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 Abstrakt 
 
Tato práce se zabývá návrhem jednoúčelové tříválcové hydraulické 

zakružovačky na HARDOX 500 bez možnosti zakružování plechů pro výrobu trub. 
V práci bude rozebrána problematika navržené tříválcové zakružovačky, technologie 
zakružování a vytváření předohybu, návrh hydraulických přestavovacích 
servomechanismů, planetových převodovek s hydromotory pro pohon spodních 
válců, částečný návrh hydraulického obvodu a celková konstrukce rámu 
zakružovacího stroje s krytováním. 

 
 

 Klíčová slova 
 
 Tříválcová zakružovačka, technologie zakružování, servoválec, 

hydromotor, svařovaný rám, výpočet hydraulického pohonu 
  
 
 

 Abstract 
 
This work describes the design of a dedicated three-rolls hydraulic bending for 

Hardox 500 without the possibility of bending sheet metal for the manufacture of 
pipes. The work will analyze the problem of proposed three-rolls bending, bending 
technology and creating of the pre-bending, the design of the adjusting hydraulic 
servo-cylinder, planetary gearboxes with hydraulic motors to drive the bottom rollers, 
a partial draft of the hydraulic circuit and the complete frame structure of bending 
machine with its covers. 
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 Three-rolls plate bending machine, bending technology, servo-cylinder, 

hydraulic motor, welded frame, calculation of hydraulic power 
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1. Úvod 

Zakružovací stroje slouží k postupnému vytváření plastického ohybu v průřezu 
materiálu. Plastický ohybový moment se pro přetvoření materiálu vyvozuje 
průchodem mezi válci tam a zpět, a tím vzniká kruhový nebo téměř kruhový tvar 
ohýbaného materiálu. 

Stroje pro zakružování se vyrábějí nejčastěji pro plechy šířky 1000 až 6000 
mm tloušťky od 0,5 mm do 300 až 400 mm, pro větší tloušťky se požívá zakružování 
za tepla.  

Téma diplomové práce vzniklo ve firmě Hydraulika Petráš s.r.o., kde vyvstal 
požadavek na zakružování částečných zkruženců na listy chapadel 
elektrohydraulických polypových drapáků (obr. 1.). Tyto listy jsou vyráběny 
z materiálu HARDOX 500, který má tloušťku 15 mm a jeho mez pevnosti je 1550 
MPa. 

Dosavadní technologie zakružování těchto listů je velmi zdlouhavá a finančně 
náročná, protože první operace je částečné naohýbání na velkém ohraňovacím lisu 
a následně se na firemní tříválcové zakružovačce vytvoří výsledný přesný poloměr.  

Jedná se tedy o jednoúčelový stroj na přesně definovanou operaci, částečný 
předohyb z obou stran a následné postupné zakružení. Samozřejmě na stroji lze 
dělat i další operace jako např. rovnání plechů a profilů. 

Na trhu není stroj odpovídajících parametrů, a proto bylo po konzultacích jak 
s dodavateli HARDOXU, tak s vedením firmy rozhodnuto pro nakonstruování dané 
zakružovačky.  

Obr. 1. Elektrohydraulický polypový drapák HPDS 3000 

Zakružovaný list chapadla 
t=15mm, HARDOX 500 
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2. Rozdělení zakružovaček na plech 

Základní rozdělení zakružovaček na plech je dle pohonu a podle počtu 
a rozložení válců. 

2.1. Rozdělení dle pohonu 

 Ruční pohon 

 Elektrický pohon s převodovkou 

 Hydraulický pohon 

Ruční pohon se používá pro zakružování 
plechů do tlouštěk 2,5 mm. Nejčastěji má 
asymetrické uspořádání válců pro možnost 
vytvoření předohybu z jedné strany. Tyto stroje 
mají nejčastější užití v řemeslných 
dílnách  např. klempířské práce. 

Elektrický pohon s převodovkou 
na náhon válců a přestavovacím systémem 
válců řešených pomocí lichoběžníkových 
pohybových šroubů je nejpoužívanější systém 
pro malé a střední zakružovačky. Dříve se 
tento systém náhonu používal i pro velké 

stroje, ale v dnešní době se většina strojů 
pohání hydraulickým pohonem. Elektrické 
zakružovačky mají velkou výhodu v jejich 
spolehlivosti a nenáročnosti na údržbu. 
Nevýhodou je velmi obtížné CNC řízení a větší 
zástavbové prostory. 

Hydraulický pohon má spoustu výhod 
jako je jednoduchá plynulá regulace rychlosti 
zakružování, dosažení menších rozměru 
a větších sil, jednoduché jištění proti přetížení 
pomocí pojistných ventilů, možnost vytvoření 

CNC zakružovačky. Nevýhodou hydraulických 
zakružovaček jsou vyšší nároky na údržbu. 

   

Obr. 2. Ruční nesymetrická tříválcová 
zakružovačka [7]  

Obr. 3. Elektrická nesymetrická tříválcová 
zakružovačka [8] 

Obr. 4. Hydraulická čtyřválcová CNC zakružovačka [9] 
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2.2. Rozdělení dle počtu a rozložení válců: 

 Dvouválcové zakružovačky 

 Tříválcová zakružovačka 

 symetrická tříválcová zakružovačka 

 nesymetrická tříválcová zakružovačka 

 Čtyřválcové zakružovačky 

 Pěti a více válcové zakružovačky 

Dvouválcová zakružovačka je složena 
z horního kovového válce a spodního válce, 
na němž je nalepený pryžový prstenec o tloušťce 
20-40mm. Horní i spodní válec je poháněn 
zvlášť. Mezi válce se vsune tenký plech a je 
nabalován na horní válec. Převodový poměr 
horního válce musí být upravitelný, 
protože pro různé průměry zakružovaného 
plechu se mění průměr horního válce a musí být 
zaručeny stejné obvodové rychlosti obou válců. 
Dvouválcové zakružovačky s pružným obložením 
spodního válce se nejčastěji používají 
pro zakružování plechů od tloušťky 0,05 mm do 2 mm. Zakružovaný průměr se 
redukuje osovou vzdáleností spodního a horního válce. Výhodou zakružovačky je 
schopnost zakružení plechu až do krajů s možností vytvoření konečného tvaru 
po jednom projetí. 

Klasické tříválcové symetrické zakružovačky s přestavným horním válcem 
a pevnými poháněnými spodními válci se dnes už nevyrábějí, protože je zde 
vyloučen předohyb lemů zakružované trubky. Dnešní tříválcové symetrické 
zakružovačky mají pevný, většinou nepoháněný horní válec a přestavné poháněné 
spodní válce. A lze je řídit tak, aby bylo možné každý spodní válec přestavovat 
zvlášť. (obr. 6.) 

Obr. 5. Schéma dvouválcové zakružovačky 

Obr. 6. Symetrická tříválcová zakružovačka s možností přestavení spodních válců do 
nesymetrického postavení [2] 
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Tříválcové zakružovačky se běžně vyrábějí pro plechy šířek 1000, 2000, 3150, 

4000 a lze zakružovat šířky až do 12000 mm tlouštěk od 2 do 200 mm. 
Pro zakružování trubek menších průměrů je třeba používat zakružovačky s menším 
průměrem horního válce, jehož tuhost neodpovídá požadavkům na rovinnost 
zakružované trubky. Horní válec je vyroben jako soudek se středním průměrem 
větším o 1-4mm pro eliminaci průhybu válce. Často se tohoto principu využívá 
i u plechů, které mají vysokou mez pevnosti, jako je např. HARDOX 500. 
Zakružování na malý poloměr na jeden průchod materiálu není možné, protože nelze 
vyvodit tak vysoký třecí moment na postup plechu mezi válci za současného 
plastického ohybu. Při snaze zakružovat na co nejmenší počet projetí plechu může 
dojít k přetížení zakružovačky nebo k vytvoření mnohohranu místo trubky. Tříválcové 
zakružovačky se dnes nejčastěji vyrábějí s hydraulickým pohonem 
a s přestavováním spodních válců po kruhové dráze tlačené hydraulickými 
servoválci, postup zakružování je naznačen na obrázku 7. S možností spuštění 
opačného otáčení spodních válců je možné kompletní zakružení trubky na jedno 
vložení plechu. 

Tříválcová nesymetrická zakružovačka 
slouží k zakružování plechů do tloušťky 8 mm. 
Tvoří ji dva válce umístěné nad sebou, které 
drží plech a jeden válec umístěný bokem, 
který přihýbá plech, a tvoří zakružovaný 
poloměr. U tohoto uspořádání vnikne jen 
jeden nezkružený okraj, ale tento problém je 
řešitelný obrácením plechu v zakružovačce. 

Čtyřválcová zakružovačka je založena 
na stejném principu jako tříválcová nesymetrická jen s rozdílem, že je přidán ještě 
jeden boční válec a tudíž je možné 
vytvořit předohyb na obou okrajích 
bez otočení plechu s maximální 
zakružovanou tloušťkou plechu od 2 
do 100 mm. U CNC zakružovacích strojů 
je možné plynule řídit oba válce 
a vytvářet nejen kruhové zkružence, 
ale i elipsy a jiné oválné nekruhové 

zkružence. Největší výhodou 
čtyřválcové zakružovačky je zakružení 
dílce až do konce, ale jsou konstrukčně složitější, a tudíž dražší než tříválcové 
symetrické zakružovačky s možností nesymetrického přestavení válců. A z toho 
důvodu se v praxi využívají stále méně. 

Víceválcové zakružovačky se využívají hlavně v sériové výrobě 
u zakružovacích automatů nebo linek, kde se plech zakruží do konečného tvaru 

Obr. 7. Postup zakružování na tříválcové zakružovačce s možností přestavení spodních válců do 
nesymetrického postavení [1] 

Obr. 8. Schéma tříválcové nesymetrické 
zakružovačky 

Obr. 9. Schéma čtyřválcové zakružovačky 
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po jednom průchodu strojem. U těchto strojů se snažíme dosáhnout od 20 do 100 
zakružených dílců za minutu. Z důvodu rychlosti bývají často válce uchyceny letmo. 
Tyto jednoúčelové zakružovačky slouží hlavně pro svinování plášťů ráfků kol 
pro auta, svinování plášťů pro konzervy atd. [1],[2] 

 
Po zhodnocení všech kladů a záporů vyčtených zakružovaček a zohlednění 

konstrukčních, technologických a finančních faktorů, bylo rozhodnuto o navržení 
tříválcové symetrické zakružovačky s možností přestavení spodních válců po kružnici 
do nesymetrického postavení a s technologickým postupem zakružování, který je 

znázorněný na obrázku 7. 

3. Konstrukční filozofie 

V této kapitole je v bodech popsán konstrukční postup návrhu tříválcové 
symetrické zakružovačky s možností přestavení spodních válců po kruhové dráze 
do nesymetrického postavení a naznačen postup dokončení zakružovacího stroje, 
který už není přesně popsán v této diplomové práci. Přestavovaní spodních válců je 
vytvořeno pomocí hydraulických servoválců. 

 

 

a) Definování přesných požadavků na zakružovací stroj (zakružované velikosti 

plechů, tloušťky materiálů, poloměrů a vlastnosti tvářeného materiálu). 

b) Iterační zvolení průměru válců a kinematiky stroje. 

c) Základní vypočtení příkonu zakružovačky a sil působících na válce. 

d) Z maximální síly budou navrhnuta hlavní valivá ložiska pro spodní válce a horní 

válec. 

e) Kontrola válců na průhyb a na pevnost materiálu. 

f) Po těchto výpočtech jsme schopni predikovat technickou schopnost konstrukce 

a daného řešení. 

g) Přesný výpočet kinematiky stroje pomocí analytické geometrie a kontrola výpočtu 

pomocí grafického řešení. 

Obr. 10. Hlavní části zakružovačky 

Rotační hydromotor 

Planetová převodovka 

Horní valivé ložisko 

Horní válec 

Spojka páky s planetovou 
převodovkou s vnitřním kardanem 

Spodní válce 

Přestavovací páky 

Otvor pro horní čep 
hydraulického servoválce 

Otvor pro hlavní čep s kluznými 
axiálními a radiálními ložisky 
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h) Z vypočtené kinematiky jsou popsány přesné pohyby spodních přestavovacích 

válců a je spočítáno veškeré silové působení na zakružovačku v jakémkoli bodě 

pohybu. 

i) V bodě c je vypočítána síla, která působí na plech pro jeho zakružení. Ze silového 

rozboru z bodu h je dopočítána síla, jakou musí vyvinout hydraulický servoválec 

a určen jeho průměr a zdvih. 

j) Po opětovném dosazení síly (je konstantní v celém svém zdvihu) vyvinuté 

hydraulickým válcem dostaneme křivku zatížení ložiska a křivku ohýbací síly, 

která se musí nacházet nad křivkou potřebné síly na vytvoření zkružence. 

k) Z grafu zatížení ložiska je vypočítán hlavní čep páky a zkontrolována únosnost 

kluzných ložisek. 

l) Stejný výpočet je proveden u kluzných ložisek na hydraulických válcích 

a jsou vypočítány průměry a délky čepů s ložisky vyhovujícími na únosnost. 

m) Ze silového působení lze překontrolovat zakružovací válce s uvažováním 

předohybu. 

n) Nyní jsou dány všechny parametry pro nakonstruování přestavovacích 

mechanismů, servoválců a hnacích mechanismů (planetových převodovek 

s hydromotory). Po kompletním konstrukčním návrhu všech dílčích komponentů 

a jejich pevnostních výpočtech se lze pustit do konstrukce rámu. 

o) Rám je navržen podle sestaveného přestavovacího mechanismu a je opět 

vytvořen iteračním způsobem. Vymodeluje se tedy kompletní rám a následně je 

tento svarek zatížen pomocí metody konečných prvků a je vyhodnoceno, zda rám 

vyhovuje nebo je nutno jej upravit. Při tvorbě rámu je třeba nezapomenout 

na vedení kabelových svazků, hydraulických hadic a přivedení centrálního mazání 

do všech kluzných a valivých ložisek. A nelze opomenout smontovatelnost celého 

stroje. 

p) Po dokončení rámu se zaměříme na krytování stroje, umístění hydraulického 

agregátu a umístění elektrického rozvaděče tak, aby vše vyhovovalo 

bezpečnostním normám. 

q) V krytování se musí vhodně zvolit přivedení napájecích a ovládacích kabelů, 

bezpečnostních vypínačů, hlavního vypínače a ostatních prvků hlídajících správný 

chod stroje. 

r) Podle použitých rotačních hydromotorů, přímočarých servoválců a zvolených 

rychlostí zakružování a přestavování, bude navrhnut hydraulický okruh 

s hydraulickým agregátem. 

s) Stanovení přesných požadavků na řízení stroje  

t) Navrhnutí silové elektroinstalace. 

u) Navrhnutí řídicího systému a vytvoření řídicího pultu. 

v) Naprogramování softwaru a zohlednění chybových stavů zakružovačky. 

Ve výše popsaném návodu jsou určeny hlavní milníky konstrukčního návrhu. 
Některé časové návaznosti úkolů lze mezi sebou bez problémů prohodit. Podrobný 
popis každého konstrukčního úkolu je popsán v dalších kapitolách. V této diplomové 
práci nebyl z časových důvodů rozebrán návrh hydraulického agregátu, 
elektroinstalace, řídicí systém se softwarem a řídicím pultem, ale jsou zde přesně 
určeny parametry pro budoucí dokončení stroje. 
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4. Technologické požadavky a parametry zakružovačky 

- Tříválcová symetrická zakružovačka s možností přestavení spodních 

válců do nesymetrického postavení 
 

- Možnost vytvoření předohybu 

- Maximální zakružovaná tloušťka 15mm 

- Nejmenší poloměr zkružence 300mm 

- Zakružovaný materiál HARDOX 500 s mezí pevnosti 1550 MPa 

- Největší průchozí šířku plechu je 1300mm pro běžný plech 11 373 

- Pro plech HARDOX 500 je maximální šířka plechu 1000mm 

5. Iterační zvolení průměrů válců a kinematiky stroje 

Tato část návrhu je velmi důležitá a správně zvolené parametry ušetří spostu 
času při následovném přepočítávání a korekci hlavních parametrů. Je zapotřebí 
zvolit: 

Průměr horního válce:     Dh=300mm 
Průměr spodního válce:     Ds=250mm 
Vzdálenost horního válce a hlavního čepu:  H= 280mm 
Geometrii přestavovací páky:   a=225mm 
       b=200mm 
       α=130° 

 

  
Obr. 11. Základní rozměrový a silový popis zakružovačky 
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Tyto zvolené hodnoty byly několikrát upravovány, než se dospělo ke správným 

silovým poměrům, správné kinematice a realizovatelnosti daného řešení hlavně 
z pohledu pevnostní únosnosti přestavovacích pák zakružovačky. Následující 
výpočty v této diplomové práci potvrdí správnost či nesprávnost zvolených 
parametrů.  

Z těchto parametrů se dopočítá úhel sil Fs1, Fs2 a vzdálenost l1, která je 
nezbytně nutná pro další výpočet působících sil a příkonu zakružovačky. 

6. Základní výpočet příkonu zakružovačky a sil působících na 
válce 

Doplnění a pojmenování zbývajíciích konstant pro výpočet zakružovačky: 
 

Max. tloušťka zakružovaného plechu z HARDOXU 500:          
Min. zakružovaný poloměr z plechu HARDOX 500:              

Max. šířka zakružovaného plechu z HARDOXU 500:             

Mez pevnosti HARDOXU 500:                 

Max. rychlost zakružování:                   

Poloměr čepu horního válce:                  

Poloměr čepu spodního válce:                 

 

Celková účinnost:              

Deformační zpevnění plechu:            

Tření pro valivá ložiska:               

Součinitel valivého tření na válcích:            

 

6.1. Výpočet plastického ohybového momentu 

Při výpočtu minimálního plastického ohybového momentu     pro zakružení 

se musí v prvé řadě vypočítat modul průřezu ohýbaného materiálu    ze vztahu: 

   
 

 
     

  

   
 

 
                (1) 

                
 

Minimální plastický ohybový moment pro zakružování     se vypočte 

ze vztahu: 
             

                                 (2) 

                 

6.2. Výpočet sil působících na válce 

Aby byla zakružovačka schopná zakružit daný plech, je zapotřebí dodržet 
podmínku, že plastický ohybový moment bude menší, než ohybový moment 
vytvořený ohýbacími válci. Platí tedy       . 

Maximální síla na horní válec se vypočte z maximálního plastického 
ohybového momentu a vzdálenosti tečných bodů spodních válců dle vztahu: 
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 (3) 

                
 

Maximální síla na spodní válce se vypočte z úhlu působících sil a z maximální 
síly na horní válec: 

    
  

      
 

    
            

          
 (4) 

                    

6.3. Výpočet krouticího momentu pro zakružování bez uvažování 
ztrát 

Celkový potřebný krouticí moment pro vyvození plastického ohybového 
momentu k zakružení se vypočte dle vztahu: 

   
      

      
 

   
                    

      
 (5) 

                

6.4. Výpočet ztrátových momentů 

Tato část výpočtu je důležitá a zároveň hodně komplikovaná. Jedná se 
o správné zvolení součinitelů tření. Při špatné volbě ložisek nebo špatné volbě 
součinitelů tření se může celkový příkon pro zakružovačku rapidně zvýšit, a to až 
několikanásobně. Do ztrátových momentů je zapotřebí zahrnout ztráty vytvářené 
valivým třením materiálu s válci a ztráty v ložiscích. Tyto ztrátové momenty se 
vypočítají dle vztahů: 

Ztrátový moment na horním válci: 

             
  

 
 

                          
     

 
 (6) 

                   
 

Ztrátový moment na spodním válci: 

              
  

 
 

                         
      

 
 (7) 

                 
 

Součinitel valivého tření se volí pro měkký zakružovaný materiál 0,5 a se 
zvyšující se tvrdostí klesá až na 0,01. Hardox 500 má tvrdost 470-530 HBW, takže 
se řadí k velmi tvrdým materiálům, proto je zvolen součinitel valivého tření 0,02. 

Pro výpočet ztrátového momentu v ložiscích je užit vzorec pro výpočet ztrát 
v čepu. Součinitel čepového tření pro kluzná ložiska se rovná 0,06 a pro valivá 
ložiska se udává 0,003. Jelikož výpočet je určen spíše pro kluzná ložiska, je zvolena 
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hodnota čepového tření 0,005, a tudíž je výpočet částečně předimenzován 
a je do něj vnořena dostatečná rezerva pro případnou chybu užitého vzorce. 

 

Ztrátový moment v ložiscích horního válce: 
                    

                                  (8) 
                  

 

Ztrátový moment v ložiscích spodního válce: 
                     

                                 (9) 

                  
 

6.5. Výpočet celkového krouticího momentu a příkonu 
pro zakružování 

Celkový krouticí moment se skládá z krouticího momentu pro zakružování, 
ze  ztrátového momentu na horním válci a na spodních válcích a v neposlední řadě 
ze ztrátových momentů v ložiscích horního válce a spodních válců. 

 

                                           

                                                               (10) 

                 
 

Výpočet příkonu poháněných válců je závislý na rychlosti zakružování. Běžná 
rychlost zakružování se pohybuje od 0,05 m.s-1 do 0,5m.s-1. U této zakružovačky 
byla zvolena rychlost zakružování 0,05 m.s-1, protože není důležitá rychlost 
zakružování. 

   
        

     
 

   
                         

          
  (11) 

              

6.6. Výpočet otáček spodních válců a krouticího momentu pro jeden 
naháněný válec 

Vypočet rychlosti otáčení naháněného válce je odvozen jen z rychlosti 
zakružování a průměru naháněného válce. 

 

       
  

    
 

       
          

        
 (12) 

                   

                  
 

Krouticí moment pro jeden válec je pouhé podělení celkového krouticího 
momentu počtem poháněných válců, v tomto případě jsou poháněné oba 
přestavovací spodní válce.  
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 (13) 

               
 

Shrnutí parametrů pro návrh planetových převodovek pro pohon spodních 
válců: 

Výstupní otáčky z převodovky:               
   

   
 

 

Výstupní krouticí moment z převodovky:                
 

Přibližný výkon jednoho hydromotoru:     
            

  
 

          
                            

   
 (14) 

                   

6.7. Kontrola přenesitelnosti krouticího momentu na materiál 

 Je potřeba brát v úvahu, že krouticí moment vytvořený převodovkou, musí být 
přenositelný na zakružovaný materiál. Podmínka přenesitelnosti krouticího momentu 
je: 

       
   

  
 

                
              

      
 (15) 

                    
 

Součinitel tření je zde zvolen 0,2. V případě, že by nebyla splněna tato 
podmínka, docházelo by k prokluzování materiálu ve válcích. U velkých 
zakružovaček se této podmínky docílí tak, že se nepohánějí jen spodní přestavovací 
válce, ale i horní válec. Díky této úpravě se sníží moment potřebný k přenesení 
jedním válcem a podmínka bude s největší pravděpodobností splněna. 

7. Návrh valivých ložisek válců 

Před samotným výpočtem ložisek je zapotřebí určit reakce do ložisek.             
Zakružovačky mají pravé i levé ložisko zatěžované stejně a to pouze radiální silou 
znázorněnou na obr. 12 a 13.  

 

 Reakce do ložisek horního válce 

    
  

 
 

    
            

 
 (16) 

                  
 

Reakce do ložisek spodního válce 

    
   

 
 

    
           

 
 (17) 

                  
  



 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  22  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
Konstanty pro výpočet únosnosti ložisek:1  
 

Spolehlivost ložiska:              
Základní výpočtová trvanlivost ložisek:            

Exponent vyjadřující závislost trvanlivosti na zatížení:2    
  

 
 

Provozní součinitel:3             

Weibullovo rozdělení:              
                
                 

7.1. Výpočet ložisek horního válce 

 
Požadovaná trvanlivost ložiska:                 

Maximální otáčky horního válce:         
   

   
 

 

Bezrozměrná trvanlivost ložiska:  

    
       

   
 

    
              

   

   

    (18) 

        
 

Minimální dynamická únosnost ložiska: 

           [
   

                
 
 

]

 
 

 

                  [
   

                          
 

     

]

 
  
 

 (19) 

                
 

Vybrané ložisko musí mít vyšší dynamickou únosnost, než byla vypočítána: 
 

Typ ložiska:     Soudečkové ložisko dvouřadé: 24132 CC/W33 
Dynamická únosnost ložiska:              
Vnitřní průměr ložiska:              
Vnější průměr ložiska:              

  

                                            
1 Bližší informace jsou popsány v knize:  

 SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R MISCHKE a Richard G BUDYNAS. Konstruování 
strojních součástí. 3. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. 
ISBN 978-80-214-2629-0. 

2
 Exponent pro válečková, kuželíková a soudečková ložiska (ložiska s čárovým stykem) 

3
 Aplikace s nedostatečným těsněním ložiska 
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7.2. Výpočet ložisek spodních válců 

 
Požadovaná trvanlivost ložiska:                 

Maximální otáčky spodního válce:         
   

   
 

 

Bezrozměrná trvanlivost ložiska:  

    
       

   
 

    
              

   

   

   
 (20) 

        
 

Minimální dynamická únosnost ložiska: 

           [
   

                
 
 

]

 
 

 

                  [
   

                          
 

     

]

 
  
 

 (21) 

              
 

Vybrané ložisko musí mít vyšší dynamickou únosnost, než byla vypočítána: 
 

Typ ložiska:     Soudečkové ložisko dvouřadé: 24028-2CS5/VT143 
Dynamická únosnost ložiska:             
Vnitřní průměr ložiska:              
Vnější průměr ložiska:              

8. Kontrola průhybů a redukovaných napětí na válcích 

Válce budou vyrobeny z materiálu 19 436.4 a zakaleny na tvrdost 57-64HRC. 
HARDOX 500 má tvrdost mezi 470-540 HB (50-54HRC). 
 

Mechanické vlastnosti materiálu 19 436.4: 
 

Mez kluzu:               
Základní tvrdost:  min. 250 HB 
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Obr. 12. Pevnostní kontrola horního válce 

8.1. Kontrola horního válce 

Horní válec je zatěžován silou Fh, a ta je rozložena na spojité zatížení q1 
o šířce 1000mm, které má tedy velikosti 1108,9 N/mm. Válec je uložen na pevné 
podpoře 1 a pohyblivé podpoře 2. Reakce do ložisek jsou symetrické a mají velikost   

                  a byly vypočítány v kapitole 7. Hmotnost horního válce je 
919 kg. Maximální redukované napětí podle HMH je 149,87 MPa. Maximální průhyb 
je 1,93 mm. Pro eliminaci průhybu má válec ve středu větší průměr o 2 mm než 
na krajích, tedy uprostřed bude mít průměr 302mm. Kontrola válce je provedena 
pouze na statickou pevnost: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

    
 

        

          
 (22) 
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8.2. Kontrola spodního válce 

Spodní válec je zatěžován silou Fs1 a ta je rozložena na spojité zatížení q1 
o šířce 1000mm, které má tedy velikosti 639,6 N/mm. Další zatížení je krouticím 
momentem T1 o velikosti 12 591,1 N.m a protimomentem T2 znázorňující kroutící 
moment odebíraný pro zakružování materiálu. Válec je uložen na pevné podpoře 1 
a pohyblivé podpoře 2. Reakce do ložisek jsou symetrické a mají velikost   
                  a jejich výpočet naleznete opět v kapitole 7. Hmotnost 
spodního válce je 582,2 kg. Maximální redukované napětí podle HMH je 113,8 MPa. 
Maximální průhyb je 1,14 mm. Pro eliminaci průhybu má válec ve středu větší 
průměr o 1 mm než na krajích, tedy uprostřed bude mít průměr 251mm. Kontrola 
válce je provedena na statickou pevnost: 
  

Obr. 13. Pevnostní kontrola spodního válce 
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 (23) 

 

         

9. Výpočet kinematiky zakružovačky 

Pro popis a pevnostní výpočet je zapotřebí vyjádřit celkovou kinematiku stroje 
a hlavně závislost vysunutí hydraulického válce na zakružovaném poloměru. Tato 
závislost se musí přepočítat na každou tloušťku plechu graf. 1. Po vyšetření 
kinematiky jsme schopni naprogramovat software pro řízení zakružovačky. 

Výpočet kinematiky je popsán obecně a lze jej uplatnit na téměř libovolnou 
rozměrovou variantu kinematiky stroje se stejným konstrukčním řešením. Protože 
výpočet probíhal několikanásobným iteračním postupem, tak obecné rovnice ušetřily 
spoustu námahy s přepočítáváním parametrů. 

Kinematika byla vypočítána pomocí analytické geometrie. Vstupní pevné 

parametry jsou: pozice hlavního čepu    [    ], pozice středu horního válce 
   [    ], pozice spodního čepu hydraulického válce      [      ] a rozměry 
přestavné páky a, b a úhel páky α (hodnota C je dopočítaná hodnota třetí strany 
trojúhelníku z Kosinovy věty). Proměnné (zadávané) parametry jsou: délka (vysunutí) 
hydraulického válce L a tloušťka materiálu t. Vypočtené parametry jsou pozice 

horního čepu hydraulického válce      [         ], pozice spodního válce 

    [     ], pozice tečného bodu plechu se spodním válcem   [   ] a poslední 
vypočtený parametr je zakružovaný poloměr Rzkr. 

Počet neznámých je 7 a z toho důvodu potřebujeme stejný počet rovnic. První 
krok výpočtu je, že ze dvou kružnic označených červeně na obr. 14 byl dopočítán 

bod      [         ]. Druhý krok je dopočítání bodu    [     ] ze dvou kružnic 
označených oranžově. Posledním krokem je dopočítání tečného bodu   [   ] 
a zakružovaného poloměru ze dvou kružnic a jedné přímky označené modře. Po 
spojení těchto sedmi rovnic vzniknou jednotlivé vzorce pro výpočet nominálních bodů 
kinematiky zakružovačky. 

Celý výpočet byl proveden v programu Maple 13, ze kterého byly tyto rovnice 
exportovány do Excelu (příloha 9). Po přidání rozsahu hodnotě délky hydraulického 

Graf. 1. Poloměr zkružence v závislosti na vysunutí HV 
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válce L dostaneme celou síť jednotlivých bodů a můžeme z nich vytvořit grafy nebo 
hodnoty a použít je pro výpočet působících sil. 

Pro kontrolu bylo vytvořeno grafické znázornění, kde byly odečteny jednotlivé 
hodnoty a tím validováno analytické řešení úlohy. Podrobný výpočet je popsán 
v příloze 6. 

 
 

   
 

Obr. 14. Kinematika zakružovačky 
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10. Výpočet sil působících na zakružovačku 

Z vypočtené kinematiky byly dopočítány reakce do hlavního čepu Rxč, Ryč 

a sílu působící na zakružovaný plech    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗              obr. 15. Celý výpočet je 

proveden pomocí vektorového počtu. Protože na spodní válce působí krouticí 
moment, je nutné provést tři výpočty výsledných vnitřních účinků: 

 

- VVÚ bez působícího krouticího momentu 

- VVÚ s působícím kladným krouticím momentem 

- VVÚ s působícím záporným krouticím momentem 
 

Před samotným započetím výpočtu je třeba určit minimální sílu hydraulického 
válce. Určena bude  buď z maximální síly působící na spodní válec Fs1 nebo 
iteračně, a to tak, aby výsledná síla SSs byla vždy větší než síla Fs1 znázorněná 
na grafu 2. Nedodržení této podmínky by znamenalo, že zakružovačka nemá 
dostatečnou sílu na zakružení daného poloměru. 

 Pro splnění této podmínky musí mít hydraulický válec průměr pístu           
          a to při maximálním tlaku           . Při těchto parametrech se 

v této kapitole dopočítáme k hodnotám znázorněných v grafu. 2. 
 

 
Druhý důležitý graf je znázornění maximální síly do hlavního ložiska. 

Pro výpočet ložiska nám postačí velikost daného vektoru, ale pro pevnostní analýzu 
rámu je nutné vědět i směr působící síly. V této kapitole bude vypočítáno Rxč, Ryč 

z něhož se dopočítá velikost síly působící do ložisko |  |  √   
     

 , která je 

zakreslena v závislosti na zkružovaném poloměru v grafu 3.  

Graf. 2. Max. síly na spodní válec (podmínka funkčnosti zakružovačky) 
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10.1. VVÚ bez působícího krouticího momentu 

Při předohybu nebo přestavování válců nepůsobí moment pro zakružování. 
Abychom mohli začít počítat VVÚ, musíme vytvořit z pozice spodního čepu 
hydraulického válce Shvs a horního čepu hydraulického válce Shvh jednotkový vektor 

a vynásobíme ho sílou hydraulického válce       
    

 

 
. Tím dostaneme vektor síly 

hydraulického válce           ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗              [ ]           [ ]  o velikosti Fhv 
znázorněný v tabulce 2.  

Rovnice statické rovnováhy (VVÚ): 

∑     

                   [ ]    (24) 

∑     

                   [ ]    (25) 
 

Protože celý výpočet byl proveden ve vektorovém počtu, mají všechny složky 
znaménko plus a směr se udá až po dosazení jednotlivých složek vektorů, které májí 
svůj směr přesně daný. Z toho důvodu nesouhlasí směry sil na obr. 15 
s matematickým zápisem rovnic statické rovnováhy. Při vytváření rovnic tedy 
bereme, že všechny složky sil směřují do kladných os souřadného systému. 

∑      

                 [ ]                             [ ]              
 (26) 

Momenty jsou počítány k hlavnímu čepu    a mají znaménko plus při otáčení 
protisměru hodinových ručiček a znaménko mínus při otáčení po směru hodinových 
ručiček.  

Graf. 3. Síly působící na hlavní ložisko pák 
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Z rovnic statické rovnováhy vyplývá, že máme čtyři neznámé 

                    a pouze tři rovnice. Proto musíme doplnit rovnici, která nám 

udává závislost      na     . Tedy poměr rozložení x-ové a y-ové složky vektoru    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 

Z tečného bodu   a středu spodního válce    vytvoříme vektor    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . Poměr mezi 

složkami vektoru nám udá závislost      na     .  
Čtvrtá doplňková rovnice: 

     
           

    
 (27)  

  

Obr. 15. Znázornění sil bez působícího momentu 
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Když výpočet provedeme pro všechny zakružované poloměry, dostaneme 

tabulku působících vektorů (složek sil) na rám stroje. 
Tabulka silového působení pro zakružovaný plech o tloušťce 15mm s hodnoty 

vypočtenými z kinematiky: 

 
V tabulce 2 je vypočítán vektor 

působení síly a znázorněna neměnnost 
maximální síly hydraulického válce: 

                    
    

 

 
 

 

             
          

 
 (28) 

 

                
 
Maximální síly vzniknou při 

Rzkr=300mm, kdy páce odpovídá přesná 

pozice dle kinematiky stroje. Na páce a 
následně v rámu vzniknou síly 
odpovídající těmto třem vektorům:4 

Pozice páky je pro Rzkr=300mm 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 
                     

|   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |

 
         

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                    

|  
⃗⃗⃗⃗ |

 
       

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                      

|          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|
 
          

 

Všechny výpočty provedené v této kapitole jsou počítány pro jednu páku, 
takže síla působící na zakružovaný plech a na spodní válec (ne na ložiska) je 
ve skutečnosti dvakrát větší. Síla působící na horní válec je tudíž 

                                            
4
 Číslo u vektoru slouží pro identifikaci daného vektoru při pevnostní analýze metodou 

konečných prvků a při výpočtu ložisek. 

Tab. 2. Směr a síla působení H. V. pro 
zakružovaný plech 15 mm bez působícího 

krouticího momentu 

Tab. 1. Kinematika + působení sil při zakružování 15 mm plechu bez působícího krouticího momentu 
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   |    |            , protože máme dva spodní válce. Minimální síla na zkružení 

plechu při zakružovaném poloměru 300mm a tloušťce 15mm je           . Z toho 
plyne, že zakružovačka je schopná vyvinout o 28,6% větší sílu bez dodatečného 
krouticího momentu na spodním válci. 

Pří navrhování rámu a páky musí být brán v úvahu i předohyb a kalibrace 
odměřování. Kalibrace odměřování spočívá v tom, že spodním válcem se přijede 
bez plechu až k hornímu válci a vynuluje se odměřování. 

Tento stav se dá popsat tak, jako by se zakružoval plech o poloměru horního 
válce tedy Rzkr=150mm. Musíme však zanedbat druhou polovinu zakružovačky 
a působit silami do rámu a horního válce jen z jedné strany. Tudíž nebude možné 
vytvořit plný předohyb plechu o tloušťce 15mm a šířce 1000mm. 

Při tomto typu zatěžování vzniknou na páce a následně v rámu tyto tři 
maximální vektory sil: 

Pozice páky je pro Rzkr=150mm 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 
                     

|   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |

 
         

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                   

|  
⃗⃗⃗⃗ |

 
         

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                        

|          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|
 
          

10.2. VVÚ s působícím kladným krouticím momentem 

Do druhé varianty silového rozboru je zapotřebí zohlednit krouticí moment, 
který pohání spodní válce. 

Vypočte se jednotkový vektor z tečného bodu S a středu spodního válce Ss. 
Z tohoto vektoru se vytvoří kolmý vektor a vynásobí se velikostí tečné síly tvořené 
krouticím momentem. Tečná síla se vypočítá jako podíl krouticího momentu 
a poloměru spodního válce. Vznikne vektor s kladnými složkami 

      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗           [ ]        [ ] , znázorněný na obr. 16. Na zakružovaném 
poloměru není závislá velikost tečné síly, ale pouze její směr. 

 

Rovnice statické rovnováhy (VVÚ): 

∑     

                   [ ]        [ ]      (29) 
 

∑     

                   [ ]        [ ]      (30) 
 

∑      

             [ ]              [ ]                   
      [ ]                   [ ]                (31) 

 

Čtvrtá doplňková rovnice: 
 

     
           

    
  (32)  
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Obr. 16. Znázornění sil s působícím kladným momentem 
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Výpočet je aplikován na celý rozsah hydraulického válce a opět dostaneme 

tabulku s působícími sílami. Kinematika a působení hydraulického válce se nemusí 
přepočítávat, protože tyto hodnoty zůstávají pro 15 mm plech stejné jak v předešlém 
výpočtu. 

 

V tomto případě se nebude překračována hodnotu poloměru 300mm, 
protože menší poloměr už zakružovat nebudeme. 

Síla působící na horní válec je tudíž    |    |         . Minimální síla 
na zkružení plechu při zakružovaném poloměru 300mm a tloušťce 15mm je 

           . Z toho plyne, že zakružovačka je schopná vyvinout o 20% větší sílu 
s kladným krouticím momentem na spodním válci. 

Při tomto typu zatěžování vzniknou na páce a následně v rámu tyto tři 
maximální vektory sil: 

 
Pozice páky je pro Rzkr=300mm 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 
                     

|   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |

 
         

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                   

|  
⃗⃗⃗⃗ |

 
          

 
Předohyb zde neuvažujeme, protože tato operace se dělá se zablokovanými 

spodními válci nebo se jeden spodní válec volně otáčí a druhý je zablokován.  

Tab. 3. Působení sil při zakružování 15 mm plechu s působícím kladným krouticím momentem 
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10.3. VVÚ s působícím záporným krouticím momentem 

Celkový výpočet je stejný jak v kapitole 10.2. Akorát s tím rozdílem, že vektor 

se složkami       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗          [ ]        [ ]  se vynásobí mínus jedničkou 
a vznikne opačně orientovaný vektor, znázorněný na obr. 17. Díky využívání 
vektorového počtu zůstanou rovnice statické rovnováhy stejné. 
  

Obr. 17. Znázornění sil s působícím záporným momentem 
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Kinematika a působení hydraulického válce nemusí být přepočítána, 

protože tyto hodnoty zůstávají opět pro 15 mm plech stejné jak v předešlém výpočtu. 

 

Z tabulky plyne, že zakružovačka je schopná vyvinout o 37,1% větší sílu se 
záporným krouticím momentem na spodním válci při zakružovaném poloměru 
300mm. 

Nárůst síly o 37,1% se stane jedině tehdy, když by došlo k přetížení stroje 
plechem o větší tloušťce nebo větší šířce než je daná v zadání. Na zakružovačce při 
běžném zakružování nemůžou vzniknout větší síly, než byly napočítány v kapitole 6. 

Při tomto typu zatěžování vzniknou na páce a následně v rámu tyto tři 
maximální vektory sil: 

 
Pozice páky je pro Rzkr=300mm 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 
                     

|   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  |

 
         

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                   

|  
⃗⃗⃗⃗ |

 
         

Předohyb je zde opět zbytečné uvažovat. 
 
V této kapitole je kompletně popsáno silové chování stroje pro plech 

15mm a jsme schopni pevnostně analyzovat jednotlivé díly, jako je rám 
a přestavovací páka. Pro zbylé tloušťky plechů je výpočet uveden v příloze 9 
a není problém případně přepočítat jinou tloušťku plechu až do 65 mm, což je 
maximální průchozí výška mezi horním a spodním válcem. 
  

Tab. 4. Působení sil při zakružování 15 mm plechu s působícím záporným krouticím momentem 
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11. Konstrukční řešení jednotlivých podsestav a dílů 

11.1. Návrh přestavovací páky 

Z důvodu usnadnění výroby byly 
páky navrženy tak, aby se daly použít 
stejné na levou i pravou stranu spodních 
válců. Páky jsou vytvořeny jako svařence. 
Výpalky z plechů tvořící páku jsou 
přivařeny na hlavní část (domeček 
pro uložení soudečkových ložisek). 
Na částech, kde jsou umístěny čepy, musí 
být přivařeny návarky, které vytvoří 
přídavky na obrábění.  

Celá páka bude po svaření 
vyžíhána a následně kompletně obrobena 
na horizontální vyvrtávačce. 

    
  

Obr. 18. Uložení jednotlivých válců a pák 

Obr. 20. Znázornění pravé páky vlevo na obrázku před obrobením a v pravo po obrobení 

Obr. 19. Rozklad levé a pravé páky 

Návarky pro obrábění 
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11.1.1. Kontrola ložisek na otlačení 

Hlavní čep má průměr 80mm a byly použity ocelová kalená kluzná  pouzdra 
mazaná vntřní dírou v hlavním čepu. Tato ložiska mají výbornou odolnost a snesou 

vysoké zatížení až do           při kyvném pohybu. 
Na levé páce je jedno hlavní ložisko             a jedna vidlice 

pro umístění čepu hydraulického válce. Na pravé páce zkontrolujeme jen vidlicové 

uložení na hlavním čepu, kde jsou požity dvě kluzná ložiska            . 
 

Maximální síla na hlavní ložisko je |  
⃗⃗⃗⃗ |

 
        . 

 

Kontrola otlačení hlavního ložiska levé páky: 

   
|  
⃗⃗⃗⃗ |

 

     
    

   
         

          
 (33) 

 

                
 

Kontrola otlačení hlavního ložiska pravé páky: 

   
|  
⃗⃗⃗⃗ |

 

         
    

   
         

              
 (34) 

 

                
 
 

Maximální síla na ložisko hydraulického válce                . 

Dovolený tlak v základním materiálu           
 

Kontrola otlačení čepu ve vidlici páky: 

   
   

         
     

   
           

              
 (35) 

 

               
 
 

Únosnost radiálních ložisek vyhovuje. Axiální ložiska se v tomto případě 
nepočítají, protože jejich zatížení není definováno a vytváří se jen deformacemi rámu 
a dodatečným zatížením od hmotnosti planetových převodovek. Axiální ložiska jsou 
několikanásobně předimenzována. Jsou vyrobena z materiálu CuSn4 a mají rozměr 

             . 

11.1.2. Pevnostní analýzy pák 
Páky byly analyzovány z časových důvodů jen pro předohyb a zakružování 

plechu do poloměru 300 mm se záporným působením momentu, protože zde působí 
největší síly. Problém pevnostních analýz by se musel prošetřit velmi důkladně, 
protože u působících sil se nemění jen velikost síly, ale i jejich směr, což komplikuje 
daný výpočet. 
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Kontrola páky na předohyb a kalibrování: 

 

Pozice páky je pro Rzkr=150mm 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 
                     

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                   

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                        
 

Tyto vektory patří pro páku znázorněnou vpravo na obrázku 21. Síly na páce 
vlevo jsou zrcadlové kolem osy y, proto musíme x-ovým souřadnicím vektorů obrátit 
směr. Když se vektory graficky spojí, vznikne trojúhelník, kterým se ověří správnost 
výpočtu z kapitoly 10. 

Pro pevnostní analýzu byl vytvořen jednodušší model, kde se zanedbaly díry, 
odstranily návarky a některé sváry. Návarky byly odstraněny z toho důvodu, že jsou 
přivařeny neplnoprůvarovými sváry, které komplikují výpočet. Hlavní výpalky tvořící 
páky jsou přivařeny plnoprůvarovými sváry a tudíž bude předpokládáno, že svár má 
stejné plnohodnotné vlastnosti jako základní materiál. Byly odstraněny všechny 
koutové sváry, tudíž je páka zeslabená pro výpočet. V reálném provedení páky bude 
v kritických přechodových místech svárů nižší napětí. 

Výpočet metodou konečných prvků je jen orientační, a proto se musí 
udělat důkladný posudek zkušenou osobou zabývající se pevnostními 
analýzami.  

Obr. 21. Zobrazení max. sil na pákách pro předohyb (síly jsou znázorněny v měřítku) 

Obr. 22. Vysíťování levé a pravé páky 
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Obr. 23. Pevnostní analýza levé páky při předohybu 

Obr. 24. Pevnostní analýza pravé páky při předohybu 
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Materiál pák je ocel 15230.7 o mezi kluzu            a mezi pevnosti 
           . Maximální redukované napětí je                 vyplývající 
z obrázku 23. 

Minimální bezpečnost pák při předohybu: 
 

   
  

     
 

   
       

         
 (36) 

        
 

Při výpočtu MKP byly použity pouze vektory     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

 
a           ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   . Vektor reakcí 

nebyl použit, protože v místě hlavního čepu byla vazba. Program na výpočet MKP 
spočítal, že reakce v čepu jsou v ose X -295,9e+03 N a v ose Y 71,91e+03 N. 

Při srovnání tohoto výsledku s   
⃗⃗⃗⃗ 

 
                 zjistíme, že jsou téměř 

totožné a můžeme usoudit, že numerické výpočty z kapitoly 10 jsou správné. 
 

Kontrola páky při zakružování plechu do poloměru 300 mm se záporným 
působícím momentem: 

Pozice páky je pro Rzkr=300mm 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 
                     

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                   

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                        
 

      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                      
 

Tyto vektory opět patří pro páku znázorněnou vpravo na obrázku 25. Síly 
na páce vlevo jsou zrcadlové kolem osy y, proto se musí x-ovým souřadnicím 
vektorů obrátit směr. Když se vektory opět graficky spojí, vznikne tentokrát 
čtyřúhelník, protože je zde přidaná síla od krouticího momentu. Díky tomu, 
že čtyřúhelník se spojil ve všech rozích, byla ověřena správnost výpočtu z kapitoly 
10. 
  

Obr. 25. Zobrazení max. sil na pákách při zakružování plechu do poloměru 
300mm se záporným působícím momentem (síly jsou znázorněny v měřítku) 
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Obr. 26. Pevnostní analýza levé páky při zakružování plechu do poloměru 
300mm se záporným působícím momentem 

Obr. 27. Pevnostní analýza pravé páky při zakružování plechu do poloměru 
300mm se záporným působícím momentem 
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Maximální redukované napětí je                 vyplývající z obrázku 27. 
Minimální bezpečnost pák při zakružování plechu do poloměru 300mm se záporným 
působícím momentem: 

   
  

     
 

   
       

         
 (37) 

        
 

Při výpočtu MKP byly použity pouze vektory     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

 
a           ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   . Vektor reakcí 

opět nebyl použit, protože v místě hlavního čepu byla vazba. Program na výpočet 
MKP spočítal, že reakce v čepu jsou v ose X -93,05e+03 N a v ose Y 190,7e+03 N. 

Při srovnání tohoto výsledku s   
⃗⃗⃗⃗ 

 
                 zjistíme, že jsou téměř 

totožné a lze usoudit, že numerické výpočty z kapitoly 10 jsou správné. 

11.2. Návrh servoválce 

Servoválec je typ hydraulického válce, který má schopnost zpětnovazebního 
řízení. Válec v sobě musí mít implementované odměřování a řídicí servoventil 
(případně při nižších nárocích na řízení proporcionální rozvaděč), který je umístěn 
přímo na válci z důvodů eliminace stlačitelnosti kapaliny. 

Píst je osazen dvěmi vodicími pásky z materiálu PTFE+bronz a mezi ně je 
umístěno těsnění od firmy HENNLICH K714-120x99x8,1 s děleným vnějším 
kroužkem pro snadnější montáž. Vodicí víko je osazeno třemi vodicími páskami 
z materiálu PTFE+bronz, dvěmi těsněními S16-70x85,5x6,3 bez STICK-SLIP efektu 
s velmi nízkým třením a jedním stíracím kroužkem A38-70x80x77x6,3 použitelné 
do náročných podmínek. 

Z důvodu velmi pomalého výsuvu hydraulického válce, je zde použit obyčejný 
proporcionální rozvaděč od firmy ARGO HYTOS s typovým označením PRM2 063.  

Ložiska jsou kluzná ocelová kalená pouzdra se ztrátovým mazáním tukem. 
  

Obr. 28. Servoválec pro zakružovačku 

Píst 
Vodící víko 

Proporcionální rozvaděč 

Odměřování 
polohy pístu 

Odpadní vedení 

Přívodní vedení 

Magnet v pístu pro 
absolutní odměřování  

Ocelové kalené pouzdro Ø65/ Ø75-70  
ØD4=65mm 
L4=70mm 

Pístní tyč 
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Technické parametry servoválce: 
 

Průměr pístu:            

Průměr pístní tyče:            

Zdvih válce:             

Max. rychlost vysouvání:          
  

 
 

Maximální tlak:               
Pracovní tlak:              
 

Max. síla v dopředném směru:              
 

Potřebný průtok do válce pro dosažení požadované rychlosti vysouvání: 

   
    

 

 
      

   
          

 
     

 

 
 (38) 

               
  

 
 

         
 

   
 

 

Potřebný čas na vysunutí hydraulického válce: 

   
    

    

    
 

   
                 

                

 

 (39) 

         
 

Potřebný čas na zasunutí hydraulického válce: 

   
     

     
     

    
 

   
                            

                

 

 (40) 

          
 

Přibližný hydraulický příkon pro jeden hydraulický válec: 

       

        
 

 
         (41) 

           

11.2.1. Pevnostní analýzy servoválce 
Na servoválci se zkontroluje horní ložisko na pístní tyči, trubka válce 

na pevnost, pístnice na vzpěr a spodní část válce na tlak pomocí metody konečných 
prvků. Ostatní díly jsou bohatě předimenzované a není potřeba je kontrolovat. 
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Kontrola otlačení horního ložiska: 

   
   

       
    

   
           

          
 (42) 

 

                
 

Výpočet minimální tloušťky stěny: 

Materiál trubky je E355SR s mezí pevnosti           a mezí kluzu 
         . Bezpečnost je k=3. 

   
  

 
 

   
      

 
 (43) 

          
 

     
    

        
 

     
             

                  
 (44) 

             
Požitá trubka Ø120/ Ø150 tedy tloušťka stěny je 15mm. 
 

Kontrola pístnice na vzpěr: 
U pístnice se vypočítá štíhlostní poměr a zhodnotí se, zda je namáhána 

na vzpěr nebo na čistý tlak. Při namáhání na vzpěr se pístnice kontroluje na kritickou 
sílu a při porovnání s maximální sílou hydraulického válce vyjde bezpečnost pístnice. 
Celková délka pístnice je L=345mm a oba konce jsou kloubově uloženy, 
tedy redukovaná délka zůstává stejná. 

 
Poloměr setrvačnosti pro kruhový průřez: 

  
   

 
 

  
    

 
 (45) 

         
 

Štíhlostní poměr: 

  
 

 
 

  
     

      
 (46) 

       
Protože je štíhlost   < 50, není nutné kontrolovat pístnici na vzpěr. 
Materiál pístní tyče je 20MnV6 (podobná 13 220), který má mez pevnosti 

          a mez kluzu je          .  
 
Bezpečnost na prostý tlak:  

  
        

 

     
 

  
                

             
 (47) 
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Kontrola spodní části válce na tlak pomocí metody konečných prvků: 

 
 
 

 
 
   

Obr. 29. Znázornění zatížení součástky s vysíťováním 

Obr. 30. Pevnostní analýza spodní části válce 
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Materiál spodní části válce je ocel E355SR s mezí pevnosti           
a s mezí kluzu          . Maximální redukované napětí je               
vyplývající z obrázku 30. 

   
  

     
 

   
       

       
 (48) 

        
 

11.3. Návrh planetové převodovky a výběr vhodného hydromotoru 

Planetová převodovka je řešena jako dvoustupňová se stejným prvním 
a druhým stupněm. Tudíž první stupeň je několikanásobně předimenzován, 
ale z výrobního hlediska je tato varianta mnohem jednodušší a finančně méně 
náročná. Korunové kolo je použito dvojné s naprosto stejným ozubením na levé 
i pravé straně. Unašeč satelitu je sešroubován ze dvou dílů a v každém z nich jsou 
umístěny čtyři stejné satelity, tedy v celé planetové převodovce je osm stejných 
satelitů. Přenos z hydromotoru je přes drážkovanou hřídel. Nejvíce namáhaná 
součástka je centrální kolo druhého stupně planetové převodovky. Hydromotor byl 
zvolen od firmy Parker typové označení TE0195CN411HAAU s maximálním 
krouticím momentem 480 N.m a maximálními otáčkami 940 min-1. Převodovka je 
do 1/4 naplněna olejem. 

Technické parametry planetové převodovky: 

Počet převodových stupňů:    

Celkový převodový poměr:           

Vstupní otáčky:                 

Výstupní otáčky:                  
Vstupní krouticí moment:                

Výstupní krouticí moment:                    

 
  

Obr. 31. Řez planetovou převodovkou 
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Výpočet převodového poměru: 
Když je zabrzděné korunové kolo a krouticí moment je přiváděn na centrální 

kolo a odebírán je z unašeče satelitů, tak se převodový poměr vypočte dle vztahu: 

   
     

  
 

   
     

  
 (49) 

         
Protože v planetové převodovce jsou dva stupně, tak se celkový převodový 

poměr vypočítá jako: 

         

               (50) 
         

Podmínky funkčnosti: 
 Podmínka souososti: 
Protože planetové kolo má společnou osu s korunovým kolem, musí být osová 

vzdálenost mezi satelitem a centrálním kolem shodná s osovou vzdáleností satelitu 
s korunovým kolem. 

 Podmínka smontovatelnosti: 
Pro jednoduché satelity a pro rovnoměrné rozložení satelitů je nutné splnit 

následující podmínku. Počet satelitů P=4.  

  
     

 
 

  
     

 
 (51) 

     
Pro splnění této podmínky musí být G libovolné celé číslo. 
 Podmínka vůle mezi satelity: 

Tato podmínka zajišťuje minimální vůli mezi satelity           . Splnění 
všech těchto podmínek je znázorněno na obrázku 32. 
  

Obr. 32. Znázornění planetového převodu 



 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  49  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
11.3.1. Pevnostní analýzy planetové převodovky 

Z časových důvodů byly kontrolovány pouze předpokládané místa možné 
poruchy. Tedy kontrola ozubení, centrálního kola druhého stupně převodovky, 
unašeče satelitů druhého stupně, kontrola otlačení hřídele a kontrola samotné 
hřídele s ložisky satelitů. Kontrolou šroubů spojující kardanový hřídel je zbytečné se 
zabývat, protože se jedná o normalizovanou přírubu stavěnou pro přenos 
předepsaného krouticího momentu. Šrouby držící planetovou převodovku je 
zbytečné kontrolovat, protože jejich počet a velikost je stejná, jak na kardanové 
hřídeli. Jejich rozteč je větší, tudíž jsou o něco méně namáhané. Před zahájením 
pevnostních výpočtů je zapotřebí vypočítat tyto hodnoty: 
  

Krouticí moment vstupující do druhého stupně převodovky: 
              

                  (52) 

                

Krouticí moment přenášející se na jeden satelit druhého stupně 
převodovky: 

     
    

 
 

     
          

 
 (53) 

               

Síla působící na hřídel satelitu druhého stupně v tečném směru dané 
roztečné kružnice satelitních hřídelí: 

     
        

      
 

     
           

        
 (54) 

             
Kompletní výpočet ozubení je uveden v příloze č. 10. Centrální kolo druhého 

stupně převodovky je zkontrolováno na krut s uvažováním součinitele tvaru. Materiál 

centrálního kola je 16 526 mez pevnosti je            a mez kluzu je 

          . Dovolené napětí v krutu s bezpečností K=2 je              . 
Ozubení je cementované a následně kalené na tvrdost HRC = 58 – 63. 

 

Průřezový modul v krutu: 

   
    

  
 

   
         

  
 (55) 

               
 

 
Max. napětí v krutu: 
 

     
    

  
        

     
            

           
     (56) 

                        

Obr. 33. Kontrola centrálního kola (stupeň 2) 
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Kontrola unašeče satelitů druhého stupně planetové převodovky: 

Pro kontrolu unašeče byla navržena testovací hvězdice, která drží hřídele 
satelitů a roznáší hlavní krouticí moment        do unašeče satelitů. Krouticí moment 

je zachycen na pevné vazbě příruby kardanu. Zatížení bylo provedeno bez 
spojovacích šroubů. Dotyk jednotlivých částí byl považován za pevný přírubový spoj 
(šrouby vytvoří dostatečné předpětí, aby se nemohly jednotlivé příruby pootočit). 
Všechny použité šrouby nebudou kontrolovány, protože mají větší průřez a jsou 
umístěny na větší roztečné kružnici, než přírubové šrouby kardanu, který je spočítán 
od výrobce. 

 
  

Obr. 34. Metoda kontroly unašeče pomocí MKP 

Obr. 35. Pevnostní analýza unašeče se znázorněnými deformacemi 
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Maximální napětí vyšlo v kontaktní hraně na hřídelí 79,78MPa. Toto napětí 

není podstatné, protože hřídel bude kontrolovaná samostatně. Důležité napětí je 

               znázorněné na obr. 35. Unašeč je vyroben z materiálu 11 600 
s mezí kluzu          . Tedy bezpečnost vychází přibližně 6,3. Tento výpočet 
slouží jen pro představu o napětí v součástce a pro předběžnou kontrolu. Výpočet 
musí posoudit zkušená osoba z oblasti pevnostních analýz. 

 

Kontrola hřídele na pevnost a na otlačení: 
Hřídel je vyroben z materiálu 11 600 s mezí kluzu          . Dovolené 

napětí v ohybu s bezpečností k=2 je            . Dovolený tlak v materiálu 
        . 

 

Maximální ohybový moment: 

   
       

 
 

   
           

 
 (57) 

               
 

Průřezový modul v ohybu: 

   
    

  
 

   
         

  
 (58) 

             
 

Maximální ohybové napětí: 

   
  

  
     

   
           

          (59) 

                    
 

Kontrola na otlačení: 

   
  

     
    

   
       

 

          
 (60) 

 

              
 

Kontrola ložisek satelitu:  
 

Typ ložiska:    
 Soudečkové ložisko dvouřadé: NJ 2009 ECP 

Dynamická únosnost ložiska:  
            

Vnitřní průměr ložiska:   
          

Vnější průměr ložiska:   
          
 
 

Obr. 36. Hřídel satelitu 

Obr. 37. Satelit planetové převodovky 
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Konstanty pro výpočet únosnosti ložiska satelitu:5  
 

Spolehlivost ložiska:              
Základní výpočtová trvanlivost ložisek:            

Exponent vyjadřující závislost trvanlivosti na zatížení:6    
  

 
 

Provozní součinitel:7             

Weibullovo rozdělení:              
                
                 

Požadovaná trvanlivost ložiska:                  

Maximální otáčky satelitu:            
   

   
 

Počet ložisek:       i=2 

Bezrozměrná trvanlivost ložiska:  

    
       

   
 

    
               

   

   

    (61) 

      
 

Minimální dynamická únosnost ložiska: 

       
  

 
 [

   

                
 
 

]

 
 

 

        
       

   
 [

 

                          
 

     

]

 
  
 

 (62) 

              
Únosnost ložiska vyhovuje, protože zvolené ložisko má vyšší dynamickou 

únosnost. Ostatní ložiska na planetové převodovce se nemusí počítat, protože jsou 
zatížená jen samotnou hmotností daných součástek.  
  

                                            
5 Bližší informace jsou popsány v knize:  

 SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R MISCHKE a Richard G BUDYNAS. Konstruování 
strojních součástí. 3. vyd. Editor Martin Hartl, Miloš Vlk. Brno: VUTIUM, 2010, 1159 s. 
ISBN 978-80-214-2629-0. 

6
 Exponent pro válečková, kuželíková a soudečková ložiska (ložiska s čárovým stykem) 

7
 Aplikace běžná ozubená soukolí 
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11.4. Výběr kardanové hřídele a návrh spojky válce s planetovou 
převodovkou 

Z důvodu velkého průhybu spodních válců nemůže být planetová převodovka 
spojena se spodním válcem napevno. Jediným řešením, které přichází v úvahu, je 
propojení kardanovým hřídelem.  

Kardanová hřídel byla vybrána od výrobce ML TUNING, spol. s r.o. Jedná se 
o nejkratší kardanovou hřídel s vyrovnáváním délky. Maximální přenesitelný krouticí 
moment je 17 000N.m a limitní moment je 25 000N.m. Na straně planetové 
převodovky je příruba přišroubovaná osmi stavěcími šrouby M16 a na druhé straně 
je drážkování nasunuté na konec spodního přestavovacího válce. 

Kontrola rovnobokého drážkování: 

Horní průměr drážkování            

Spodní průměr drážkovaní            
Šířka drážky           
Počet drážek          
Sražení drážek             
Materiál 11 600: 
 Mez pevnosti               

 Mez kluzu               
Dovolený tlak na otlačení             

Účinná plocha   boku drážek 1mm: 
 

   
 

 
   (

     

 
    ) 

   
 

 
    (

           

 
      ) (63) 

       
   

  
 

Kontrola drážkování na otlačení: 
 

  
        

            
    

  
               

                
   

  
     

 (64) 

                  

Obr. 38. Kardanová hřídel 

ČSN 01 4942 – těžká řada 
20x102x115 
L=55mm 
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Kontrola drážkování na ohyb: 

   
  

  
 

        

      
 
     

     
 

   
              

              
 
           

           
 (65) 

            
 

Bezpečnost drážkování v ohybu: 

   
  

  
 

   
      

        
 (66) 

       
 

Kontrola drážkování na smyk: 

  
         

               
 

  
               

                         
 (67) 

          
 

Bezpečnost drážkování ve smyku: 

   
      

 
 

   
          

       
 (68) 

        
 

Kontrola přírubového spoje: 

Průměr roztečné kružnice šroubů:             
Počet šroubů:          
Třída pevnosti šroubu:        

Dovolené napětí ve šroubu:             
Velikost šroubů:         
                   

            

Součinitel smykového tření:         
 

Maximální tečná síla na jeden šroub: 

   
        

     
 

   
           

         
 (69) 

           
 

Minimální osová síla ve šroubu na přenesení krouticího momentu: 

       
  

 
 

       
       

   
 (70) 
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Výpočtový průřez šroubu: 

   
 

 
 (

     

 
)
 

 

   
 

 
 (

                 

 
)
 

 (71) 

              
 

Maximální normálová síla vyvinutelná jedním šroubem: 
             

                         (72) 

                  
 

Bezpečnost šroubového spoje: 

   
      

      
 

   
          

          
 (73) 

        
Tento výpočet je pouze kontrolní, protože rozměr i počet šroubů je dán 

přesně od výrobce kardanového hřídele. 
 

Spojka válce přenáší plný krouticí moment z planetové převodovky na páku 
a zároveň drží samotnou převodovku. Je vytvořena jako svařenec ze dvou do sebe 
zasunutých trubek a dvou přírub. Ve větší trubce jsou vyvrtány díry pro mazání 
kardanového hřídele. Šroubové spoje se nekontrolují, protože je zde více šroubů 
a na větším průměru než na kardanovém hřídeli. 

  

Obr. 39. Spojka po sváření vlevo, po obrobení vpravo 
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11.4.1. Pevnostní analýzy spojky 

Spojka je zatěžována na jednom konci silou vytvořenou hmotností planetové 
převodovky           a krouticím momentem                 . Druhý konec je 

zachycen pevnou vazbou na přírubě. 

Maximální napětí je ve sváru u menší příruby. Sváry jsou plnoprůvarové a 
předpokládá se, že mají stejné vlastnosti jako základní materiál. Materiál spojky je 

ocel 11 523 mez pevnosti           a mez kluzu je          . Maximální 

redukované napětí je                 vyplývající z obrázku 40. 

   
  

     
 

   
       

         
 (74) 

        

Obr. 40. Vysíťování spojky s pevnostní analýzou 
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11.5. Návrh rámu zakružovačky a čepů  

Rám zakružovačky se skládá ze spodního rámu a k němu jsou přišroubovány 
dva hlavní stejné rámy. Shodnost levého a pravého rámu usnadní výrobu 
i výpočtovou část metodou konečných prvků. Rám je vytvořen z výpalků a na všech 
funkčních částech jsou přídavky na obrábění od 5-10mm. Kompletní obrobení bude 
vytvořeno na horizontální vyvrtávačce. 

11.5.1. Pevnostní analýzy rámu a čepů  
Pevnostní analýza rámu se bude skládat z kontroly čepů hydraulického válce, 

kontroly hlavního čepu, kontroly rámu při předohybu a při zakružování Hardoxu 500 
tloušťky 15mm a poloměru 300mm metodou konečných prvků. 

 

Kontrola spodního čepu hydraulického válce: 
  

Obr. 41. Pohled na obrobený hlavní rám 

Obr. 42. Zatížení spodního čepu hydraulického válce 
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Čep je vyroben z materiálu na výrobu pístních tyčí 42CrMo4 s mezí pevnosti 

            a mezí kluzu           . Dovolený tlak materiálu rámu 

         . Dovolené napětí v ohybu s bezpečností k=2 je            . 
Maximální ohybový moment: 

   
   

 
 (

  

 
 

 

 
)  

   

 
 
 

 
 

   
          

 
 (

    

 
 

     

 
)  

          

 
 
     

 
 (75) 

                    
 

Průřezový modul v ohybu: 

   
    

 

  
 

   
         

  
 (76) 

               
 

Maximální ohybové napětí: 

   
  

  
     

   
                

            (77) 

                    
 

Kontrola na otlačení: 

   

   

 
     

    

   
          

 

          
 (78) 

 

               
Smykové namáhání čepu se zanedbává. Horní čep hydraulického válce je 

kratší než spodní, a proto se nekontroluje. Ohybový moment je menší, a tím pádem 
i ohybové napětí je nižší než u spodního čepu. Otlačení čepů a únosnosti ložisek 
jsou zkontrolovány v předešlých kapitolách.  

 
Kontrola hlavního čepu: 
Kontrola hlavního čepu spočívá ve vybrání nejvyššího napětí v daných 

směrech. První kontrola bude provedena pro předohyb, tedy síla bude působit jen 
od jedné páky (síla od druhé páky je zanedbatelná). Druhá kontrola bude spočívat 
v zatížení hlavního čepu od obou pák maximální sílou, vzniklou při zakružování 
Hardoxu 500 o tloušťce 15mm a zakružovaném poloměru 300mm s kladným 
krouticím momentem, protože zde vznikají největší síly na čep. Kontrola je 
provedena v jedné rovině, protože i tak zhodnotíme všechny signifikantní stavy. 
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Hlavní čep je vyroben ze stejného materiálu jako čep pro hydraulický válec. 

U předohybu se zatěžuje maximální sílou a to |  
⃗⃗⃗⃗ |

 
         směr nemusíme 

uvažovat, protože potřebujeme jen vyvodit největší možný ohybový moment na čepu. 

Maximální ohybový moment: 

   
|  
⃗⃗⃗⃗ |

 

 
 (

  

 
          

  

 
)  

|  
⃗⃗⃗⃗ |

 

 
 
  

 
 

   
          

 
 (

      

 
                  

    

 
)  

          

 
 
    

 
 

                      (79) 
 

 

Průřezový modul v ohybu: 

   
     

 

  
 

   
         

  
 (80) 

               
 

 

Maximální ohybové napětí: 

   
  

  
     

   
                  

            (81) 

                    
  

Obr. 43. Působící síly na čep při předohybu 
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Kontrola na otlačení: 

   

|  
⃗⃗⃗⃗ |

 

 
      

    

   
          

 

            
 (82) 

 

              
Druhá páka nebude kontrolována, protože na čepu klesne ohybový moment 

a tudíž klesne i ohybové napětí. Kontrola ložisek byla provedena v předchozí kapitole 
u návrhu pák. 

 
Při zakružování Hardoxu 500 o tloušťce 15mm a zakružovaném poloměru 

300mm s kladným krouticím momentem vznikne na čepu síla |  
⃗⃗⃗⃗ |

 
         , 

která působí na obě páky. 

Maximální ohybový moment: 

   
|  
⃗⃗⃗⃗ |
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)  

|  
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)  

           

 
 
    

 
 

                   (83) 
 

Maximální ohybové napětí: 

   
  

  
     (84) 

Obr. 44. Působící síly na čep pří zakružování Hardoxu 500 
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Ve výpočtu jsem zanedbal směr působení sil, protože i při posouzení 

jednotlivých napětí v rovině osy x a y a při následném vytvoření redukovaného 
napětí, nikdy nepřesáhneme hodnotu napětí a otlačení vytvořenou v čepu 
při předohybu. 

 

Pevnostní analýza rámu: 
První kontrola je při vytváření předohybu a to tak, že se působí sílou 

hydraulického válce jen na jednu páku a druhá bude uvolněná, protože zatížení 
druhé páky je zanedbatelné. Při působení druhé páky se akorát část síly vyruší 
na čepu a síla, kterou namáháme rám, se sníží. 

Rám je svařen pomocí koutových svarů. 
Z tohoto důvodu se musí upravit dotyky 
jednotlivých materiálových spojů. Plochy 
jednotlivých plechů nesmí být spojeny pevným 
dotykem, ale musí se vložit dotyk, který tyto 
plochy separuje. 

Na rámu byly odstraněny nepotřebné 
a z pohledu pevnostní analýzy nevýznamné díry, ale hlavní obrobení rámu bylo 
zachováno. 

Rám pro předohyb je zatížen sílou od hydraulického válce 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                         reakční sílou do hlavního čepu 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                  a sílou do horního ložiska od zakružovaného plechu 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

 
                   . Pro pevnostní analýzu se vytvoří opačné vektory, 

aby z těchto sil vznikly reakce do rámu a ne reakce do páky. 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 

 
                    

  
⃗⃗⃗⃗ 

 

 
                 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
 
                     

  

Obr. 45. Separace dotyků 

𝑺𝒉𝒗𝒉𝑺𝒉𝒗𝒔𝑯𝑽⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝟐
𝑶
 

 𝑺𝑺𝒔⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
𝟐

𝑶
 

𝑹 
⃗⃗⃗⃗ 

𝟐

𝑶
 

Obr. 46. Znázornění sil při kalibraci nebo předohybu Obr. 47. Vysíťování rámu pevnostní analýza 1 
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Obr. 48. Pevnostní analýza rámu při kalibraci válců nebo předohybu 

Obr. 49. Deformace rámu při kalibraci válců nebo předohybu 
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Materiál rámu je ocel 11 523 s mezí pevnosti           a mezí kluzu  
         . Maximální redukované napětí je                 vyplývající 
z obrázku 48. 

   
  

     
 

   
       

         
 (85) 

        
 

Následující pevnostní analýza spočívá v reálném zatížení rámu 
při zakružování Hardoxu 500 o tloušťce 15mm a zakružovaném poloměru 300mm. 
Levá páka bude zatížena sílami vypočtenými se záporným krouticím momentem 
a pravá páka bude zatížena sílami vypočtenými s působícím kladným krouticím 
momentem. Toto zatížení bude téměř totožné jako při reálné situací. 

Síly působící na levou páku se záporným krouticím momentem jsou zrcadlové, 
protože celý výpočet byl proveden pro pravou páku (u x-ové souřadnice je změněné 
znaménko): 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

 

 
                     

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 

 
                

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   
 
                  

Síly působící na pravou páku s kladným krouticím momentem: 

    
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

 
                    

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
                 

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗                      
Tyto síly znázorňují reakce do pák, pro získání reakcí do rámu stroje musíme 

vektorům obrátit směr. 
Levá strana rámu 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 

   
                   

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 

   
                  

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
   

                    

Pravá strana rámu 

    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 

 

 
                    

 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 

 
                 

 

          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
 
                   

Při zakružování skutečného plechu budou mít síly     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

 

   
 a     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 
 

 
 stejnou 

velikost. Z toho důvodu bude celá levá část rámu namáhána o něco méně než pravá. 
Při analýze rámu nám to vnoří do výpočtu zvýšení napětí. 
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Obr. 51. Vysíťování rámu pevnostní analýza 2 
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𝑳 𝑶

 

Obr. 50. Znázornění sil působících na rám 
při zakružování Hardoxu 500 

Obr. 52. Pevnostní analýza rámu při zakružování Hardoxu 500 
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Maximální redukované napětí je                 vyplývající z obrázku 52. 

   
  

     
 

   
       

         
 (86) 

       

11.6. Návrh spodního rámu stroje 

Základní částí spodního rámu jsou tři profily I200 délky 3160mm a jsou 
spojeny deseti stejnými profily délky 695mm. Na rámu jsou přivařeny dvě desky 
tloušťky 40mm, na kterých jsou přišroubovány hlavní rámy. Každý z rámů je 
přišroubován ke spodnímu dvaceti imbusovými šrouby M20. Na spodním rámu jsou 
přivařeny z boku patky pro ukotvení zakružovačky k podlaze. Horní desky jsou 
obrobeny, aby byla zaručená rovnoběžnost a souosost obou hlavních rámů. Spodní 
rám je namáhán jen případnými deformacemi horních rámů a hmotností 
zakružovačky.  

  

Obr. 53. Deformace rámu při zakružování Hardoxu 500 

Obr. 54. Spodní rám stroje 



 
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  66  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

11.7. Návrh krytování stroje 

Krytování na tomto stroji nemá žádnou pevnostní nebo 
případně nosnou funkci. Slouží pouze jako ochrana člověka 
před poraněním od pohybujících (rotujících) součástí stroje, 
před úrazem elektrickým proudem a hlukem. Chrání elektrickou 
a hydraulickou výbavu stroje před mechanickým poškozením. 

Krytováním stroje není možné zakrýt všechny místa, 
ve kterých hrozí nebezpečí poranění končetin. Tato místa jsou 
označena výstražnou značkou znázorněnou na obr. 55. Na stroji 
jsou umístěny další značky varující na nebezpečí poranění 

elektrickým proudem při odkrytování 
stroje a výstraha pozor běžící stroj obr. 
56. 

V krytování musí být otvory 
pro chlazení elektrických a hydraulických 
součástí stroje. V případě kdy nebude 
napájecí kabel přiveden podlahou, musí 
být vyřešena odolná průchodka 
v krytování pro napájecí kabel a konektor pro ovládací panel stroje. Na dobře 
dostupném místě musí být umístěn hlavní vypínač a v blízkosti pracovního 
prostoru bezpečnostní vypínače. 
  

Obr. 55. Nebezpečí 
poranění ruky [10] 

Obr. 56. Výstražné značky na stroji [11] 

Obr. 57. Nezakrytovaná zakružovačka 
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12. Základní návrh hydraulického obvodu 

Základem hydraulického okruhu je 
pístové axiální čerpadlo s naklápěcí deskou 
SH5V, které je řízené na konstantní tlak 21,5 
MPa. Úkolem této regulace je udržování 
konstantního tlaku při proměnlivém průtoku 
odebíraném spotřebičem.  

Celý hydraulický okruh je rozdělen 
do dvou sekcí, přičemž tyto sekce nesmí 
pracovat souběžně. 

První sekce je přestavování spodních 
válců. Levý válec je přestavován pomocí 
dvou proporcionálních rozvaděčů (PRL1 
a PRL2) spojených s hydraulickými válci. 
Servoválce jsou řízené v uzavřené regulační 
smyčce s meziválcovou synchronní vazbou. 
Pravá strana je řešena stejně a označení proporcionálních rozvaděčů je PRP1 
a PRP2.  

Přestavování válců musí mít v regulační smyčce softwarově omezenou 
rychlost přestavování na 10mm/s, aby nedocházelo k přetěžování elektromotoru.  

Obr. 58. Umístění jednotlivých krytu zakružovačky 

Obr. 59. Pístové axiální čerpadlo regulační [12] 
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Druhá sekce je synchronní pohon dvou rotačních hydromotorů. Synchronnost 

motoru je zaručena díky děliči a slučovači průtoku DP. Každý hydromotor má 
hydraulický zámek HZ1 a HZ2. Tento zámek je možné odblokovat na každém válci 
zvlášť, a to pomocí sedlových rozvaděčů SR1 a SR2. Výběrové ventily VV1 a VV2 
slouží pro zapojení manometrů umístěných na předním krytu zakružovačky. 
Manometry jsou zapojeny až za hydraulickými zámky, aby ukazovaly tlak 
v jednotlivých větvích i při předohybu. 

Rotační hydromotory RH1 a RH2 v sobě mají vestavěné pojistné ventily 
nastavené na tlak 15 MPa, díky této konstrukci je zakružovačka chráněna 
proti přetížení i při vytváření předohybu, kdy je válec (válce) zablokován 
hydraulickými zámky. Hydraulickým rozvaděčem HR řídíme směr otáčení 
hydromotorů. 

Ve větvi s rotačními hydromotory je zařazen škrtící ventil se stabilizací 
tlakového spádu ŠVS pro řízení rychlosti zakružování. Škrcené množství oleje si 
zreguluje čerpadlo a přes pojistný ventil PV olej nebude protékat. Ventil slouží jako 
sekundární ochrana hydraulického okruhu při poruše. 

Dále je v okruhu zařazen tlakový snímač pro kontrolu zanesení filtru FIL, 
nálevka do nádrže, hladinoměr HM a monoblokový vzduchový chladič MVCH, 
který je spínán termostatem TEP. 

12.1. Návrh příkonu zakružovačky a určení geometrického objemu 
čerpadla 

Parametry rotačního hydromotoru TE0195CN411HAAU: 

Geometrický objem čerpadla               

Pracovní tlakový spád pro dosažení      :           

Výstupní krouticí moment: 8                

Výstupní otáčky:                  
 

Minimální potřebný průtok do hydromotorů: 9 
                           

                         (87) 

                      

                    
 

Minimální geometrický objem čerpadla: 

       
    

   
 

       
               

         
 (88) 

                

Z výpočtu plyne, že čerpadlo bude mít geometrický objem          

při otáčkách elektromotoru              . 
 

Zvolení velikosti elektromotoru: 
                   

                    
         

  
       (89) 

                

                                            
8
 Výstupní otáčky a krouticí moment vychází z výpočtu planetové převodovky 

9
       počet rotačních hydromotorů 
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Nejbližší vyšší je Elektromotor SIEMENS 1LE1002-1DB4, 15kW,1460ot. 

Výpočet je bez uvažování ztrát v hydraulickém okruhu, ale při zvolení 15kW 
elektromotoru bude výpočet dostatečně naddimenzován. 

 
Softwarové omezení průtoku na proporcionálních rozvaděčích musí být z toho 

důvodu, protože při dodávání maximálního množství čerpadlem o pracovním tlaku 
21,5MPa, by bylo zapotřebí minimálního příkonu 16,74 kW. Při dodávání 
maximálního množství by byla rychlost přestavování válců 17,2mm/s namísto 
10mm/s. 

Tento výpočet znázorňuje základní návrh hydraulického okruhu a dále by bylo 
zapotřebí navrhnout uspořádání hydraulických bloků, sestavení jednotlivých prvků, 
velikostí šroubení, hadic, trubek, vypočítat jednotlivé rychlosti proudění v daném 
potrubí, vypočítat ztráty a v neposlední řadě zvolit optimální vzduchový monoblokový 
chladič. 
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13. Dokončení a zkompletování zakružovačky 

Montáž zakružovačky spočívá v připravení kompletních podsestav levého 
a pravého rámu. Podsestava levého i pravého rámu je téměř stejná a obsahuje 
kompletní servoválce s pákami, ve kterých jsou nalisována ložiska. Všechny díly jsou 
začepované i s hlavním středovým čepem, výkres podsestavy levého rámu je 
v příloze č. 2.  

Na ustavený a přišroubovaný spodní rám se přišroubuje levý rám. Všechny tři 
válce jsou připevněny v přípravku, ve kterém se zvednou jeřábem do požadované 
výšky nad spodní rám. Pomocí závitů ve válcích se válce vtáhnou postupným 
utahováním vysokopevnostních šroubů přes přípravek do ložisek. Pravý rám je volně 
položen na spodním rámu a stejným postupem se začne celý pravý rám s ložisky 
natahovat na válce. Po částečném natažení ložisek na válce se sundá přípravek 
držící válce (válce drží už v ložiscích) a nadlehčí se jeřábem pravý rám a dokončí se 
natažení ložisek. Namontují se rozpěrné tyče mezi levý a pravý rám a přišroubuje se 
pravý rám ke spodnímu rámu. 

Nasadí se a přišroubují všechny krytky ložisek a u levého rámu se namontují 
na spodní válce planetové převodovky se spojkou a kardanovými hřídeli. 

Dokončení montáže spočívá v nainstalování elektrických a hydraulických 
komponent, které řídí a pohánějí stroj. Poslední montážní operací je odzkoušení 
a zakrytování stroje. 
  

Obr. 61. Kompletně složená zakružovačka 
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Zakružovačka má manometry umístěné na předním krytu pro kontrolu tlaku 

v rotačních hydromotorech. Z manometrů je možné zjistit aktuální zatížení 
zakružovačky a velikost krouticího momentu při zakružování. 

Konektor umístěný pod hlavním vypínačem slouží pro připojení ovládacího 
panelu obrázek 60. Ovládací panel musí být konstruován tak, aby osoba co daný 
stroj obsluhuje, musela mít obě ruce na panelu při běhu stroje. Jakmile obsluha 
sundá ruce z dvouručního ovládání, stroj se zastaví a může jít bezpečně přeměřit 
zakružovaný dílec. 

Zakružovačka může pracovat v částečném automatickém provozu nebo v plně 
ručním řízení. Celkový popis kinematiky potřebný pro uřízení stroje byl spočítán 
v předešlých kapitolách a samotná struktura a grafická část programu bude záležet 
na přesně definovaných technologických postupech, vyráběných kusech dané 
součástky a možné přizpůsobitelnosti stroje k zakružování jiných dílců. 

Na přední straně krytu je odkládací místo pro výkresy, které usnadňuje práci 
a programování stroje. 

Bezpečnostní stop tlačítka jsou umístěna na pravém i levém rámu z obou 
stran a na hlavním řídicím panelu. Zakružovačku je možné doplnit bezpečnostním 
lankem, které je natažené okolo zakružovačky a v případě zavadění o lanko se stroj 
zastaví.  

  

 

  

Obr. 62. Ovládací panely zakružovaček [13] 
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14. Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo navrhnout tříválcovou symetrickou zakružovačku 
s možností přestavení spodních válců do nesymetrického postavení. Jedná se o stroj 
pro zakružování otěruvzdorného plechu Hardoxu 500 o tloušťce 15mm o do minimálního 
zakružovaného poloměru 300mm. 

V práci bylo postupováno systematicky a jednoznačně se snahou přiblížit celkový 
konstrukční proces. V prvé řadě byly zvoleny průměry a délky válců, kinematika stroje 
a byly vypočítány potřebné příkony a síly působící na tyto válce. 

Přestavovací páky se pohybují po kružnicích, které mají společný střed (z jednoho 
hlavního čepu). Důvodem použití této konstrukce je zkrácení vzdálenosti mezi pravým 
a levým spodním válcem na co nejmenší možnou vzdálenost. V případě, kdy jsou spodní 
válce daleko od sebe, dochází k velkému průhybu zakružovaného materiálu a nevznikne 
dostatečný plastický ohybový moment na vytvoření plynulého ohybu. V opačném 
případě, kdy válce budou moc blízko sebe, dochází k přetěžování zakružovačky 
a na vytvoření dostatečného plastického ohybového momentu v materiálu by bylo 
zapotřebí extrémně vysokých sil na spodních a hlavně horním válci. Proto se vycházelo 
z kinematik již hotových zakružovaček. Tyto zakružovačky byly přepočítány, tím se 
zjistilo, že výpočet příkonů a působících sil je přibližně o 20% postaven výš, než by bylo 
potřeba na zakružení příslušného plechu v dané zakružovačce. Po této analýze bylo 
možné zvolit optimální kinematiku stroje pro danou technologickou operaci. 

Dále byly navrženy hydraulické servoválce pro přestavování spodních válců 
zakružovačky. Tyto hydraulické válce musely být nakonstruovány, protože s danou 
délkou válce, zdvihem a průměrem pístu se válce sériově nevyrábějí. 

Další konstrukčním krokem je návrh planetové převodovky. Tato převodovka byla 
navržena jako dvoustupňová s konstrukčně stejným prvním i druhým stupněm a dvojným 
pevným korunovým kolem. Toto uspořádání je požito z důvodu jednodušší a levnější 
výroby. První i druhý stupeň má převodové číslo 5,53, tudíž celkový převodový poměr je 
30,67. U této konstrukce se kontroluje pevnostně jen druhý stupeň, protože první je 
téměř nenamáhán oproti druhému stupni.    

Po vytvoření kompletní vnitřní mechaniky s válci a ložisky, se začal navrhovat 
svařovaný rám, který je stejný jak na levé, tak na pravé straně. Rám může být stejný 
na obou stranách, protože nechceme zakružovat až do samého uzavření trubky, tedy 
zkružence lze vytáhnout i bez uvolnění jedné strany horního válce. Díky této konstrukci 
se nabízí možnost protáhnout válce za ložisko (ze strany, která není poháněná), tak aby 
hřídele trčely ven z rámu. Na tyto letmé hřídele by šli nasazovat různé profilované válce 
a bylo by možné zakružovat i profily např. kulatiny, trubky, čtyřhranné profily. Tato 
úprava není konstrukčně složitá, ale zakružovačka by se musela přepočítat z pohledu 
pevnostního a vytvořit tabulku maximálních možných zakružovaných profilů. 

Posledními částmi, kterými se práce zabývá, je navržení spodního rámu, 
zakrytování stroje, částečným navržením hydraulického obvodu a montáží zakružovačky. 

Většinu pevnostních výpočtů bylo možné spočítat analyticky, případně s využitím 
matematického programu Maple pro zjednodušení výpočtu rovnic. Pro pevnostní výpočet 
svařovaných sestav, jako jsou páky a rám, bylo využito metody konečných prvků. Tyto 
výpočty pomocí MKP slouží pro zhodnocení, zda dané řešení má reálný technický 
základ a jejich důkladné posouzení musí provést osoba, která se pevnostními analýzami 
důkladně zabývá. 

Pro dokončení zakružovačky bude ještě navrhnut hydraulický agregát, 
elektroinstalace a jako poslední část pro oživení stroje je zapotřebí vytvořit řídicí systém, 
odzkoušet stroj, udělat tlakovou zkoušku a elektrickou revizi. 
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