového řešení je nemožnost pohon po navlečení určité délky odpojit, 

musel by se vyřešit způsob rozevření, aby bužírka mohla volně procházet. 

 

Obr. 4-17 Pohon bužírky kolečky 

Možností by rovněž bylo realizovat pohon pomocí gumového kolečka, kterým by se 

nahradilo přítlačné ložisko na sestavě pro navlékání bužírky. Tohle provedení by ovšem 

vyžadovalo, aby v počátku procesu již byla alespoň několik centimetrů na pásu, aby pohon 

dokázal zabrat, což je nepraktické. 

Horní kolečko přítlačné 
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Bužírka 

Dolní kolečko hnací 
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Třetí možností je podávání bužírky kombinací chapadla a pneumatického pístu podobně jako 

na stroji ALO 123 [8]. Chapadlo by bužírku uchopilo, píst by jej posunul, následně by došlo 

k jejímu uvolnění a zpětnému zdvihu. Tento cyklus by se opakoval do chvíle, kdy se již 

bužírka bude schopna sama navlékat díky tření mezi ní a pásem. Chapadlo by bylo 

připevněno k lineárnímu vedení v provedení opět s kluznými pouzdry, toto zařízení vyrábí 

firma Stránský a Petržík [26]. Před podavačem by se nacházel prvek, který by bužírku ke 

správnému uchycení srovnal, což by mohly být dva válečky nad sebou, trn či ocelový profil. 

Nevýhodou bude velikost celé podsestavy. 

 

 

 

 

Obr. 4-18 Posun bužírky kombinací chapadla, lineárního vedení a pneumatického válce, pohled shora 

 

Obr. 4-19 Pneumatické chapadlo od firmy Stránský a Petržík [26] 
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4.7 Úchyt nové role 

Bužírka se dodává namotaná v roli jako špulka bez vnitřního bubnu obalená smršťovací fólií. 

Za stroj se umístí paleta s touto bužírkou, z vnitřního průměru smotané bužírky se vytáhne 

její konec a nasadí do stroje. V tomto případě není třeba se zabývat jiným provedením.  

4.8 Uchycení smršťovací folie 

Pás s bužírkou pracovník smršťovací folií obmotává ručně. Folie je navinuta na válečku 

z tvrzeného papíru. Pro uchycení válečků budou na rámu stroje umístěny 3 šrouby.  
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5 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

5.1 Finální podoba bužírkovacího stroje 

Bužírkovací stroj, který byl postaven, se skládá z jedenácti sestav, které jsou v dalších 

kapitolách podrobně popsány. Jsou to rám, horní rolny, spodní rolny, sestava pro navlékání 

bužírky, stavitelný doraz zubů, stavitelný doraz zadní strany pásu, vertikální upínání, pohon 

pásu, přítlačná páka, podavač bužírky a úchyty smršťovací folie.  

 

 

 

 

Obr. 5-1 Pohled na stroj zepředu 

 

 

 

 

Obr. 5-2 Pohled na stroj shora  
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Obr. 5-3 Pohled na střed stroje shora 

 

Obr. 5-4 Pohled na střed stroje shora s nasazeným pásem 

 

Obr. 5-5 Bužírkovací stroj 3D 
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Obr. 5-6 Bužírkovací stroj s nasazeným pásem 3D 

5.2 Rám 

Všechny části stroje budou v jeden celek spojeny rámem. Z důvodu tuhosti bude rám svařen 

převážně ze čtvercových profilů 40 x 40 x 4 mm, které budou v příslušných místech 

doplněny o hliníkové profily od firmy Alutec KK [20] – typ modul 40, drážka 8. Hliníkové 

profily jsou oproti ocelovým dražší, ale jsou lehčí a z důvodu spojení sešroubováním je 

dosažitelná vyšší přesnost spojených součástí. Uvedený typ profilu zahrnuje řadu variant 

provedení, v konstrukci budou použity tyto: varianta 104080 [19] pro nejvíce namáhané části 

s ohledem na minimalizaci deformací a odlehčené varianty 104080L [27] a 104040E [28] 

dle potřeby. Použití je dvojí: prvním je uchycení funkčních částí stroje a druhým je uchycení 

horních rolen. Díky uchycení k drážce bude možné optimalizovat jejich polohu. Hliníkové 

profily jsou s ocelovým rámem spojeny přes konzoly pomocí šroubů. 

Dle softwaru SOLIDWORKS má celková sestava bez pásu a spodních válečků hmotnost 

364 kg a těžiště v poloze 47 mm doprava od vertikální roviny souměrnosti, 45 mm dopředu 

od střední roviny rámu stroje a 718 mm od podlahy. 

Výpočet stability stroje:  

Předpokládaná možná klopná síla…𝐹1 = 600 𝑁 

 Výška působení klopné síly…𝑙 = 1100 𝑚𝑚 

 Délka základny…L 

 Podmínka stability: 𝐹1 ∗ 𝑙 ≤ 𝐹𝑔 ∗ 𝐿 

 Minimální délka základny od těžiště: 𝐿 =
𝐹1∗𝑙

𝐹𝑔
=

600∗1100

364∗9,81
≅ 185𝑚𝑚 
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Z uvedeného vyplývá, že délka základny od přední roviny rámu dopředu musí být minimálně 

𝐿1 = 185 + 45 − 20 = 210 𝑚𝑚 a od zadní roviny rámu dozadu 𝐿2 = 185 − 45 − 20 =

120 𝑚𝑚. Skutečná délka na přední straně je 650 mm a bezpečnost tak vychází 𝑘1 =
650−20

210
= 3 a na zadní straně 350 mm, bezpečnost je potom 𝑘2 =

350−20

120
= 2,75. 

 

 

Obr. 5-7 Rám stroje, pohled zepředu 

 

 

 

Obr. 5-8 Rám stroje, pohled shora 

5.3 Uložení pásu ve stroji – rolny 

K hladkému pohybu pásu ve stroji slouží rolny uchycené ve výšce sestavy pro navlékání 

bužírky – horní rolny – a rolny položené na zemi – spodní rolny.  

5.3.1 Horní rolny 

Horní rolny jsou uchyceny pouze na jedné straně, aby bylo možné mezi nimi prokládat pásy 

různých délek. Úchyt k hliníkovému profilu je realizován dvěma patkovými úchyty WBAS-

20 [29], kterými je uchycena ocelová tyč o průměru 20 mm. Průměr tyče je zvolen s ohledem 

na namáhání v ohybu, které je v této kapitole řešeno početně. 
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Na tyči jsou uchyceny čtyři válečky Zabi R9-80-70 (vnější průměr D = 80 mm, vnitřní 

průměr d = 20 mm, délka l = 72 mm) [16], po kterých se budou odvalovat pásy, jejich uložení 

je kluzné. Účelem distančního válečku je vymezit prostor, kudy se budou pohybovat zuby 

pásu s bužírkou, aby nedocházelo k nadskakování pásu v těchto místech, což by mohlo 

narušit proces navlékání. Z obou stran válečků jsou na tyči nasunuty plastové kryty, jejich 

účelem je, aby pás při jeho ustavování do stroje z rolen nesklouzl. Na konci tyče jsou prvky 

rolny proti vysunutí zajištěny upínacím kroužkem K0611 [30]. 

Vzhledem k uchycení pouze na jedné straně byl proveden kontrolní výpočet osy na 

namáhání ohybem. Ve výpočtu není zahrnut vliv hmotnosti válečků a osy, která činí 3,5 kg. 

Protože je zde počítán případ zatížení, kdy pás maximálních rozměrů je zavěšen pouze na 

jedná rolně v krajní poloze, je zátěž osy a válečků zanedbatelná. Pro zjednodušení výpočtu 

reakcí bylo uchycení řešeno jako staticky určité.  

 

 

Obr. 5-9 Horní rolna, pohled zleva 

 

Obr. 5-10 Schéma způsobu uložení a působení sil na horní rolny 

Výpočet namáhání tyče horní rolny 

Délky úseků:   𝐿1 = 290 𝑚𝑚     𝐿2 = 80 𝑚𝑚     𝐿3 = 40 𝑚𝑚 

Průřez osy:   𝑑 = 20 𝑚𝑚 

Hustota oceli:   𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙 = 7801 𝑘𝑔 ∗ 𝑚−3 [31] 

Uchycení tyčí  
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Plocha průřezu osy:  𝑆 =
𝜋∗𝑑2

4
=

𝜋∗(20∗10−3)2

4
= 314,16 𝑚𝑚2 

Maximální hmotnost pásu: 𝑚 = 12500 ∗ 290 ∗ 1,85 ∗ 10−9 ∗ 𝜌𝑜𝑐𝑒𝑙 = 52,3 𝑘𝑔 

Délkové zatížení:  𝑞 =
𝑚∗𝑔

𝐿1
=

52,3∗10

0,29
= 1768,9 

𝑁

𝑚
 

Statická rovnováha:  𝑅𝐴 ∗ 𝐿3 − 𝑞 ∗ 𝐿1 ∗ (𝐿2 +
𝐿1

2
) = 0 

    𝑅𝐴 =
𝑞∗𝐿1∗(𝐿2+

𝐿1
2

)

𝐿3
=

1768,9∗0,29∗(0,08+
0,29

2
)

0,04
= 2886 𝑁 

    𝑅𝐵 − 𝑅𝐴 − 𝑞 ∗ 𝐿1 = 0 

    𝑅𝐵 = 𝑅𝐴 + 𝑞 ∗ 𝐿1 = 2886 + 1768,9 ∗ 0,29 = 3399 𝑁 

Maximální posouvající síla: 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑅𝐵 = 3399 𝑁 

Napětí od posouvající síly: 𝜎𝑇 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑆
=

3399

314,16
= 10,82 𝑀𝑃𝑎 

Pro zjednodušení výpočtu ohybového momentu je možné způsob uchycení tyče uvažovat 

jako vetknutí, jelikož její deformace v úchytech bude minimální. 

Délka úseku od levého kraje pravého úchytu k pásu: 𝐿4 = 68 𝑚𝑚 

Maximální ohybový moment:       

 𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥 = 𝑞 ∗ 𝐿1 ∗ (𝐿4 +
𝐿1

2
) = 1768,9 ∗ 0,29 ∗ (0,068 +

0,29

2
) = 109,3 𝑁𝑚 

Modul průřezu v ohybu: 𝑊𝑜 =
𝜋∗𝑑3

32
=

𝜋∗203

32
= 785,4 𝑚𝑚3   [32] 

Maximální ohybové napětí: 𝜎𝑜𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑜𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑜
=

109,3

785,4∗10−9 = 139,2 𝑀𝑃𝑎  [32] 

Pro dané zatížení je možné použít ocel DIN 1.0060, která má dovolenou hodnotu napětí při 

míjivém ohybu 125 až 180 MPa [33]. 

Patkové úchyty tyčí [29] jsou k hliníkovému profilu 104080 [19] uchyceny každý dvěma 

šrouby DIN 912 M5 x 20 za drážkové matice [21]. Následující výpočet ověřuje, zda napětí 

v závitech nepřekračuje povolenou mez: 

Vnější průměr šroubu:  𝐷 = 5 𝑚𝑚      [34] 

Střední průměr šroubu: 𝐷2 = 4,48 𝑚𝑚     [34] 

Malý průměr šroubu:  𝐷3 = 4,134 𝑚𝑚     [34] 

Rozteč:   𝑃 = 0,8 𝑚𝑚      [34] 

Nosná hloubka závitu: 𝐻1 =
𝐷−𝐷3

2
=

5−4,134

2
= 0,43 𝑚𝑚   [35] 

Výška matice:   𝑚 = 7,2 𝑚𝑚       
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Tlak v závitech (dvojka ve jmenovateli je uvedena z důvodu použití dvou šroubů): 

    𝑝 =
𝑅𝐴∗𝑃

2∗𝜋∗𝐷2∗𝐻1∗𝑚
=

2886∗0,8

2∗𝜋∗4,48∗0,43∗7,2
= 26,5𝑀𝑃𝑎 [35] 

Nejnižší hodnotu maximálního napětí u pevnostních tříd ocelových šroubů dle ČSN EN ISO 

898-1 má třída 4.6, hodnota maximálního napětí je 50 MPa [36], napětí v závitech tedy 

nepřekračuje povolenou mez. Dle katalogu firmy Item je maximální dovolená síla působící 

na drážku profilu od drážkové matice 5000 N [37], v tomto případě její hodnota nepřekročí 

1443 N, není zde tedy riziko plastické deformace. 

5.3.2 Spodní rolny 

Rolny, které jsou položeny na zemi, se od horních liší. Už zde není použit distanční váleček 

pro průchod zubů s bužírkou, protože nadskakování, ke kterému zde dochází, je „daleko“ od 

funkčních částí a na proces nebude mít vliv. Na jedné ocelové tyči o průměru 10 mm je 

uchyceno šest válečků Zabi R9-80-70 (vnější průměr D = 50 mm, vnitřní průměr d = 10 mm, 

délka l = 52 mm) [17]. Jelikož zde není potřeba pásy mezi rolnami prokládat, každá z nich 

je uchycena na obou koncích k L-profilu úchytem tyčí typu SHF [18]. Ke dvojici L-profilů 

jsou uchyceny vždy dvě rolny, takto řešená sestava je použita pětkrát. K jednomu z L-profilů 

jsou přivařeny dva hranoly pro vymezení polohy této sestavy vůči rámu, aby se pásy 

pohybovaly vždy po válečcích. Je k němu rovněž dvěma šrouby DIN 912 M5 x 20 

s maticemi DIN 934 upevněna plastová opěrka pro ochranu zubů před kolizí s rámem během 

ustavování. Sestavy spodních rolen s rámem nejsou spojeny. 

 

 

Obr. 5-11 Spodní rolna, pohled shora 

 

Kluzný váleček 

L-profily 

Distanční hranoly 

Plastová opěrka 

Úchyt tyčí SHF 



 

41 

 

Kontrola osy pro napětí v ohybu – kritického místa uprostřed: 

Průměr osy:    𝑑 = 10𝑚𝑚 

Plocha průřezu osy:   𝑆 =
𝜋∗𝑑2

4
=

𝜋∗102

4
= 78,54 𝑚𝑚2 

Délka zatížení od pásu:  𝐿 = 290 𝑚𝑚 

Maximální hmotnost pásu:  𝑚 = 52,3 𝑘𝑔 

Velikost liniového zatížení:  𝑞 =
𝑚∗𝑔

𝐿
=

52,3∗𝑔

0,29
= 1768,9 

𝑁

𝑚
 

Vzdálenost mezi uchyceními: 𝐿2 = 358 𝑚𝑚 

Velikost reakce:   𝑅 = 𝑞 ∗
𝐿2

2
= 1768,9 ∗

0,358

2
= 316,6 𝑁 

Ohybový moment:   𝑀𝑜 = 𝑅 ∗
𝐿2

2
= 316,6 ∗

0,358

2
= 56,7 𝑁𝑚 

Modul průřezu v ohybu:  𝑊𝑜 =
𝜋∗𝑑3

32
=

𝜋∗103

32
= 98,18 𝑚𝑚3  [32] 

Napětí v ohybu:   𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

56,7

98,18∗10−9 = 577,3 𝑀𝑃𝑎  [32] 

Napětí v ohybu je vysoké, nicméně jedná se o teoretický případ zatížení, který v praxi 

nastane ojediněle. Vzhledem k tomu, že je stejný způsob uchycení spodních válečků 

používán již na jiném stroji, je možné předpokládat, že navržená sestava reálný provoz 

vydrží. 

5.4 Sestava pro navlékání bužírky 

Základní komponentou sestavy pro navlékání je úchytová deska, k ní jsou všechny její části 

upevněny, její rozměry jsou 260 x 155 x 10 mm. Při navlékání se bužírka nejprve pohybuje 

po navlékacím trnu, jeho úkolem je její roztažení před nasunutím na pás. Navlékací trn je 

s úchytovou deskou pevně spojen dvěma šrouby, v desce jsou pro ně vyřezány závity. 

Z druhé strany bužírku na trn přitlačují dvě ložiska DIN 6000, která jsou k úchytové desce 

upevněna šrouby uchycenými k drážkovým maticím. Drážkové matice byly použity 

z důvodu možnosti optimalizace polohy přítlačných ložisek.  

Za navlékacím trnem je bužírka navlečena na pás, pro její zatlačení bylo použito ložisko 

DIN 625-6407. Jeho velikost byla volena s ohledem na malou deformaci bužírky při jejím 

ohýbání. Šroubem je ložisko uchyceno k drážkové matici z důvodu možnosti jeho 

polohovatelnosti. 
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Pro plynulé navlékání musí rovina symetrie pásu ležet co nejblíže rovině symetrie 

navlékacího trnu. Pás je zde podepřen deskou pro podepření pásu o výšce 8 mm. Navlékací 

trn má tloušťku 14 mm, jeho rovina symetrie je tedy ve výšce 7 mm. Tloušťka pásů se 

pohybuje v intervalu od 1 mm do 1,85 mm, střední výška roviny symetrie pak je 
1+1,85

4
=

0,7125 𝑚𝑚. Několik desetin milimetru zde nehraje roli, proto je možné výšku roviny 

symetrie pásu zaokrouhlit na 1 mm, velikost podložení navlékacího trnu budou 2 mm. 

Části, které nejsou normalizovány, jsou vyrobeny z oceli DIN 1.0037, dle výpočtu v 

programu SOLIDWORKS tak její hmotnost činí 4,5 kg. 

 

 

 

 

Obr. 5-12 Sestava pro navlékání, pohled shora 

  

 

Obr. 5-13 Sestava pro navlékání, pohled zprava 

Úchytová 

deska 

Navlékací 

trn 

Kuličková ložiska DIN 6000 

Bužírka 

Deska pro podepření pásu 

Kuličkové ložisko DIN 

625-6407  
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trnu  
Drážkové matice  
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5.5 Stavitelný doraz zubů 

Tato sestava bude ovládána pracovníkem. Předtím, než bude chtít do stroje vložit pás, 

nastaví doraz do polohy určené pro ustavování (a). Nastavení proběhne spínačem, který 

vysune píst pneumatického válce, který posune pohyblivou část sestavy včetně opěrek zubů 

pásu. Následujícím krokem bude založení pásu do stroje a doražení jeho zubů k opěrkám 

(b). Po horizontálním a vertikálním zajištění pásu (c) pracovník spínačem opěrku vrátí do 

výchozí polohy (d), aby nepřekážela jeho pohybu při navlékání. 

 

 

Obr. 5-14 Postup ustavení pásu ve stroji 

Stavitelný doraz zubů se skládá z šesti hlavních komponent: základní deska, lineární vedení, 

polohovatelná deska, k níž jsou uchyceny plastové dorazy zubů, pneumatický píst a 

spojovací prvky. Plochy desek, k nimž se bude montovat lineární vedení, jsou obrobeny. 

Celá sestava je uložena na základní desce o tloušťce 11 mm, na níž jsou šrouby DIN 912 M8 

x 35 upevněny dvě dvojice úchytů tyčí WBA-20 [38] od firmy Matis s.r.o. [39] svírající dvě 

ocelové tyče o průměr 20 mm a délce 230 mm, tyto dílce tvoří spodní část podsestavy. 

a) b) 

c) d) 

Opěrky zubů pásu Horizontální upínání Vertikální upínání 

Zavedení bužírky 

Pneumatický píst 
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Horní část je ke jmenovaným ocelovým tyčím uchycena přes dva linear sety TAG-AJ-20 

[40] s kluznými pouzdry FM-20 [41], jež jsou pomocí šroubů DIN 912 M8 x 25 spojeny 

s polohovatelnou ocelovou deskou, na níž jsou upevněny plastové opěrky zubů. Tyto opěrky 

jsou uchyceny na hliníkovém profilu 104040 [42] šrouby DIN 7991 M5 x 25 a drážkovými 

maticemi [21] a z důvodu tuhosti podepřeny ocelovými podložkami o tloušťce 5 mm. 

Hliníkové profily délky 105 mm jsou k desce uchyceny fixačními úhelníky 304040 [43], pro 

spojení profil – úhelník byly použity šrouby DIN 912 M8 x 18 a drážkové matice [21] a pro 

spojení deska – úhelník [43] šrouby DIN 912 M8 x 18. 

Pro polohování posuvné části podsestavy je použit pneumatický válec od firmy Stránský a 

Petržík [44], průměr pístu je 32 mm, zdvih 40 mm, pracovní tlak 0,6 MPa [45], maximální 

síla při vysunutí 482 N a při zasunutí 415 N [45]. Jeho uchycení je řešeno komponentami 

dodávanými spolu s válcem. Uchycení k rámu je realizováno přes ocelovou desku o tloušťce 

8 mm a šířce 48 mm, která je namáhána ohybem.  

Kontrola napětí v desce od ohybu 

Maximální síla od pístu:   𝐹 = 482 𝑁 

Rameno síly F:   𝑟 = 24 𝑚𝑚 

Rovnováha v horizontální rovině:  𝐹𝐴𝑥 − 𝐹 = 0 

     𝐹𝐴𝑥 = 𝐹 = 482 𝑁 

Ohybový moment:   𝐹𝐴𝑥 ∗ 𝑟 − 𝑀𝑜 = 0 

     𝑀𝑜 = 𝐹𝐴𝑥 ∗ 𝑟 = 482 ∗ 0,024 = 11,568 𝑁𝑚 

Modul průřezu v ohybu: 𝑊𝑜 =
𝑎∗𝑏2

6
=

48∗82

6
= 512 𝑚𝑚3   [32] 

Ohybové napětí:  𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

11,568

512∗10−9 = 22 593 750 𝑃𝑎 = 22,6 𝑀𝑃𝑎 [32] 

Dovolená hodnota napětí pro střídavý ohyb pro ocel DIN 1.0060 je minimálně 85 MPa [33], 

proto je tloušťka desky dostačující, bezpečnost 𝑘 ≌ 3,76. 

Při hodnocení zatížení kluzných pouzder se vycházelo z katalogu firmy Matis s.r.o. [39], kde 

je uvedeno, že kluzné pouzdro FM s vnitřním průměrem 20 mm při zatížení 1000 N má 

životnost 2986 km [46]. Na doraz zubů bude působit síla od pneumatického pístu, která ale 

bude nejvýše 482 N a je možné ji snížit. Uražená vzdálenost na 1 pás je 2 x 40 mm, za 10 

let se tak jedná o 2 ∗ 0,04 ∗ 30 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 52 ∗ 10 = 18,72 𝑘𝑚 (30 𝑝á𝑠ů ∗ 3 𝑠𝑚ě𝑛𝑦 ∗

5 𝑑𝑛í ∗ 52 𝑡ý𝑑𝑛ů ∗ 10 𝑙𝑒𝑡). Díky nízké uražené vzdálenosti je předpoklad, že vedení 

alespoň po tuto dobu bude provozuschopné. 
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Obr. 5-15 Doraz zubů, pohled zepředu 

 

 

Obr. 5-16 Doraz zubů, pohled shora 

5.6 Stavitelný doraz zadní strany pásu 

Doraz zadní strany je druhou sestavou určenou pro ustavení pásu ve stroji. Pro ustavení 

pracovník nejprve upínací pákou uvolní svěrný spoj na pravé tyči a posune desku s opěrnými 

prvky po lineárním vedení co nejdále od sestavy pro navlékání. Po založení pásu dorazí 

opěrné prvky dorazu k jeho zadní straně a zajistí svěrný spoj. 

Doraz zadní strany pásu se skládá z následujících částí: základní deska, lineární vedení a 

pohyblivá deska s karbidy zajištěná svěrným spojem.  

Plastové opěrky zubů 

Vodící tyč Uchycení tyče 

Hliníkový profil – 

část rámu 

Polohovatelná deska Pneumatický válec 

Fixační úhelník 

Ocelová podložka 

Ocelová deska 

Linear set 

Základní deska 
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Účelem základní desky je poskytnout podklad, ke kterému bude možné upevnit úchyty pro 

tyče lineárního vedení. Deska má délku 440 mm, šířku 160 mm a tloušťku 17 mm. V místě 

upevnění úchytů je obrobena. K rámu je přichycena šesti šrouby DIN 912 M8 x 18 

s drážkovými maticemi [21] v drážkách hliníkových profilů. Základní deska bude vyrobena 

z oceli DIN 1.0037 a její hmotnost bude 0,44 ∗ 0,16 ∗ 0,017 ∗ 7801 ≌ 9𝑘𝑔. 

K základní desce jsou upevněny čtyři úchyty vodících tyčí WBA-20 [38] od firmy Matis 

s.r.o. [39] každý dvěma šrouby DIN 912 M8 x 45 zašroubováním, průměr vodících tyčí je dt 

= 20 mm. Na každé vodící tyči se pohybuje linear set TAG-AJ-20 [40], který se skládá ze 

dvou kluzných pouzder FM-20 [41]. K oběma linear setům je osmi šrouby DIN 7984 M8 x 

35 připevněna pohyblivá deska. 

Pohyblivá deska bude z důvodu usnadnění manipulace vyrobena z hliníku. Tloušťka desky 

je 20 mm, šířka 104 mm, v užším místě 60 mm a délka je 860 mm. Na krajích desky jsou 

přišroubovány břitové destičky, které reprezentují opěrné prvky pro pilové pásy. Důvodem 

použití břitových destiček je jejich tvrdost, do měkkého materiálu by pásy po čase vytlačily 

drážky. 

Svěrný spoj je vytvořen za pomocí ocelového hranolu, který je k desce upevněn 

zašroubováním dvou šroubů DIN 912 M6 x 40. Zajištění hranolu k tyči je provedeno upínací 

polohovatelnou pákou od firmy Halder [47] [48] se závitem M8 x 63. 

Výpočet svěrného spoje 

Předpokládaná síla působící od pásu: 𝐹𝑝 = 300 𝑁 = 𝐹𝑇 

Součinitel bezpečnosti:   𝑘 = 1,5 

Součinitel smykového tření ocel-ocel: 𝑓 = 0,1  [49] 

Délka svěrného spoje:   𝐿 = 25 𝑚𝑚 

Průměr šroubu:    𝑑 = 8 𝑚𝑚 

 

Obr. 5-17 Svěrný spoj [50] 

    𝑎 = 10 𝑚𝑚      𝑏 = 28 𝑚𝑚 

Normálová síla:   𝑁 =
𝐹𝑇∗𝑘

𝑓
=

300∗1,5

0,1
= 4500 𝑁 

Stykový tlak:    𝑝 =
𝐹

𝑆
=

𝑁

𝜋∗𝑑𝑡∗𝐿
=

4500

𝜋∗0,02∗0,025
= 2,9 𝑀𝑃𝑎 



 

47 

Síla předpětí ve šroubu: 𝐹𝑖 =
𝑝∗𝑑𝑡∗𝐿∗𝑎

𝑏
=

2,9∗20∗25∗10

28
= 520 𝑁  [50] 

Utahovací moment:  𝑀 = 𝐾 ∗ 𝐹𝑖 ∗ 𝑑 = 0,2 ∗ 520 ∗ 0,008 = 0,832 𝑁𝑚 [51] 

Střední průměr šroubu:  𝐷2 = 7,188 𝑚𝑚    [34] 

Malý průměr šroubu:   𝐷3 = 6,647 𝑚𝑚    [34] 

Rozteč:    𝑃 = 1,25 𝑚𝑚     [34] 

Nosná hloubka závitu:  𝐻1 =
𝐷−𝐷3

2
=

8−6,647

2
= 0,6765 𝑚𝑚  [35] 

Délka zašroubování:   𝑚 = 13 𝑚𝑚 

Tlak v závitech:  𝑝 =
𝐹𝑖∗𝑃

𝜋∗𝐷2∗𝐻1∗𝑚
=

520∗1,25

𝜋∗7,188∗0,6765∗13
= 3,28 𝑀𝑃𝑎 [35]  

Na kluzná pouzdra působí síla především staticky, únosnost na jedno pouzdro je 18 541 N 

[46]. Při pohybu je vedení zatíženo pouze vlastní hmotností. Při předpokladu, že pro zajištění 

jednoho pásu urazí vzdálenost maximálně 300 mm, za 10 let to bude 0,3 ∗ 30 ∗ 3 ∗ 5 ∗ 52 ∗

10 = 70,2 𝑘𝑚. Je tak možné předpokládat, že po tuto dobu zůstane sestava provozuschopná. 

 

 

Obr. 5-18 Doraz zadní strany pásu, pohled zepředu 

 

Obr. 5-19 Doraz zadní strany pásu, pohled shora 

Pohyblivá deska 

Základní deska 

Uchycení tyčí 

Vodící tyče 

Břitové destičky 
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Linear sety Upínací páka 
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5.7 Vertikální upínání 

Vertikální upínání pásu je realizováno dvěma pneumatickými upínkami 220P [25] od firmy 

JC Metal [22], které jsou umístěny po stranách sestavy pro navlékání. Jedná se o třetí sestavu 

určenou k ustavení pásu. Upínky budou polohovány spínačem, který bude přepínat 

pracovník z polohy uvolněné do polohy upnuté. 

 

Obr. 5-20 Vertikální ustavení pravou upínkou 220P [25]; a) Poloha uvolněná; b) Poloha upnutá s pásem 

Maximální přítlačná síla, kterou dokáže upínka vyvinout, je 1000 N [25], její velikost bude 

optimalizována při realizaci stroje. Upevněna je k ocelovému hranolu čtyřmi šrouby DIN 

912 M6 x 22, v němž jsou vyřezány závity. Hmotnost upínky je 600 g [25]. 

K upínce je přes dva šrouby DIN 912 M6 x 45 s maticemi DIN 985 upevněn ocelový dílec 

pro uchycení ložisek. Jeho šířka je 100 mm, výška 18 mm a délka 34 mm. Jsou k němu 

uchyceny 2 ložiska DIN 6202, každé šroubem DIN 931 M8 x 40 s maticí DIN 985. Ložiska 

představují přítlačné prvky upínky a vůči pohybu pásu jsou vytočena pod úhlem 5°, aby 

přitlačovala pás k opěrkám zadní strany pásu – břitovým destičkám. Ložisky je pás 

přitlačován shora, zespod je podepřen ocelovým hranolem.  

 

 

 

Obr. 5-21 Pneumatická upínka 220P [25]; a) Pohled shora; b) Pohled zprava 
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5.8 Sestava pohonu pásu 

Pohon pásu se skládá ze dvou částí. První komponentou je motor s převodovkou a hnacím 

kolem, druhou je přítlačná páka, která pás k hnacímu kolu přitláčí. 

5.8.1 Pohon pásu 

Pohon pásu se skládá ze tří hlavních částí – motoru, šnekové převodovky a kola. Pro pohon 

byl použit asynchronní motor SIEMENS o výkonu 750 W [11] s provozními otáčkami 𝑛1 =

940 𝑚𝑖𝑛−1 [11] v provedení 2KA4 [11]. K přírubě převodovky je motor upevněn čtyřmi 

šrouby M8, kroutící moment z motoru do převodovky je přenášen spojením perem. 

Šneková převodovka je ustavena uvnitř hliníkové příruby typu MKT 90 [12], její převodový 

poměr je 𝑖 = 19,5. Tato příruba je uchycena čtyřmi šrouby DIN 933 M12 x 130 ke dvěma 

ocelovým výpalkům (horní výpalky), které jsou spojeny se spodními výpalky šrouby DIN 

933 M10 x 90 s maticemi DIN 934 každá dvojice čtyřmi a vzniká tak svěrný spoj na 

ocelovém rámu. Díky tomuto způsobu uchycení je možné s motorem pohybovat nahoru a 

dolů v závislosti na opotřebení gumové obruče, a do stran tak, aby kolo bylo ustaveno 

rovnoběžně s pásem a ten nebyl ohýbán posuvem do stran. 

Kolo je s převodovkou spojeno hřídelí o průměru 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 35 𝑚𝑚. Kroutící moment jak 

z převodovky na hřídel, tak z hřídele na kolo je přenášen spojením perem. 

Doba potřebná pro navléknutí bužírky na pás a výkon motoru 

Otáčky kola:   𝑛2 =
𝑛1

𝑖
=

940

19,5
= 48,2 𝑚𝑖𝑛−1 

Průměr kola:   𝑑10 = 250 𝑚𝑚 

Úhlová rychlost kola:  𝜔2 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛2 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 48,2 = 5,05 𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠−1 

Rychlost pohybu pásu: 𝑣 = 𝜔2 ∗
𝑑10

2
= 5,05 ∗

0,25

2
= 0,63 𝑚 ∗ 𝑠−1 

Čas potřebný k navlečení bužírky na největší pás: 

    𝑡 =
12,5

𝑣
=

12,5

0,63
≅ 20 𝑠 

Síla působící proti pohybu: 𝐹10 = 600 𝑁 

Kroutící moment na kole: 𝑀𝑘 = 𝐹10 ∗
𝑑10

2
= 600 ∗

0,25

2
= 75 𝑁𝑚 

Potřebný výkon motoru: 𝑃 = 𝑀𝑘 ∗ 𝜔2 = 75 ∗ 5,05 ≅ 380 𝑊 

Namáhání hřídele kola 

Dovolené napětí při míjivém ohybu (materiál 11 500): 𝜎𝑐𝑚𝑖𝑛 = 100 𝑀𝑃𝑎 [33] 

Průměr hřídele v kritickém místě: 𝐷2 = 35 𝑚𝑚 
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Síla na kolo od přítlačné páky: 𝐹2 = 3100 𝑁 

Rameno síly (vzdálenost působiště síly od kladky na kolo – příruba):   

     𝑠3 = 92 𝑚𝑚 

Ohybový moment od přítlačné páky:  

    𝑀𝑜2 = 𝐹2 ∗ 𝑠3 = 3100 ∗ 0,092 = 285,2 𝑁𝑚 

Kroutící moment:  𝑀𝑘2 = 𝑀𝑘 = 75 𝑁𝑚 

Modul průřezu v ohybu: 𝑊𝑜 =
𝜋∗𝐷2

3

32
=

𝜋∗0,0352

32
= 4209,2𝑚𝑚3  [32] 

Modul průřezu v krutu: 𝑊𝑘 =
𝜋∗𝐷2

3

16
=

𝜋∗0,0352

16
= 8418,5𝑚𝑚3  [32] 

Napětí v ohybu:  𝜎𝑜 =
𝑀𝑜2

𝑊𝑜
=

285,2

4209,2∗10−9 = 67,76 𝑀𝑃𝑎  [32] 

Napětí v krutu:  𝜏𝑘 =
𝑀𝑘2

𝑊𝑘
=

285,2

8418,5∗10−9 = 8,91 𝑀𝑃𝑎   [32] 

Redukované napětí: 𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑜
2 + 3 ∗ 𝜏𝑘

2 = √67,762 + 3 ∗ 8,912 = 69,49 𝑀𝑃𝑎 [53] 

Bezpečnost:   𝑘 =
𝜎𝑐𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑜
=

100

69,5
≌ 1,44 

Namáhání šroubů pro úchyt příruby 

 

Obr. 5-22 Schématický nákres působení sil na kolo pohonu a šrouby; a) Pohled zepředu; b) Pohled shora na 

rozmístění šroubů 

Hmotnost motoru:    𝑚1 = 13 𝑘𝑔 [11] 

Hmotnost převodovky, hřídele a kola: 𝑚2 ≌ 15 𝑘𝑔 [59] 

Rameno síly (střed otáčení – šroub):  𝑙3 = 70 𝑚𝑚 

 

 

a) b) 
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Síla na šroub od pásu (rozložena na 2 šrouby): 

     2 ∗ 𝐹3 ∗ 𝑙3 = 𝐹 ∗
𝑑10

2
 

     𝐹3 =
𝐹∗𝑑10

4∗𝑙3
=

600∗0,25

4∗0,07
≐ 540 𝑁 

Největší síla na jeden šroub:  𝐹𝑠 =
𝐹2

2
+ 𝐹3 + (𝑚1 + 𝑚2) ∗ 𝑔 

     𝐹𝑠 =
3100

2
+ 540 + (13 + 15) ∗ 𝑔 

     𝐹𝑠 = 2365 𝑁 

Vnější průměr šroubu:  𝐷 = 12 𝑚𝑚   [34] 

Střední průměr šroubu:  𝐷2 = 10,763 𝑚𝑚  [34] 

Malý průměr šroubu:   𝐷3 = 10,106 𝑚𝑚  [34] 

Rozteč:    𝑃 = 1,75 𝑚𝑚   [34] 

Nosná hloubka závitu: 𝐻1 =
𝐷−𝐷3

2
=

12−10,106

2
= 0,947 𝑚𝑚   [35]  

Výška matice:   𝑚 = 10 𝑚𝑚       

Tlak v závitech:  𝑝 =
𝐹𝑠∗𝑃

𝜋∗𝐷2∗𝐻1∗𝑚
=

2365∗1,75

𝜋∗10,763∗0,947∗10
≐ 12,93 𝑀𝑃𝑎 [35] 

Nejnižší hodnotu maximálního napětí u pevnostních tříd ocelových šroubů dle ČSN EN ISO 

898-1 má třída 4.6, hodnota maximálního napětí je 50 MPa [36], napětí v závitech tedy 

nepřekračuje povolenou mez. 

Kontrola na vzpěr 

Uchycení konců prutu – oboustranné vetknutí: 

     𝛼 = 2 ∗ 𝜋 [52] 

Kvadratický moment průřezu: 𝐽 =
𝜋∗𝐷3

4

64
=

𝜋∗10,1064

64
= 512,02 𝑚𝑚4 [32] 

Vzpěrná délka:   𝑙 = 37 𝑚𝑚 

Kritická síla:  𝐹𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝛼2∗𝐸∗𝐽

𝑙2 =
(2∗𝜋)2∗2∗1011∗512,02∗10−12

0,0372 = 2953 𝑘𝑁 [52] 

Plocha průřezu:   𝑆 =
𝜋∗𝐷3

2

4
=

𝜋∗10,1062

4
= 80,214 𝑚𝑚2 

Mez kluzu:    𝜎𝑘 = 240 𝑀𝑃𝑎    [54] 

Štíhlost prutu:    𝜆 =
𝑙

√
𝐽

𝑆

=
37

√
512,02

80,214

= 14,6   [52] 

Mezní štíhlost:   𝜆𝑘 = 𝛼 ∗ √
𝐸

𝜎𝑘
= 2 ∗ 𝜋 ∗ √

2∗105

240
= 181,4 [52] 
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Bezpečnost vůči mezi kluzu:  𝑘 =
𝜎𝑘
𝐹𝑠
𝑆

=
240

2350,5

80,214∗10−6

= 8,19 

Kontrola na ohyb 

Vzdálenosti mezi šrouby: 𝑠1 = 100 𝑚𝑚  𝑠2 = 140 𝑚𝑚  

Vzdálenost šroubů a roviny symetrie kola:  𝑠3 = 92 𝑚𝑚 

Vzdálenost (kolo – těžiště polohy šroubů): 

     𝑠13 = 𝑠3 +
𝑠1

2
= 92 +

100

2
= 142 𝑚𝑚 

Velikost ramene „r“:   𝑟 = √(
𝑠1

2
)

2

+ (
𝑠2

2
)

2

= √(
100

2
)

2

+ (
140

2
)

2

≌ 86 𝑚𝑚 

Síla na jeden šroub od síly F10: 𝐹10 ∗ 𝑠13 = 4 ∗ 𝐹30 ∗ 𝑟 

     𝐹30 =
𝐹10∗𝑠13

4∗𝑟
=

600∗142

4∗86
≐ 250 𝑁 

Ohybový moment:   𝑀𝑜 = 𝐹30 ∗ 𝑙 = 250 ∗ 37 = 9250 𝑁𝑚𝑚  

Modul průřezu v ohybu:  𝑊𝑜 =
𝜋∗𝐷3

3

32
=

𝜋∗10,13

32
= 101,33 𝑚𝑚3  [32] 

Napětí v ohybu:   𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

9250

101,33
≌ 91,3 𝑀𝑃𝑎  [32] 

Ocel 11 500 má dovolené napětí v míjivém ohybu 100 až 150 MPa [33], plastická deformace 

šroubů proto nenastane. 

 

 

   

Obr. 5-23 Pohon pásu; a) Pohled zepředu; b) Pohled zleva 

Příruba MKT 90 se 

šnekovou převodovkou Kolo s gumovou obručí 

Asynchronní motor 

Hřídel 

Horní výpalek 

Spodní výpalek 

a) b) 
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5.8.2 Přítlačná páka 

Úkolem přítlačné páky je vyvození tlaku a následně třecí síly mezi pilovým pásem a kolem 

pohonu pásu. Po ustavení pásu ve stroji pracovník spínačem nastaví páku do provozní 

polohy, ve které zůstává po celou dobu procesu. Před vyjmutím pásu ji spínačem opět uvolní. 

  

Obr. 5-24 a) Páka je uvolněná; b) Páka přitláčí pilový pás k pohonu pásu 

Tato podsestava je uchycena dvěma konzolemi na zadní straně rámu. Spodní konzole je 

k němu přivařena, horní je uchycena pomocí čtyř šroubů DIN 912 M6 x 18 a matic DIN 985 

k přivařené desce o tloušťce 4 mm. Tento způsob uchycení je realizován kvůli možnosti 

optimalizace polohy.  

Ke spodní konzoli je uchycen pneumatický píst s průměrem válce 63 mm a délkou zdvihu 

130 mm od firmy Stránský a Petržík [45], spojení s konzolí je realizováno čtyřmi šrouby a 

spojovacími komponentami válce. Pístnice je s ramenem spojena vidlicí dvěma šrouby DIN 

7984 M10 x 20 zašroubováním. 

K horní konzoli jsou pomocí čtyř šroubů DIN 912 M12 x 40 a matic DIN 985 přišroubovány 

dvě ložiskové jednotky UCP 204 SNR [55], které svírají osu, k níž je uchyceno rameno třemi 

šrouby DIN 912 M10 x 70 a maticemi DIN 439. 

Přítlačná kladka je k rameni uchycena přes osu o průměru 30 mm a délce 330 mm. Tato osa 

je k rameni uchycena dvěma úchyty vodících tyčí typu SHF [18], oba jsou přišroubovány 

dvěma šrouby DIN 912 M8 x 25 zašroubováním. Proti otáčení je pojištěna dvěma šrouby 

DIN 913 M12 x 35 zašroubovanými v rameni kolmo k ose. Kladka je uchycena na čepu, 

který je zašroubovaný do osy, její průměr je 100 mm. Jako kladka bylo použito kolo 7004 

ZETA 100x30/30-15 od firmy Navrátil, spol s.r.o. [56] 

Při výpočtu namáhání páky se uvažuje míjivé zatížení. Provozní tlak ve válci je 0,6 MPa 

[45], ve skutečnosti bude maximální tlak 0,44 MPa, který vychází ze zkušeností užívání 

přítlačné páky na jiném stroji. 

Tlak na píst:  𝑝 = 0,44 𝑀𝑃𝑎 

a) b) 
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Průměr válce:  𝑑𝑣 = 63 𝑚𝑚 

Plocha:  𝑆 =
𝜋∗𝑑𝑣

2

4
=

𝜋∗632

4
= 3117,245 𝑚𝑚2 

Vysouvací síla: 𝐹1 = 𝑝 ∗ 𝑆 = 440000 ∗ 3117,245 ∗ 10−6 = 1371,6 𝑁 

Úhel mezi ramenem a pístem při vysunutí: 𝜑 = 24,5° 

Délka ramena mezi pístnicí a uložením: 𝑙1 = 290,19 𝑚𝑚 

Délka ramena mezi kladkou a uložením: 𝑙2 = 120,14 𝑚𝑚 

Délka osy, ke které je připevněna kladka: 𝑙3 = 231 𝑚𝑚 

Průměr osy, ke které je připevněna kladka: 𝐷 = 30 𝑚𝑚 

Síla od pístu:  𝐹1𝑦 = 𝐹1 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1371,6 ∗ cos(24,5°) = 1248,1 𝑁 

Napětí na ose kladky 

Síla na kladku: 𝐹2 =
𝐹1𝑦∗𝑙1

𝑙2
=

1248,1∗290,19∗10−3

120,14∗10−3 = 3014,68 𝑁 

Ohybový moment na tyči kladky: 𝑀𝑜 = 𝐹2 ∗ 𝑙3 = 3014,68 ∗ 231 ∗ 10−3 = 696,39 𝑁𝑚 

Modul průřezu v ohybu:  𝑊𝑜 =
𝜋∗𝐷3

32
=

𝜋∗303

32
= 2650,72 𝑚𝑚3 [32] 

Napětí v ohybu: 𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

696,39

2650,72∗10−9 = 262,72 𝑀𝑃𝑎   [32] 

Dovolené napětí v ohybu při střídavém zatížení (uhlíková ocel 12 060 k zušlechťování): 

   𝜎𝑐𝑚𝑖𝑛 = 360 𝑀𝑃𝑎      [57] 

Bezpečnost:  𝑘 =
𝜎𝑐𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑜
=

360

262,72
= 1,37 

Napětí na rameno 

Největší napětí na rameni bude v místě jeho úchytu ke kloubu – k ose, která se otáčí 

v ložiskových jednotkách. Průřez je zde zúžen, navíc skrze něj procházejí 3 šrouby M10. 

Ohybový moment na rameni:  𝑀𝑜𝑟 = 𝐹2 ∗ 𝑙2 

     𝑀𝑜𝑟 = 3014,68 ∗ 120,14 ∗ 10−3 = 362,2 𝑁𝑚 

Průřez ramena v kritickém místě: 𝑎 = 55 𝑚𝑚 

     𝑏 = 35 𝑚𝑚 

Průměr děr pro šrouby:  𝑑𝑠 = 10,5 𝑚𝑚 

Modul průřezu v ohybu: 𝑊𝑜𝑟 =
𝑎∗𝑏2

6
− 3 ∗

𝑑𝑠∗𝑏2

6
    [32] 

    𝑊𝑜𝑟 =
55∗352

6
− 3 ∗

10,5∗352

6
= 4797,92 𝑚𝑚3 [32] 



 

55 

Napětí v ohybu:   𝜎𝑜𝑟 =
𝑀𝑜𝑟

𝑊𝑜𝑟
=

362,2

4797,92∗10−9 = 75,5 𝑀𝑃𝑎 [32] 

Dovolené napětí v ohybu při míjivém zatížení (ocel 11 500): 𝜎𝑑 = 100 𝑀𝑃𝑎 [33] 

Bezpečnost:    𝑘 =
𝜎𝑑

𝜎𝑜𝑟
=

100

75,5
≅ 1,325 

 

 

   

Obr. 5-25 Přítlačná páka; a) Pohled zezadu stroje; b) Pohled zleva 

5.9 Pohon bužírky – podavač 

Podavač bužírky bude ovládán pracovníkem. Ten nejdříve uvede do chodu pohon pásu a 

poté podavač. Ve chvíli, kdy bude již na páse navlečena dostatečná délka bužírky a mezi ní 

a pásem vznikne dostatečně velké tření, aby ji zvládl natahovat bez použití podavače, vyřadí 

jej pracovník manuálně z činnosti. Rychlost bužírky od podavače bude nutné sladit 

s rychlostí pásu. Pokud by její rychlost byla vyšší než rychlost pásu, mohlo by docházet 

k jejímu průhybu při posunování. Pokud by její rychlost byla nízká, mohly by ji zuby pásu 

zevnitř poškodit. Optimalizace její rychlosti bude záležitostí realizace stroje. 

Pohon bužírky je řešen kombinací tří komponent – pneumatického válce, lineárního vedení 

a pneumatického paralelního chapadla. 

Ložiskové jednotky Osa kladky Úchyty SHF 

Spodní konzole 

Pneumatický píst 

Horní konzole Ocelová 

deska 

přivařená 

k rámu 

Přítlačná 

kladka 

a) b) 
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Chapadlo slouží k uchopování bužírky, použit byl výrobek od firmy Stránský a Petržík [44], 

typ P MCHB 16 [26], který má způsob rozevírání prstů paralelní. Provozní tlak vzduchu je 

0,5 MPa [26], maximální úchopová síla 24 N [26], maximální frekvence uchopování je 180 

cyklů za minutu [26]. Chapadlo je uchyceno dvěma šrouby DIN 912 M4 x 10 k ocelové 

desce. K chapadlu jsou přišroubovány dvě plastové čelisti každá dvěma šrouby DIN 7991 

M3 x 10 k jeho prstům, tyto prvky přímo svírají bužírku. 

Ocelová deska, ke které je chapadlo uchyceno, má rozměry 84 x 35 x 8 mm a je čtyřmi 

šrouby DIN 912 M4 x 8 upevněna k ocelovým destičkám upevněných k linear setům. 

K destičce chapadla je zároveň upevněn pneumatický válec. 

Lineární vedení, po kterém se chapadlo pohybuje, je tvořeno dvojící podsestav, každá se 

skládá ze dvou úchytů vodících tyčí WBC-12 [58] od firmy Matis s.r.o. [39]. Tyto úchyty 

svírají tyč o průměru 12 mm a délce 180 mm. Ke každé tyči je uchycený linear set typu 

TAG-AJ-12 [40] s dvěma kluznými pouzdry typu FM-12 [41]. Ke každému linear setu je 

třemi šrouby upevněna ocelová destička o délce 76 mm, šířce 45 mm a výšce 6 a 8 mm.  

Úchyty tyčí jsou upevněny k ocelové desce o rozměrech 180 x 160, její výška je 5 a 6 mm, 

plochy bod úchyty jsou obrobeny. Tato deska je s hliníkovými profily 104040E [28] spojena 

čtyřmi šrouby DIN 7984 M6 x 18 s drážkovou maticí [21]. 

K pohybu chapadla upevněného na vedení je použit pneumatický válec od firmy Stránský a 

Petržík [44] se zdvihem 50 mm a průměrem pístu 32 mm. Maximální síla, kterou dokáže 

vyvinout při provozním tlaku 0,6 MPa, je 482 N [45].  

Deska pro úchyt pneuválce má výšku 118 mm, šířku 124 mm a tloušťku 6 mm. Uchycena je 

k hliníkovému profilu 104040E [28]. 

Kontrola napětí v desce od ohybu 

Maximální síla od pístu:   𝐹 = 482 𝑁 

Rameno síly F:   𝑟 = 53 𝑚𝑚 

Rovnováha v horizontální rovině:  𝐹𝐴𝑥 − 𝐹 = 0 

     𝐹𝐴𝑥 = 𝐹 = 482 𝑁 

Ohybový moment:   𝐹𝐴𝑥 ∗ 𝑟 − 𝑀𝑜 = 0 

     𝑀𝑜 = 𝐹𝐴𝑥 ∗ 𝑟 = 482 ∗ 0,053 = 25,546 𝑁𝑚 

Modul průřezu v ohybu: 𝑊𝑜 =
𝑎∗𝑏2

6
=

80∗62

6
= 480 𝑚𝑚3    [32] 

Ohybové napětí:  𝜎𝑜 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
=

25,546

480∗10−9 = 53 220 833 𝑃𝑎 = 53,2 𝑀𝑃𝑎 [32] 

Dovolená hodnota napětí pro střídavý ohyb pro ocel 11 600 je minimálně 85 MPa [33], proto 

je tloušťka desky dostačující, bezpečnost 𝑘 ≌ 1,6. 
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Před chapadlem jsou k hliníkovému profilu uchyceny dva výpalky tloušťky 4 mm, každý 

z nich dvěma šrouby DIN 7984 M6 x 18. Mezi nimi jsou uchyceny válečky Zabi RB-50-

52/10 (D = 50 mm, d = 10 mm, délka zkrácena na l = 30 mm) [17] z polyamidu. Jejich 

účelem je srovnat bužírku před chapadlem. Každý z nich je uchycen šroubem DIN 931 M10 

x 65 s maticí DIN 985. 

Celá výše popsaná sestava je uchycena k základové desce, která má tvar dvou obdélníků 

položených přes sebe pod úhlem 25°. Větší z desek by měla rozměry 440 x 120 x 8 mm, 

menší 264 x 120 x 8. Důvodem tvarování je požadavek sklonění posuvu bužírky pod stejný 

úhel, jaký má navlékací trn. Hliníkové profily jsou k desce uchyceny celkem devíti šrouby 

DIN 7984 M6 x 20 s drážkovou maticí. K rámu stroje je sestava uchycena stejným 

způsobem, počet šroubů je čtyři. 

 

  

Obr. 5-26 Podavač bužírky, pohled shora 

 

Obr. 5-27 Podavač bužírky, pohled zepředu  

Bužírka 

Základní deska 
Deska pro úchyt 

pneumatického válce 

Hliníkový profil 

Válečky pro srovnání 

bužírky TAG-AJ-12 

Pneumatický válec 
Chapadlo 

Úchyt tyče 
Vodící tyče 
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6 DISKUZE 

Při konstruování stroje bylo myšleno na jeho dostatečnou tuhost během procesu navlékání a 

stabilitu. Oproti dosud existujícím zařízením přináší lepší ergonomii, protože se pracovník 

u procesu nemusí ohýbat. Části stroje, se kterými bude při práci manipulováno, se nacházejí 

v optimální výšce a bylo rovněž myšleno na jejich snadnou dostupnost. 

Navržené řešení by mohlo být zlepšeno sjednocením použitých pneumatických válců kvůli 

náhradním dílům, pokud by to bylo možné. Před realizací stroje by měly být spočítány 

svarové spoje pro konzole. 

Stroj může přinést vyšší efektivitu, ta se bude odvíjet od zkušeností pracovníka. 

Pravděpodobně z důvodu potenciálně vysoké ceny a nízkého počtu zákazníků na trhu 

neexistuje stroj, který by byl navržen pro navlékání bužírek na podobný rozsah pásů, jde tak 

o unikátní zařízení. Navlékací stroj je navržen rovněž s ohledem na vysokou automatizaci 

procesu. Zařízení disponuje pohonem pásů, pohonem bužírky a pneumatickými upínacími 

prvky. 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout konstrukci navlékacího stroje, tento cíl byl splněn, 

práce může sloužit jako podklad pro jeho realizaci. Dílčími cíli bylo navrhnout varianty 

upínání pásu do stroje, návrh variant systému navlékání bužírky a výpočtová kontrola 

stěžejních konstrukčních prvků. Varianty upínání a navlékání jsou zpracovány 

v Koncepčním řešení, výpočty jsou obsaženy převážně v Konstrukčním řešení. 

Pokračováním této práce bude řešení ovládání stroje a tvorba výkresové dokumentace. 

Realizace stroje je plánována do konce roku 2020. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

9.1 Příklady použitých fyzikálních veličin 

a, b, L1, L2, L3, L4, l, s1, s2, s3  délka, vzdálenost 

D, D1, D2, D3, d, d10, dt  průměry 

F, FAx, F1, F1y, F10, F30, Fp, Fi síla 

N     normálová síla 

Fg     gravitační síla 

Fkrit     kritická síla 

k, k1, k2    koeficient bezpečnost 

f     součinitel smykového tření 

ρocel     hustota oceli 

q     plošné zatížení 

R, RA, RB    reakce podpor 

R     rameno síly 

Tmax     maximální posouvající síla 

σT     napětí od posouvající síly 

σo, σor     ohybové napětí 

σomax     maximální ohybové napětí 

σk     mez kluzu 

σcmin     dovolené napětí při míjivém ohybu 

σred     redukované napětí 

Mo, Mor, Momax    ohybový moment 

Mk, Mk2    kroutící moment 

τk     napětí v krutu 

m     hmotnost / výška matice 

m1, m2     hmotnost 

Wo, Wor    modul průřezu v ohybu 

Wk     modul průřezu v krutu 

J, Jmin     kvadratický moment průřezu 

P     rozteč závitu 
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p     tlak 

λ     štíhlost 

λk     mezní štíhlost 

ω2     úhlová rychlost 

t     čas 

S     plocha 

H1     nosná hloubka závitu 
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