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ABSTRAKT 
 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných 

ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového 

monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ložiska. Nejprve 

je v úvodu práce uvedeno několik zařízení používaných k testování a výzkumu 

kluzných ložisek. Následuje vlastní řešení práce, kde jsou uvedeny koncepční varianty 

a definovány důležité parametry simulátoru. V poslední části je detailně rozebrán 

vlastní návrh simulátoru, a nakonec jsou uvedeny jeho omezení a doporučení pro další 

vývoj. Výsledkem práce je konstrukční návrh a kompletní výkresová dokumentace 

simulátoru kluzných ložisek, kterým bude po implementaci safírového ložiska možné 

pozorovat kontaktní oblast pomocí optických metod. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
 

Radiální kluzné ložisko, hydrodynamické mazání, testovací zařízení, simulátor 

kluzných ložisek, safírové ložisko 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The master’s thesis deals with a design of a radial journal bearing simulator, which is 

ready to implement a transparent sapphire journal bearing to an optical observation of 

the oil film. The first part of this thesis contains a short review of a few currently used 

journal bearing test rigs. The next part of the work deals with a discussion of concept 

variants and a definition of important parameters. The last part contains a detailed 

description of the designed radial journal bearing simulator. Limitations of the 

designed simulator and recommendations for future improvements are also discussed. 

The result of the presented work is the designed journal bearing simulator which will 

allow observing of the oil film. The work also consists a complete design 

documentation.   

 

 

KEY WORD 
 

Radial journal bearing, hydrodynamic lubrication, test rig, journal bearing simulator, 

sapphire journal bearing 
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ÚVOD 

ÚVOD 
 

Kluzná ložiska se používají již staletí a v dnešní době se objevují ve všech 

průmyslových odvětvích od spalovacích motorů až po zubní vrtačky. Jejich vývoj 

probíhal většinu času experimentálně, dokud nebyly objeveny jejich fyzikální 

principy. Kluzná ložiska jsou ve většině případů provozována v režimu 

hydrodynamického mazání, které zaručuje nízké hodnoty třecího součinitele a 

teoreticky nulové opotřebení. Ačkoliv je teorie hydrodynamického mazání známa již 

více než sto let, neustále se vyvíjí nové materiály ložisek, maziva a také simulační 

nástroje, které dokážou predikovat reálné chování těchto ložisek. Nejběžnějším 

způsobem měření tribologických charakteristik reálných ložisek je použití speciálně 

navržených zařízení. Dosud bylo pro studium opotřebení, životnosti, tření a mnoha 

dalších vlastností ložisek navrženo nespočet různých testovacích zařízení.  

 

Trendy posledních let směřují k neustálému vývoji kluzných ložisek, a to především 

z důvodu snižování energetických ztrát způsobených třením. Pro jejich správnou 

funkci a optimální provozní vlastnosti je nutné zajistit spolehlivé mazání. Na Ústavu 

Konstruování Fakulty Strojního Inženýrství Vysokého Učení Technického v Brně 

bylo vyvinuto několik optických metod, které umožňují získat základní informace o 

mazacích filmech a mohou tak přispět k dalšímu vývoji kluzný ložisek. Doposud byly 

optické metody využívány pouze pro nekonformní kontakty, které se nachází např. u 

valivých ložisek. S ohledem na tuto skutečnost byla snaha využít tyto metody i při 

výzkumu mazání konformních kontaktů jako jsou kluzná ložiska. S tímto záměrem 

vznikla i tato práce, která se zabývá návrhem simulátoru kluzných ložisek s možnostmi 

studovat tření a pozorovat kontakt čepu a ložiska optickými metodami. 

Obr. 0-1 Segmentové kluzné ložisko [28] Obr. 0-2 Pánev kluzného ložiska [29] 
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

 

 Hydrodynamická kluzná ložiska 

 
Hydrodynamické mazání bylo objeveno koncem 19. století britským železničním 

inženýrem Beauchampem Towerem, který se zabýval studiem tření kluzných ložisek 

u náprav kolejových vozidel. K objevu ho přivedla náhoda, když si všiml vytékajícího 

oleje kolem maznice, která se v té době běžně umisťovala přímo nad kontakt ložiska s 

čepem. Tower následně provedl experiment, ve kterém použil parciální ložisko 

s maznicí a čepem ponořeným v olejové lázni, které je zobrazeno na obr. 1-1a. Po 

zatížení ložiska a roztočení čepu začal vytékat olej kolem maznice a tak ji nahradil 

dřevěnou zátkou. Poté co byla zátka vytlačena, Tower si uvědomil, že musí docházet 

ke vzniku přetlaku v oleji mezi kluznými plochami. Nahradil proto zátku tlakoměrem 

a naměřil zhruba dvojnásobný tlak oleje, než byla hodnota měrného zatížení ložiska. 

Po provedení dalších experimentů Tower získal průběh tlaku podél i napříč ložiskem, 

viz obr. 1-1b. Výsledky svých experimentů následně publikoval v článku First report 

on Friction Experiments (1883). 

V době Towerových experimentů pracovalo na teorii hydrodynamického mazání 

mnoho vědců. Jedním z nich byl i britský fyzik Osborne Reynolds, který v roce 1886 

publikoval článek On the Theory of Lubrication and its Application to Mr. Beauchamp 

Tower’s Experiments, Including an Experimental Determination of the Viscosity of 

Olive Oil, ve kterém odvodil diferenciální rovnici druhého řádu popisující rozložení 

tlaku v klínové mezeře mezi kluznými plochami, a vysvětlil tak teoreticky výsledky 

Towerových experimentů. Touto studií Reynolds položil základy dnešní teorie 

hydrodynamického mazání. [1,2] 

 

1.1.1 Definice pojmů 

 

Před samotným úvodem do teorie hydrodynamického mazání je nutné uvést základní 

pojmy, které se používají při popisu kluzných ložisek a jejich návrhu. Tyto pojmy lze 

jednoduše vysvětlit na obr. 1-2, kde je schematický čelní pohled na ložisko s čepem. 

1.1 

 

1 

 

 

 

Obr. 1-3 a) Towerovo ložisko; b) Rozložení tlaku [1] 

        a)                 b)  
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PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

h0 minimální tloušťka filmu 

c radiální vůle (c=R-r)  

e excentricita (výstřednost) 

ε relativní excentricita (ε=e/c) 

O střed čepu 

O´ střed pouzdra 

R poloměr pouzdra  

r poloměr čepu 

W zatížení ložiska 

N otáčky čepu 

 

 

1.1.2 Teorie hydrodynamického mazání 

 

K utváření hydrodynamického mazacího filmu dochází v ložisku poté, co se čep začne 

otáčet a odvalovat po kluzné ploše ložiska proti směru jeho rotace. Pokud je do ložiska 

z horní strany dodáváno mazivo a rychlost čepu je dostatečně velká, čep začne mazivo 

unášet a vtahovat pod sebe. Kluzné plochy čepu a ložiska jsou tak následně odděleny 

tenkou vrstvou maziva ve tvaru klínu. 

 

Jak bylo zmíněno výše, základy dnešní teorie hydrodynamického mazání vychází ze 

studie publikované Osbornem Reynoldsem v roce 1886. Rovnice, kterou v této studii 

publikoval, slouží dodnes jako základ při návrhu hydrodynamických kluzných ložisek. 

Reynolds v jeho práci předpokládal, že je mazivo vtahováno do klínové mezery mezi 

třecími povrchy díky jejich relativnímu pohybu. V této mezeře následně vzniká 

hydrodynamické tlakové pole, jehož výslednice odpovídá vnějšímu zatížení. Při 

návrhu rovnice bral Reynolds v úvahu následující zjednodušující předpoklady. 
 

1. Tloušťka mazacího filmu je velmi malá ve srovnání s poloměrem ložiska. 

2. Mazivo je newtonské.  

3. Setrvačné síly vznikající v důsledku vlastního pohybu částic jsou zanedbatelné. 

4. Mazivo je nestlačitelné. 

5. Viskozita maziva je konstantní. 

6. Tlak se nemění v axiálním směru. 
 

Dle prvního předpokladu lze zanedbat zakřivení třecích povrchů a definovat 

pravoúhlou souřadnicovou soustavu O, x, y, z (obr. 1-3). Poté lze zvažovat další 

předpoklady. 
 

7. Čep a pouzdro jsou nekonečně dlouhé a nedochází tak k bočnímu výtoku. 

8. Tlak ve směru osy y je konstantní, mění se pouze podél osy x. 

9. Rychlost jakékoliv částice maziva závisí pouze na souřadnicích x a y. 
 

Výsledná Reynoldsova rovnice může být odvozena buď na základě Navier-Stokesovy 

rovnice hybnosti a kontinuity nebo na základě rovnováhy sil působících na elementární 

objem kapaliny (obr. 1-3). Úplné odvození rovnice lze nalézt např. v [2]. [1] 

Obr. 1-4 Parciální kluzné ložisko [1] 
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Úplná Reynoldsova rovnice je ve tvaru [2]:  

 

𝜕

𝜕𝑥
(

ℎ3

𝜂
 
𝜕𝑝

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(

ℎ3

𝜂
 
𝜕𝑝

𝜕𝑦
) = 6 (𝑈

𝑑ℎ

𝑑𝑥
+ 𝑉 

𝑑ℎ

𝑑𝑦
) + 12(𝑤ℎ − 𝑤0) (1) 

 

kde: 

h mm  je tloušťka mazacího filmu 

η Pa.s  - dynamická viskozita 

p Pa  - tlak v mazivu   

U m.s-1  - obvodová rychlost v ose x 

V m.s-1  - obvodová rychlost v ose y  

wh m.s-1  - rychlost maziva na vstupu do klínu 

w0 m.s-1  - rychlost maziva na výstupu z klínu 

 
K obecnému řešení této rovnice je zapotřebí numerických metod, a proto se pro 

inženýrské aplikace zavádějí dvě aproximace – pro nekonečně dlouhé ložisko se 

zanedbáním bočního výtoku nebo naopak krátké ložisko, kde je uvažován pouze boční 

výtok. Další zjednodušení mohou být např. pro ustálenou tloušťku filmu, isoviskózní 

mazivo apod. [2] 

 

 

 Zařízení pro výzkum a testování kluzných ložisek 
 

Na výzkumných pracovištích a ve firmách po celém světě bylo do dnešní doby 

vyvinuto a zkonstruováno mnoho zařízení sloužících v oblasti vývoje kluzných 

ložisek. Většina těchto zařízení byla navržena na míru s ohledem na požadované 

vlastnosti a parametry. Níže je uvedeno několik zařízení, které se liší jak svojí 

konstrukcí, tak i účelem pro který byly navrženy. Nejprve jsou uvedena zařízení 

s aktivním zatěžováním hřídele (tříložisková), která se používají např. při testování 

únosnosti nebo životnosti ložisek v automobilovém průmyslu, následují zařízení 

s rotorem (dvouložisková), která jsou zatěžována vlastní hmotností a dynamickými 

silovými účinky. Ta nachází uplatnění např. při studiu vlivu kluzných ložisek na 

stabilitu rotorových soustav nebo při aktivním řízení polohy ložisek vůči čepu. Na 

závěr jsou uvedena zařízení s transparentním ložiskem, které byly využity při studiu 

kavitace. 

1.2 

 

Obr. 1-5 Síly působící v klínové mezeře [1] 
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1.2.1 Zařízení s aktivním zatěžováním (tříložisková varianta) 

 

Zařízení PG-II 1L 

Zařízení bylo vytvořeno na Gdansk University of Technology již v 70. letech minulého 

století, od té doby však prošlo značnou proměnou do dnešní podoby. Vzniklo za 

účelem statických zkoušek kluzných ložisek s možností přesného měření třecího 

momentu. 

Zařízení je plně ovládáno pomocí počítače s možností změny otáček a zatížení dle 

nastavené funkce a záznamem všech měřených veličin. Pohon zařízení je realizován 

napřímo asynchronním elektromotorem s frekvenčním měničem. Testované ložisko je 

uloženo v pouzdru umístěném mezi dvěma podpůrnými kluznými ložisky. Ložisko je 

možné mazat externím mazacím agregátem, a to buď olejem, vodou nebo případně 

jinými kapalinami. Zatížení testovaného ložiska je vyvozeno pomocí hydraulického 

válce umístěného zespodu ložiska. Pro přesné měření třecího momentu je zatížení do 

ložiska přenášeno přes dvojici hydrostatických ložisek, které umožňují volné 

naklápění pouzdra s testovaným ložiskem téměř bez tření. [3] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr testovaného ložiska: 30 ÷ 110 mm 

 Velikost třecího momentu: 0 ÷ 5 000 Nm 

 Otáčky hřídele:   0 ÷ 4 000 min-1 

 Radiální zatížení:   až 25 000 N  

Obr. 1-7 Schéma zařízení PG-II 1L [3] 
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Zařízení DM5k 

Zařízení na obr. 1-5 bylo navrženo a realizováno studenty z KTH Royal Institute of 

Technology ve Švédsku ve spolupráci se společností Scania. Zařízení je určeno pro 

měření tření a opotřebení kluzných ložisek určených pro automobilový průmysl.  

Oproti předchozímu zařízení je testované ložisko uloženo na hřídeli letmo, 

v konfiguraci pohon – podpůrná ložiska – testované ložisko, což umožňuje lepší 

přístup a snadnou výměnu testovaného ložiska. Díky distančním vložkám lze zvolit 

různé velikosti testovaných ložisek. Zatěžování je realizováno pákovým 

mechanismem se závažím a pružinou, kterou se nastavuje působící síla. Testované 

ložisko je uloženo v domku, na kterém je pružný mechanismus umožňující naklápění 

a tím měření třecí síly.  Mazací olej, který je možno vyhřívat, je do ložiska přiveden 

z horní části ložiskového domku, zatímco odvod maziva je řešen uzavřením domku do 

krytu, na jehož spodní části se nachází hadice spojená s olejovou nádrží. Ovládání 

zařízení je řešeno počítačem s uživatelským rozhraním vytvořeným v programu 

Matlab. Až na nastavení působící síly, které je mechanické, a nastavení teploty maziva, 

které se provádí samostatnou řídící jednotkou, lze veškeré parametry nastavit tímto 

rozhraním. [4] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr ložiska:   40 mm 

 Šířka ložiska:   22 mm 

 Radiální vůle v ložisku:  25 µm 

 Otáčky hřídele:   0 ÷ 1 000 min-1 

 Radiální zatížení:   0 ÷ 5 000 N 

 Tlak oleje:    0 ÷ 0,5 MPa 

 Teplota oleje:   až 150 °C 

 

  

Obr. 1-8 3D model zařízení DM5k [4] 
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Zařízení v „KS Gleitlager GmbH, Germany“ 

Zařízení ve společnosti KS Gleitlager je používáno při výzkumu a testování 

automobilových kluzných ložisek. Umožňuje detailní analýzu chování kluzných 

ložisek při statickém nebo dynamickém zatěžování za různých otáček hřídele. 

Stejně jako v případě předchozího zařízení je testované ložisko umístěné na hřídeli 

mezi dvěma podpůrnými ložisky. Podpůrná ložiska jsou také kluzná ložiska, která 

mohou být zároveň i testována. Zatížení je aplikováno shora vysokofrekvenčním 

elektromechanickým pulsátorem. Velikost podpůrných ložisek a jejich mazání 

odpovídá reálnému spalovacímu motoru. Celkové tření ze všech ložisek je měřeno 

snímačem kroutícího momentu, který je umístěný mezi elektromotorem pohánějícím 

hřídel a prvním podpůrným ložiskem. Všechna ložiska jsou také opatřena odporovými 

snímači teploty PT100. [5,6] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr ložiska:   47,8 mm 

 Šířka ložiska:   17,2 mm 

 Radiální vůle v ložisku:  30 µm 

 Velikost třecího momentu: 0 ÷ 50 Nm 

 Otáčky hřídele:   až 7 000 min-1 

 Radiální zatížení:   až 80 000 N 

 Frekvence zatěžování:  až 80 Hz 

  

Obr. 1-9 Testovací zařízení kluzných ložisek v KS Gleitlager [5] 
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1.2.2  Zařízení s rotorem (dvouložisková varianta) 

 

Zařízení v „Centrum průmyslového výzkumu Techlab s.r.o., Praha“ 

Zkušební zařízení bylo navrženo ve firmě Techlab s.r.o. pro výzkum aktivního řízení 

pouzdra kluzných ložisek a tím předcházení vzniku nestabilního chování při 

překročení určitých kritických otáček hřídele. Schéma zařízení je na obr. 1-7. 

Základem zařízení jsou hliníkové profily, na kterých jsou umístěné domky s ložisky, 

deska pro uchycení motoru a konstrukce pro uchycení piezoaktuátorů. Pružná hřídel 

je uložena v páru kluzných ložisek. Ložiska jsou uložena v pohyblivém pouzdru a lze 

je budit pomocí piezoaktuátorů. Pohon zajišťuje třífázový asynchronní elektromotor 

s frekvenčním měničem, který je s hřídelí spojen přes pružnou spojku. Otáčky hřídele 

lze regulovat buď na konstantní hodnotu, nebo lineárně. Zatížení je vyvoláno vlastní 

hmotností hřídele a hmotným diskem. Pohyb piezoaktuátorů je řízen zpětnovazební 

smyčkou z měřených trajektorií pohybu hřídele vůči ložisku. Trajektorie pohybu je 

snímána pomocí relativních snímačů vychýlení umístěných na dvou nosnících 

spojujících ložiskové domky. U každého ložiska jsou umístěné dva snímače otočené o 

90° pro vykreslení tzv. orbit (2D graf trajektorie pohybu hřídele). Ložiska jsou mazána 

tlakovým olejem, který po průchodu ložiskem vytéká ze spodní části ložiskového 

domku zpět přes společnou odtokovou trubku do nádrže. [7,8] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr ložiska:   30 mm 

 Rozteč ložisek:   300 mm 

 Radiální vůle v ložisku:  100 µm 

 Otáčky hřídele:   0 ÷ 23 000 min-1 

 Radiální zatížení:   disk o hmotnosti 0,5 kg 

  

1.2.2 

 

Obr. 1-11 Zkušební zařízení pro aktivní řízení kluzných ložisek [7] 

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 
strana 

20 

PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Zařízení RK4 Rotor Kit 

RK4 je komerčně dostupné zařízení, které na trh dodává americká společnost Bently 

Nevada, Inc. Zařízení bylo navrženo za účelem simulace chování rotačních strojů. Jeho 

unikátní design s modulární konstrukcí umožňuje široké možnosti nastavení a může 

sloužit jako učební pomůcka nebo výzkumný nástroj v této oblasti. Na zařízení lze 

simulovat např. nevyváženost rotoru, použití hřídele s vrubem nebo nestabilní chování 

mazacího filmu (oil whirl, oil whip) apod. 

Základem zařízení je rám ve tvaru V, který poskytuje lepší dynamické charakteristiky 

s přesnějším chováním modelových situací, a zároveň může zachytávat vytékající olej 

z ložisek. O pohon hřídele se stará stejnosměrný elektromotor s výkonným řídícím 

obvodem, který dokáže udržet konstantní otáčky i při změně zatížení. Dalšími částmi 

jsou domky s kluznými ložisky, ve kterých je uložena hřídel s jedním nebo více disky. 

Na domky lze uchytit snímače vychýlení. Při zkoumání nestabilního chování mazacího 

filmu jsou k dispozici rozšiřující sady obsahující olejové čerpadlo a sestavu s kluzným 

ložiskem, které je vytvořeno z průhledného plastu a umožňuje pozorování mazacího 

filmu. V produktovém katalogu bohužel nejsou uvedeny podrobnější parametry 

zařízení. [9] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr ložiska:   10 mm 

 Otáčky hřídele:   0 ÷ 10 000 min-1 

 Radiální zatížení:   jeden a více disků 

  

Obr. 1-12 Víceúčelové testovací zařízení RK4 [10] 
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Zařízení na „Technical University Darmstadt, Germany“ 

Zařízení na obr. 1-9 vzniklo za účelem testování kluzného ložiska s variabilní 

geometrií (VGB), které bylo navrženo s myšlenkou pasivního tlumení vibrací během 

prvních kritických otáček hřídele. 

Jak je patrné z obrázku, stejně jako u prvního zařízení, je zde pružná hřídel s hmotným 

diskem uložená v domcích s ložisky. Na levé straně se nachází domek s ložiskem 

s variabilní geometrií, vpravo je klasické kluzné ložisko. Pro měření trajektorie hřídele 

jsou zde opět použity relativní snímače vychýlení, jejichž hodnoty jsou 

zaznamenávány do PC. Pro pohon hřídele je zde použit servomotor. Mazací olej se 

přivádí horní částí ložisek a odvod je realizován potrubím umístěným z obou stran 

ložiskových domků. [11] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr ložiska:   40 mm 

 Rozteč ložisek:   500 mm 

 Radiální vůle v ložisku:  100 µm 

 Otáčky hřídele:   500 ÷ 5 000 min-1 

 Radiální zatížení:   disk o hmotnosti 1,15 kg  

Obr. 1-13 Schéma experimentálního testovacího zařízení [11] 
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1.2.3 Zařízení s transparentním ložiskem 

 

Zařízení v „NASA Lewis Research Center“  

Původní zařízení pro studium pozorování proudění maziva v ložisku bylo navrženo již 

počátkem 80. let minulého stolení vědci z NASA Lewis Research Center B. O. 

Jacobsonem a B. J. Hamrockem. Později D. C. Sun a D. E. Brewet zařízení upravili a 

některé části nahradili. Schématický nákres zařízení je na obr. 1-10. 

Zařízení lze rozdělit na dvě části, a to levou, kde je čep ve tvaru disku uchycený letmo 

na hřídeli uložené v přesných kuličkových ložiskách, a pravou část s průhledným 

pouzdrem, které je přes montážní desku uchycené k pravé hřídeli. Hřídel je opět 

uložena v přesných kuličkových ložiskách. Konce obou hřídelí jsou přes pružnou 

spojku uchyceny k motorům. Z důvodu přílišných pružných deformací bylo původní 

pouzdro z polymethylmethakrylátu (PMMA) nahrazeno pouzdrem z křemenného skla 

(quartz glass). Uložení hřídele s čepem je uchyceno na křížovém stole, který umožňuje 

horizontální vyosení čepu vůči pouzdru a tím vzniku kontaktu. Radiální vůle v ložisku 

byla snímána snímačem vzdálenosti. Snímky byly zachycovány vysokorychlostní 

kamerou s nutným intenzivním osvětlením. [12,13] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr pouzdra:   85 mm 

 Délka pouzdra:   100 mm 

 Radiální vůle v ložisku:  21 µm 

 Poměr L/D čepu:   0,25 

 Otáčky hřídele:   0 ÷ 2 500 min-1  

 

 

Obr. 1-15 Schéma testovacího zařízení [12] 
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Zařízení na „Indian Institute of Technology Delhi, India“ 

Zařízení vzniklo v Technologickém Institutu v Delhi a bylo navrženo za účelem 

měření vibrací a akustické emise během působení kavitace při současné možnosti 

fotografování mazacího filmu. Na obr. 1-11 je detail průhledové části zařízení. 

Zařízení se skládá z transparentního leštěného ložiskového pouzdra vyrobeného z 

polymethylmethakrylátu (PMMA) neboli plexiskla. Výhodou tohoto materiálu je 

velká mechanická odolnost, vysoká čirost a bezbarvost. Ložiskové pouzdro je 

uchyceno k hliníkovému ložiskovému domku a z pravé strany je v něm nalisováno 

bronzové pouzdro jako podpůrné ložisko. Hřídel s hmotným diskem je z jedné strany 

vsunuta do pozorovaného ložiskového pouzdra a z druhé strany podepřena ložiskem a 

spojena přes pružnou spojku s motorem. Mazání ložiska probíhá gravitačním spádem 

z nádržky umístěné nad ložiskovým domkem a průtok je řízen ventilem. Po průchodu 

oleje ložiskem je olej zachycován v nádržce pod ložiskem. Z levé strany 

transparentního ložiska je umístěno LED osvětlení, které minimalizuje oslnění 

způsobené odrazem od transparentního pouzdra, které by nastalo v případě použití 

klasického osvětlení. K pořízení snímků je použita digitální zrcadlovka (DSLR) 

umístěná na stativu. [14] 

 

Parametry zařízení 

 Průměr pouzdra:   25,2 mm 

 Šířka ložiska:   20 mm 

 Radiální vůle v ložisku:  110 µm 

 Otáčky hřídele:   0 ÷ 10 000 min-1 

 Radiální zatížení:   hmotný disk 

  

Obr. 1-16 Detail transparentního ložiskového pouzdra [14] 
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Zařízení na „Purdue University, Indiana, US“ 

Stejně jako obě předchozí zařízení vzniklo i toto za účelem optického pozorování 

mazacího filmu, a to zejména pro zkoumání oblasti kavitace a měření tření 

v modifikovaných axiálních kluzných ložiskách. Ložiska byla vytvořena z tenkého 

leštěného plechu s otvory (tloušťka 25 µm a 50 µm), který byl nalepen na skleněný 

disk. 

Zařízení je koncipováno jako „sloup“, který respektuje pozorování axiálních ložisek. 

V horní části je uchycen servomotor, který je spojený pružnou spojkou se 

setrvačníkem.  Setrvačník slouží k potlačení vibrací od motoru. Pod setrvačníkem se 

nachází kontaktní dvojice disk („běžec“) a ložisko. Vzájemnou rovnoběžnost třecích 

povrchů zajišťuje použití kulového ložiska. Testované ložisko je uloženo nehybně 

v misce s mazacím olejem (obr. 1-13). Miska je ze spodní strany uchycena 

k šestiosému snímači síly, který měří zároveň zatížení ložiska a třecí moment. Zatížení 

v ložisku je vyvozeno pákovým mechanismem s poměrem 1:12 a závažím. Na spodní 

části misky je také uchyceno skleněné 90° prizma, které láme světlo z kontaktu do 

místa, kde je uchycena digitální zrcadlovka. Kontakt je zároveň osvětlován. [15] 

Obr. 1-17 Testovací zařízení axiálních kluzných ložisek [15] 

Obr. 1-18 Detail uložení ložiska a pohled na oblast kavitace [15] 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 

 Analýza problému 
 

Z provedené rešerše zařízení pro studium a testování kluzných ložisek vyplývá, že 

zařízení jsou vždy navrhována s ohledem na požadované parametry a typy testů např. 

jen pro jednu velikost ložiska apod. Jen velmi málo zařízení poskytuje větší míru 

použitelnosti pro jiné velikosti a typy ložisek a většinou jsou k dispozici jen základní 

informace o jejich parametrech a konstrukci. 

 

Zařízení s aktivním zatěžováním se často používají u kluzných ložisek pro 

automobilový průmysl, kde toto uspořádání simuluje uložení klikové hřídele a ojnice 

ve spalovacím motoru. K zatížení ložisek se u těchto zařízení používá hydraulický 

válec pro velká zatížení, pákový mechanismus se závažím nebo pružinou, případně 

samotné závaží pro malá zatížení, ale třeba i pneumatický válec nebo elektrický 

aktuátor pro malá až střední zatížení. Volba způsobu zatěžování závisí na požadované 

velikosti aplikované síly nebo požadavcích na statické či dynamické zatěžování. 

Otáčky hřídele se podobně jako u spalovacích motorů pohybují v řádu několika tisíců. 

Také celková velikost zařízení a nároky na tuhost a konstrukci jsou vyšší a závisí na 

velikosti testovaných ložisek a požadovaném zatížení. Dle požadavků jsou také testy 

vybaveny různými snímači tření, kroutícího momentu apod.  

 

Zařízení s rotorem se využívají při řešení dynamiky rotorových soustav. U těchto 

zařízení se používají ložiska menších průměrů s menšími nároky na tuhost uložení, 

neboť jsou zatěžována pouze vlastní hmotností hřídele a disku. Důraz je zde naopak 

kladen na rychlost hřídele, kdy se otáčky pohybují v řádech tisíců až desetitisíců. Větší 

ložiska např. parních turbín nebo kompresorů se testují na zařízeních s aktivním 

zatěžováním poskytujícím mnohem větší vyvození zatížení, které by vlastní hmotností 

disku nebylo možné. Ke snímání stability rotoru se nejčastěji používají relativní 

snímače vychýlení na principu vířivých proudů. Snímače zároveň slouží 

k monitorování vibrací při nestabilním chování, které jsou na ložiskovém domku 

vlivem útlumu mazacím filmem výrazně omezené [16]. 

 

Oba typy zařízení jsou poháněny elektromotorem, případně servomotorem, který je 

k hřídeli většinou připojený napřímo, ale jsou i zařízení s převodovkou nebo jiným 

typem převodu z důvodu zvýšení otáček nebo kroutícího momentu. Samotné otáčky 

jsou pak řízeny pomocí frekvenčních měničů (FM), respektive napětím v případě 

stejnosměrného motoru. 

 

Zařízení navržená pro studium kavitace kluzných ložisek obsahují ložisko nebo jeho 

část z čirého materiálu, který umožňuje vhled do kontaktu a jeho pozorování a 

zachycení snímků např. pomocí fotoaparátu. Materiál ložisek byl buď čirý plast 

PMMA nebo křemenné sklo. PMMA se oproti křemennému sklu jeví méně vhodné 

z důvodu možných pružných deformací při větším kontaktním tlaku a také menší 

tvrdostí s větší náchylností na poškrábání. Sklo je naopak náchylnější k prasknutí a má 

také vyšší cenu. Konstrukce těchto zařízení je přizpůsobená možnostem optického 

pozorování s konkrétními požadovanými parametry.    

 

2.1 

 

2 
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Z předchozího shrnutí a celé rešerše lze konstatovat, že při návrhu zařízení jsou 

kladeny vyšší nároky na rozměrovou a geometrickou přesnost, a to především souosost 

ložisek z důvodu velmi malé radiální vůle. U rotorové varianty hraje důležitou roli 

také vzájemná souosost s hřídelí pohonu, která může způsobit problémy při studiu 

stability rotorů, viz [7]. Větší nároky jsou také kladeny na tuhost a pevnost uložení 

ložisek u aktivního zatěžování, neboť je zde aplikováno mnohonásobně větší zatížení 

oproti rotorům. O to více je to důležité v případě optického elementu, u kterého může 

vlivem deformací dojít k prasknutí. Při volbě pohonu je nutné uvažovat s vyššími 

nároky na požadované otáčky kolem 20 000 min-1 a více v případě dvouložiskové 

varianty. Z hlediska statického zatěžování jsou u menších ložisek aplikovány malé až 

střední síly do cca 20 kN.  

 

 

 Cíl práce 
 

Hlavní cíl 

Cílem této práce je zkonstruovat a připravit podklady pro realizaci simulátoru 

radiálních kluzných ložisek, který bude připravený pro implementaci optického 

pozorování mazacího filmu. Zařízení má být modulární a umožnit dvou a tříložiskové 

uspořádání. Práce bude obsahovat rešerši zařízení používaných pro studium a testování 

kluzných ložisek, koncepční návrh s variantami hlavních částí a kompletní výkresovou 

dokumentaci. 

 

Modulární konstrukcí je myšlena relativně jednoduchá změna mezi dvou a 

tříložiskovým uspořádáním, změna velikosti ložiska díky výměnným pouzdrům a 

změna rozteče ložisek. Zároveň je požadováno zachování stejného pohonu, mazání a 

uchycení vysokorychlostní kamery/mikroskopu pro obě varianty. Důležitým 

požadavkem je také možnost uchycení případného příslušenství. 

 

Dílčí cíle při řešení práce 

 Provedení rešerše v oblasti zařízení pro studium a testování kluzných ložisek. 

 Návrh modulární koncepce zařízení s možností optického pozorování. 

 Provedení koncepčních výpočtů (výpočet parametrů ložiska, návrh pohonu apod.). 

 Konstrukční řešení zařízení s požadovanými parametry. 

 Provedení pevnostních výpočtů důležitých částí. 

 Vytvoření kompletní výkresové dokumentace pro realizaci zařízení. 

 

Základní požadované parametry simulátoru 

Po provedení rešerše a konzultaci s vedoucím práce byly stanoveny následující 

základní požadované parametry simulátoru. 

 

 Průměr čepu:    40 mm 

 Délka ložiska:   40 mm 

 Rozteč ložisek:   500 mm 

 Radiální zatížení:   7 500 N (pro testované/pozorované ložisko) 

 Frekvence otáčení:   20 000 min-1 

 Teplota oleje:   100 °C   
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3 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 

 Koncept simulátoru 
 

Na základě rešerše a konzultací byly vytvořeny koncepční návrhy celkového 

uspořádání simulátoru jak pro tříložiskovou (obr. 3-1), tak i pro dvouložiskovou 

variantu, která je na obr. 3-2. Obě varianty mají dle požadavků společnou základnu 

s rámem (žlutá část), pohon se snímačem kroutícího momentu (červená a světle zelená 

část vpravo), uchycení kamery s mikroskopem (zelená část) pro pozorování kontaktu 

a taktéž uložení pozorovaného ložiska a podpůrných ložisek (modré části). Níže v této 

kapitole jsou popsány obě koncepční varianty, následně jsou na základě výpočtu 

několika variant ložiska stanoveny orientační parametry pro volbu pohonu, mazání a 

velikosti otvoru pro pozorování kontaktu. Dále jsou uvedeny možnosti řešení pohonu, 

zátěžného členu a přívodu maziva do ložisek. Nakonec je uvedena výsledná 

konfigurace simulátoru se základními parametry.   

 

Tříložisková varianta 

Uložení pozorovaného ložiska bylo zvoleno v levém bočním domku, který má pro 

tento účel otvor v horní části. Uprostřed mezi bočními domky se nachází domek 

s ložiskem pro zatěžování hřídele. Ten je uchycený ke snímači síly, kulovému kloubu 

a zátěžnému členu. Kulový kloub zároveň umožňuje osové vychýlení a plní funkci 

kompenzačního členu v případě vyosení zátěžného členu vůči hřídeli. Zatěžování bylo 

zvoleno ze spodní strany z důvodu vzniku pozorované kontaktní oblasti v horní části 

levého ložiska, kde je dostatečný prostor pro umístění kamery s mikroskopem. 

V případě zatěžování v opačném směru by kontakt vznikl ve spodní části, kde by bylo 

umístění kamery velmi problematické a konstrukčně náročné, zejména s ohledem na 

požadavek změny rozteče podpůrných ložisek (a tedy délky hřídele) u obou variant. 

Další výhodou je snadný přístup k ložiskovým domkům a celé sestavě. V pravé části 

je hřídel připojena pružnou spojkou ke snímači kroutícího momentu a k pohonu. 

3 

 

Obr. 3-2 Koncepční návrh tříložiskové varianty 

3.1 
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Dvouložisková varianta 

Z obr. 3-2 je patrné, že rozdíl oproti tříložiskové variantě je v podstatě jen ve způsobu 

zatěžování, které je zde řešeno vlastní hmotností hřídele s diskem. Tudíž je vynechán 

zátěžný člen se siloměrem a prostředním ložiskovým domkem. Uložení pozorovaného 

ložiska, stejně jako bočního podpůrného ložiska a přívod maziva k oběma ložiskům, 

zůstávají stejné. Ložiskové domky jsou navíc opatřeny držáky se snímači vychýlení, 

které jsou vůči sobě otočeny o 90° tak, aby snímaly pohyb hřídele ve dvou na sobě 

kolmých osách.  

 

 Výpočet parametrů ložiska   
 

Při návrhu simulátoru bylo nezbytné provést obecný výpočet ložiska s několika 

parametry, u kterých se mění hodnoty. Z výsledků výpočtu si můžeme vytvořit 

přibližnou představu o rozsahu parametrů simulátoru, jako je potřebný výkon a 

krouticí moment pro volbu pohonu, dimenzování přívodu a odvodu maziva, ale také 

např. polohy minimální tloušťky filmu, která je důležitá z hlediska návrhu vhodného 

pozorovacího otvoru v ložiskovém domku.  

 

Výpočet ložisek je proveden podle diagramů, které sestavili a v roce 1958 publikovali 

Raymondi a Boyd. Diagramy jsou odvozeny numerickou iterací Reynoldsovy rovnice 

a jsou uvedeny v příloze 1. Výpočet je založen na teplotním rozdílu maziva 

vstupujícího, respektive vystupujícího z ložiska a probíhá v několika krocích, během 

kterých je část hodnot odečítána z příslušných grafů a dosazována do rovnic. Na konci 

výpočtu je výsledný nárůst teploty porovnán s nárůstem teploty odhadnutým na 

začátku výpočtu. Pokud je rozdíl obou teplot větší, než požadujeme, výpočet se 

opakuje. 

  

Obr. 3-3 Koncepční návrh dvouložiskové varianty 
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 Výpočet průměrné teploty maziva Tav 

 

𝑇av = 𝑇in +
∆𝑇

2
 (2) 

 

kde: 

Tin °C  je vstupní teplota maziva 

ΔT °C  - předpokládaný nárůst teploty 

 

 

Stanovení průměrné viskozity maziva µ 

Průměrná viskozita maziva se určí z grafu závislosti teploty na viskozitě příslušného 

maziva nebo výpočtem pomocí koeficientů. Odečet z grafu nebo výpočet se provede 

podle průměrné teploty spočítané v předchozím kroku. 

 

Výpočet průměrného (měrného) tlaku p 

 

𝑝 =
𝑊

2𝑟𝑙
 (3) 

 

kde: 

W N  je zatěžující síla 

r m  - poloměr čepu 

l m  - délka ložiska 

 

 

Výpočet Sommerfeldova čísla S0 

 

𝑆0 = ( 
r

𝑐
 )

2

( 
𝜇𝑁

𝑝
 ) (4) 

 

kde: 

r m  je poloměr čepu 

c m  - radiální vůle 

µ Pa.s  - průměrná viskozita maziva 

N s-1  - otáčky čepu 

p Pa  - průměrný tlak (4) 

 

 

Výpočet koeficientu tření f  

Koeficient tření se vypočítá z hodnoty odečtené z grafu závislosti Sommerfeldova 

čísla a bezrozměrné proměnné 
𝑟

𝑐
f.  

 

Výpočet průtoku maziva ložiskem Q 

Průtok maziva se vypočítá z hodnoty odečtené z grafu závislosti Sommerfeldova čísla 

a bezrozměrné proměnné 
𝑄

𝑟𝑐𝑁𝑙
. 

  

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


 

 
strana 

30 

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 

Výpočet bočního výtoku maziva z ložiska Qs 

Průtok maziva se vypočítá z hodnoty odečtené z grafu závislosti Sommerfeldova čísla 

a bezrozměrné proměnné 
𝑄𝑠

𝑄
. 

 

Výpočet nárůstu teploty maziva ΔT 

 

∆𝑇 =
2𝜋𝑁𝑓𝑊𝑟

𝜌𝐶p𝑄 (1 −
1
2

𝑄𝑠

𝑄 )
 (5) 

 

kde: 

N s-1  jsou otáčky čepu 

f -  - koeficient tření 

W N  - zatěžující síla 

r m  - poloměr čepu 

ρ kg.m-3  - hustota maziva 

Cp J.kg-1.K-1 - měrná tepelná kapacita maziva 

Q m3.s-1  - průtok maziva ložiskem 

Qs m3.s-1  - boční výtok maziva z ložiska 

 

 

Jak bylo již zmíněno, následně se porovná vypočítaný nárůst teploty maziva z rovnice 

(5) s předpokládaným nárůstem použitým na začátku v rovnici (2). Pokud je jejich 

rozdíl větší než cca 1 °C, výpočet se opakuje s novým odhadem ležícím mezi 

předchozím odhadnutým a vypočítaným nárůstem teploty. V opačném případě se určí 

zbývající parametry. Některé z nich jsou zobrazeny na obr. 3-3. 

Obr. 3-5 Polární diagram rozložení tlaku [1] 
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Stanovení minimální tloušťky filmu h0 

Minimální tloušťka filmu se vypočítá z hodnoty odečtené z grafu závislosti 

Sommerfeldova čísla a bezrozměrné proměnné 
ℎ0

𝑐
. 

 

Výpočet excentricity e 

 

𝑒 = 𝑐 − ℎ0 (6) 

 

kde: 

c m  je radiální vůle 

h0 m  - minimální tloušťka filmu 

 

 

Stanovení polohy minimální tloušťky filmu Φ 

Poloha minimální tloušťky filmu se odečte z grafu závislosti Sommerfeldova čísla a 

polohy minimální tloušťky filmu. 

 

Výpočet maximálního tlaku pmax 

Průtok maziva se vypočítá z hodnoty odečtené z grafu závislosti Sommerfeldova čísla 

a bezrozměrné proměnné 
𝑝

𝑝max
. 

 

Stanovení polohy minimálního tlaku θp0 a maximálního tlaku θpmax 

Poloha minimálního tlaku, respektive maximálního tlaku se odečte z grafu závislosti 

Sommerfeldova čísla a polohy minimálního tlaku, respektive maximálního tlaku. 

 

Výpočet třecího momentu Mf 
 

𝑀f = 𝑓𝑊𝑟 (7) 

 

kde: 

f -  je koeficient tření 

W N  - zatěžující síla 

r m  - poloměr čepu 

 

 

Výpočet třecího výkonu Pf 
 

𝑃f = 𝜔𝑀f = 2𝜋𝑀f𝑁 (8) 

 

kde: 

ω rad.s-1  je úhlová rychlost 

Mf Nm  - třecí moment 

N s-1  - otáčky čepu 
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Výše uvedeným postupem bylo vypočítáno několik variant. Tabulka se všemi 

stanovenými a vypočítanými hodnotami je uvedena v příloze 3. Vybrané hodnoty jsou 

uvedené v tab. 3-1. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a nelze je považovat jako 

hraniční, neboť vždy záleží na konkrétních parametrech ložiska a nastavení testů 

(velikost zatížení, velikost otáček, teplota oleje aj.). 

 

Vzhledem k velké variabilitě parametrů různých ložisek, nastavení zatěžující síly a 

otáček je možné stanovit rozsah parametrů simulátoru pouze vhodnou volbou radiální 

vůle, maziva a provozních podmínek, kterými je možné pokrýt široký rozsah hodnot. 

Z tohoto důvodu byly vybrány parametry, pro které byla stanovena konstantní hodnota 

a parametry, které mají několik variant, viz tab. 3-1. Zdůvodnění výběru parametrů je 

uvedeno níže. 

 
Tab.  3-1 Vybrané hodnoty výpočtu ložisek s různými vstupními parametry 

 l/d = 1 l/d = 1/2 

V
o

le
n

é 
p

ar
am

et
ry

 

Poloměr čepu r mm 20 20 

Délka ložiska l mm 40 20 

Radiální vůle c µm 25 50 100 25 50 100 

Otáčky hřídele N min-1 1 500 10 000 20 000 1 500 10 000 20 000 

Radiální zatížení W N 7 500 5 000 2 500 7 500 5 000 2 500 

Vstupní teplota 

maziva 
Tin °C 60 60 

V
y

p
o

čí
ta

n
é 

p
ar

am
et

ry
 

Průměrný tlak p MPa 4,7 3,1 1,6 9,4 6,3 3,1 

Sommerfeldovo 

číslo 
S - 0,032 0,078 0,090 0,015 0,035 0,041 

Součinitel tření f - 0,0018 0,0058 0,0125 0,0014 0,0044 0,0095 

Minimální 

tloušťka filmu 
h0 µm 3,8 14,5 32 1,5 5,5 12 

Průtok ložiskem Q l.min-1 0,14 1,78 7,04 0,09 1,13 4,48 

Boční výtok z 

ložiska 
Qs l.min-1 0,12 1,37 5,21 0,08 1,06 4,17 

Třecí moment Mf Nm 0,26 0,58 0,63 0,21 0,44 0,48 

Třecí výkon Pf W 41 602 1309 32 458 995 

 

Zdůvodnění volby jednotlivých parametrů 

Velikost ložiska byla volena dle maximální velikosti průměru čepu 40 mm a dvě 

varianty s poměrem l/d = 1 a ½. 
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Radiální vůle byla zvolena na základě provedené rešerše, kdy se u nižších otáček a 

vyšších zatížení pohybuje okolo 30 µm, a u vysokých otáček v případě rotorů okolo 

100 µm. 

 

Spektrum požadovaných otáček bylo rozděleno na tři hodnoty uvedené v tabulce 3-1. 

Těmto otáčkám bylo přiřazeno odpovídající zatížení, které bylo zvoleno podle použití 

ložisek a příslušného měrného zatížení dle tabulky 1 v příloze 2. V nižším spektru 

otáček odpovídajícím spalovacím motorům apod., kde je velký měrný tlak, bylo 

stanoveno maximální požadované zatížení 7 500 N. Pro vysoké otáčky je zatížení 

2 500 N, které odpovídá menšímu měrnému tlaku 1,6 MPa (pro průměr čepu 40 mm a 

l/d = 1). U středních otáček byla zvolena hodnota zatížení ležící mezi oběma 

předchozími a to 5 000 N. 

 

Viskozita, hustota a měrná tepelná kapacita maziva byly vypočítány podle vzorců 

s příslušnými koeficienty dle tabulky 2 v příloze 2. Výpočet byl proveden pro 

vypočítanou průměrnou teplotu Tav z rovnice (2) a strojní olej ISO VG 32, který se 

používá pro oběhové mazání kluzných ložisek a jiných strojních součástí. 

 

 

 Pohon simulátoru 
 

Pro zvolení vhodného pohonu je třeba znát potřebný výkon a krouticí moment. Výkon, 

respektive krouticí moment, lze přibližně stanovit z vypočítaných hodnot třecích 

výkonů, respektive třecích momentů uvedených v tabulce 3-1. Krouticí moment 

pohonu musí být větší, než je třecí moment všech ložisek a rovnici lze psát ve tvaru. 

 

𝑀p > 𝑀f1
+ 𝑀f2

… 𝑀fn
 (9) 

 

kde: 

𝑀f1
… 𝑀fn

 Nm je třecí moment prvního až n-tého ložiska 

 

To samé platí i pro výkon pohonu a rovnici lze psát ve tvaru. 

 

𝑃p > 𝑃f1
+ 𝑃f2

… 𝑃fn
 (10) 

 

kde: 

𝑃f1
… 𝑃fn

 W je třecí výkon prvního až n-tého ložiska 

 

 

Pro pohon simulátoru je možné zvažovat několik různých řešení. Výběr toho 

správného však není vzhledem k požadovaným vyšším otáčkám úplně jednoduchý. 

Důvodem je potřebný výkon, respektive velikost kroutícího momentu při vysokých 

otáčkách. Z rešerše zařízení vyplývá, že se jako pohon nejčastěji používají 

asynchronní elektromotory, které jsou s hřídelí spojené napřímo, převodovkou nebo 

řemenovým převodem. Méně časté je použití stejnosměrných elektromotorů, které se 

většinou objevují jen s malými výkony. Další možností je použití obráběcího vřetene, 

které se využívá jen zřídka u speciálních zařízení s požadavky na vysoké otáčky 

3.3 
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s dostatečným krouticím momentem, jako je např. testování hybridních kuličkových 

ložisek nebo foliových ložisek mazaných vzduchem. Níže jsou uvedené výhody a 

nevýhody jednotlivých řešení. 

 

Asynchronní elektromotor 

Asynchronní elektromotory jsou univerzální a vůbec nejrozšířenější elektrické stroje 

a to především díky jejich jednoduché konstrukci a snadnému použití. Jsou napájeny 

střídavým proudem (AC) a vyrábí se v širokém spektru výkonů pro různé aplikace. 

 

 Přijatelná cena 
 Snadné řízení otáček pomocí FM 
 Jednoduchá obsluha 
 Spolehlivost a dlouhá životnost 
 Široký rozsah výkonů 

 Velký proudový ráz při spuštění 

(při zapojení bez FM) 

 Omezený rozsah pracovních teplot 

 Skluz způsobující pokles otáček při 

zatížení – kompenzováno FM 

 

Stejnosměrný elektromotor 

Stejnosměrné elektromotory jsou nejstarším typem motorů. Oproti předchozím jsou 

napájené stejnosměrným (DC) proudem a mají složitější konstrukci. 

 

 Nízká cena 

 Snadné řízení otáček změnou napětí 

 Složitější konstrukce 

 Obsahuje komutátor – nutná údržba 

 Jiskření – nebezpečí výbuchu 

 

Obráběcí vřeteno (elektrovřeteno) 

Elektrovřetena jsou navržena pro vysokorychlostní obrábění a díky integrovanému 

motoru dosahují vysokých výkonů a momentů při zachování kompaktních rozměrů. 

Použitím speciálních ložisek je možné dosáhnout otáček až v řádech desítek tisíc při 

zachování poměrně velkých momentů. Složitá konstrukce v kombinaci s vysokou 

přesností všech částí se však výrazně projevuje na velmi vysoké ceně. 

 

 Široký rozsah výkonů 

 Dosažení vysokých otáček 

 Velmi vysoká cena 

 Složitá konstrukce 

 Nutné externí chlazení a mazání 

Obr. 3-6 Elektromotor [24] a vysokorychlostní elektrovřeteno [30] 
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 Zátěžný člen 
 

Stejně jako v případě pohonu i zde je možné uvažovat několik způsobů řešení. Zátěžný 

člen je pouze u tříložiskové varianty a jak je patrné z konceptu na obr. 3-1, nachází se 

uprostřed mezi bočními domky. Pozorované ložisko je uvažované v bočním 

ložiskovém domku, což má za následek nutnost vyvození dvojnásobné síly oproti 

požadované síle působící na pozorované ložisko. Zatěžování může být řešeno 

hydraulickým, pneumatickým nebo elektrickým pohonem. Další možností je použití 

páky se závažím nebo pružinou. Níže jsou uvedené výhody a nevýhody jednotlivých 

řešení. 

 

Hydraulický válec 

Hydraulické pohony jsou vhodné zejména pro aplikace, kde jsou požadované velké 

pracovní síly a plynulá regulace rychlosti. Nicméně vyžadují mnoho prvků (nádrže, 

čerpadla, chladiče, ventily apod.), které se projevují na pořizovacích nákladech.  

 

 Velké síly 
 Plynulá regulace rychlosti 
 Udržení síly i bez provozu čerpadla 

 Možné znečištění prostředí 

 Vysoké pořizovací náklady 

 Citlivost na kvalitu média  

 Složité řešení (obsah mnoha prvků) 

 Omezená aplikace kvůli hořlavosti 

 

Pneumatický válec 

Pneumatické systémy se používají zejména v automatizaci z důvodu jednoduchosti 

konstrukce a nízké pořizovací ceně. 

 

 Nízká cena 

 Nízká hmotnost 

 Minimální údržba 

 Použitelné v nebezpečném prostředí 

 Velký rozsah pracovních teplot 

 Menší účinnost 

 Nejdražší provozní médium 

(stlačený vzduch) 

 Citlivost na kvalitu média 

 Nízká tuhost vlivem stlačitelnost 

média 

 Omezená síla díky nízkému 

provoznímu tlaku 

 

Elektrický aktuátor 

Elektrické aktuátory jsou alternativou k hydraulickým a pneumatickým pohonům. 

Používají se zejména v aplikacích vyžadujících přesné polohování a řízení rychlosti a 

síly. Zároveň obsahují méně prvků a poskytují tak kompaktnější řešení. 

 

 Okamžitá odezva systému 

 Bezúdržbový provoz 

 Jednoduchá konstrukce 

 Vysoká přesnost řízení 

 Vysoká účinnost 

 Vyšší pořizovací cena 

(u modelů s velkým zatížením) 

 Limitovaná síla 

 Omezený rozsah pracovních teplot 

 Velká tuhost – může vést ke špatné 

regulaci síly 

3.4 
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Páka se závažím/pružinou 

Použití páky se závažím nebo pružinou je limitováno použitím v případech, kde jsou 

aplikovány menší síly v řádu do několika kilo newtonů, a není nutné rychlé zatížení. 

To je vykompenzováno nízkou pořizovací cenou a absencí provozních nákladů. 

 

 Nízká cena 

 Nulové provozní náklady 

 Jednoduchá konstrukce 

 Vyvození malé síly 

 Časově náročnější nastavení síly 

 Horší dynamika systému 

 Většinou nutnost dalšího 

mechanismu pro odtěžování 

 

 Mazání ložisek 
 

Mazání bude řešeno externím agregátem s olejovým čerpadlem a nádrží s možností 

temperace maziva. Návrh bude řešen externí firmou a není součástí této práce. 

 

V případě použití klasických ložisek bude mazivo do kontaktu přivedeno ložiskovým 

domkem. U pozorovaného ložiska uvažovaného ze safírového monokrystalu je nutné 

přivést mazivo skrz hřídel, neboť ho nelze vrtat. Použití samotného ložiska by bylo 

možné jen v případě, kdy by bylo z plastu, což je nevhodné z hlediska vyšších 

kontaktních tlaků a náchylnosti k poškrábání. Nicméně je s tímto řešením počítáno.  

 

Přívod do hřídele lze řešit vhodně zvolenou rotační spojkou, které se používají např. 

pro přívod chladicí kapaliny do hřídelí vřeten pro vysokorychlostní obrábění a není tak 

problém s požadovanými vyššími otáčkami. Takové řešení je elegantní zejména kvůli 

relativně nízké pořizovací ceně a je vhodné pro tříložiskovou variantu. U 

dvouložiskové varianty může být problém se zvýšeným zatížením od vlastní 

hmotnosti spojky, která musí být uchycena pouze k hřídeli, aby nezvyšovala tuhost 

uložení. Z důvodu velmi nízkých kontaktních tlaků, a tedy i malým pružným 

deformacím je v tomto případě možné použití ložiska z transparentního plastu a řešit 

přívod maziva skrze něj. V opačném případně je nutné počítat s přidanou hmotností 

rotační spojky. 

Obr. 3-7 Pneumatický válec [31] a elektrický aktuátor [32] 
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 Výsledná konfigurace simulátoru 

 
V úvodu této kapitoly jsou uvedeny dva koncepční návrhy pro tří a dvouložiskové 

uspořádání s hlavními částmi. Obě koncepční řešení vznikla na základě rešerše a 

diskuze s vedoucím práce. Následně byly provedeny základní výpočty ložisek 

s různými parametry, ze kterých byly definovány důležité parametry týkající se volby 

pohonu, dimenzování přívodu a odvodu maziva apod. Výsledné parametry pro volbu 

jednotlivých částí jsou uvedeny v tabulce 3-2. 

 

Po vytvoření konceptů a výpočtu ložisek s různými parametry následoval výběr 

vhodného pohonu a zátěžného členu. Obě části byly zvoleny podle posouzení výhod a 

nevýhod uvedených v podkapitole 3.3 a 3.4 a podle ceny. 

 

Pohon simulátoru byl vybrán dle požadovaného výkonu a kroutícího momentu, které 

jsou uvedeny v tabulce 3-2. S ohledem na bezúdržbový a snadný provoz, jednoduché 

řízení, příznivou cenu a velkou spolehlivost a životnost byl zvolen asynchronní 

elektromotor. Z důvodu požadovaných vysokých otáček, kterých tyto elektromotory 

běžně nedosahují, byla zvolena konfigurace se speciálními ložisky a dostatečným 

výkonem, respektive krouticím momentem i při takto vysokých otáčkách. Použití 

elektrovřetene bylo zamítnuto z důvodu příliš vysoké ceny a nutnosti přídavných 

systémů chlazení a mazání.  

 

Při výběru vhodného zátěžného členu bylo nutné vzít v úvahu potřebu vyvození 

dvojnásobné síly oproti požadované síle (viz podkapitola 3.4). Dle možností a výhod 

uvedených v podkapitole 3.4 by ideálním řešením bylo použití lineárního aktuátoru. 

To bylo zamítnuto s ohledem na příliš vysokou cenu vhodné konfigurace pro takto 

velké síly. Ze stejného důvodu byl zamítnut i hydraulický pohon, který je navíc příliš 

složitý, rozměrný a kvůli čerpadlu i hlučný. Použití závaží je vyloučeno a v případě 

použití pružiny je požadovaná síla velmi limitní. I přes uvedené nevýhody byl nakonec 

zvolen pneumatický válec, který má příznivou cenu a snadné ovládání. 
 
Tab.  3-2 Parametry výsledné konfigurace simulátoru 

M
ax

im
ál

n
í 

h
o

d
n

o
ty

 

Průměr čepu d mm 20 

Délka ložiska l mm 40 

Rozteč ložisek L mm 500 

Frekvence otáčení N min-1 20 000 

Radiální zatížení 

(od zátěžného členu) 
W N 15 000 

Teplota maziva T °C 100 

Průtok jedním ložiskem Q l.min-1 10 

Kroutící moment motoru  

(při 20 000 min-1) 
Mp Nm 2 

Výkon motoru 

(při 20 000 min-1) 
Pp W 4 000 

Úhel otvoru pozorovaného ložiska 

(od svislé osy) 
α ° ± 30 

3.6 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

Celkový pohled výsledného konstrukčního návrhu simulátoru radiálních kluzných 

ložisek je zobrazen na obr. 4-1 v tříložiskovém uspořádání, respektive na obr. 4-2 v 

dvouložiskovém uspořádání. Celkový návrh byl vytvořen v programu Autodesk 

Inventor 2016 a byl řešen s ohledem na modulární uspořádání ložiskových domků, 

snadnou obsluhu a v neposlední řadě i ergonomii obsluhy simulátoru. Celé zařízení 

se skládá z několika konstrukčních uzlů, které budou níže rozebrány a popsány. Těmi 

jsou: 

 

 Stůl se základní deskou 

 Ložiskové domky 

 Sestava zátěžného členu 

 Sestava s pohonem simulátoru 

 Držák kamery/mikroskopu 

 Ostatní části (mazání, krytování, elektroinstalace)  

 

Obr. 4-1 Výsledný návrh simulátoru v tříložiskovém uspořádání 

1
 5

5
0
 m

m
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 Stůl se základní deskou 
 

Stůl na obr. 4-3 se skládá ze tří hlavních částí, ze svařovaného rámu, desky stolu a 

základní desky pro uchycení ložiskových domků, zátěžného členu a pohonu. Ze spodní 

strany rámu jsou našroubovány stavitelné nohy s gumovou podložkou, které slouží 

k ustavení stolu do roviny. Pod nohami se v celém půdorysu stolu nachází nerezový 

plech, který slouží k případnému zachycení unikajícího maziva. Dále jsou k rámu 

uchyceny krycí plechy, které slouží k vizuálnímu oddělení mazacího agregátu a 

dalších částí od okolí. Svařovaný rám je tvořen z čtvercových ocelových profilů 

60x60x3 mm, držáků bočních plechů, zadního plechu s otvorem a rohových držáků se 

závity pro uchycení desky stolu. Deska stolu je uchycena v rozích svařovaného rámu 

pomocí silentbloků, které je možné výškově nastavit stavěcím šroubem s kontramaticí. 

 

Deska stolu 

Na obr. 4-4 je deska stolu, na které je po obvodu vytvořená drážka k zachycení 

případného unikajícího maziva, dále jsou zde závity M12 k uchycení stojanu 

s kamerou a rastr závitů 100x100 mm – M8 k uchycení různého příslušenství. Pro 

zvýšení tuhosti a snížení průhybu jsou ze spodní strany po celé délce desky uchycena 

dvě žebra. Otvor v desce je určen pro „provléknutí“ a uchycení sestavy zátěžného 

členu k základní desce.  

Obr. 4-2 Výsledný návrh simulátoru ve dvouložiskovém uspořádání 

4.1 
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Základní deska 

Detail základní desky je na obr. 4-5. Obsahuje dvě T-drážky s jmenovitým rozměrem 

12 mm dle normy DIN 650 a otvor, kterým prochází zatěžující člen a snímač zatížení. 

Okolo otvoru se nachází čtyři závity M16 sloužící k uchycení sestavy zátěžného členu. 

Z boku jsou opět umístěny závity M8 k uchycení různého příslušenství. Důležitou 

částí jsou kalené a přesně broušené středící kolíky o průměru 10 mm nalisované 

v otvorech mezi T-drážkami. Ty slouží k ustavení a vystředění vzájemné polohy 

bočních ložiskových domků, snímače kroutícího momentu a pohonu při změně 

(zvětšení/zmenšení) rozteče mezi ložisky. 

Obr. 4-3 Stůl, rám stolu a sestava uchycení silentbloku 

Obr. 4-5 Detail základní desky Obr. 4-4 Detail desky stolu 
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Volba silentbloků 

Silentbloky pro uchycení desky stolu byly zvoleny dle požadované tuhosti, která byla 

vypočítána z velikosti zatížení silentbloků a jeho stlačení. Celkové zatížení bylo 

získáno ze součtu hmotností všech částí, které jsou uchycené k desce stolu (330 kg) a 

pro bezpečnost 2. Požadované stlačení (4 mm) bylo odečteno z diagramu stupně 

izolace (závislost rušivé frekvence na stlačení silentbloku) s ohledem na co nejvyšší 

izolaci vibrací v celém rozsahu otáček. Parametry zvoleného silentbloku jsou uvedeny 

v tabulce 4-1.  
 

Tab.  4-1 Parametry zvoleného silentbloku [21] 

Označení 
Vnější 

průměr 
Výška 

Statické 

zatížení 

Max. 

stlačení 
Tuhost Tvrdost 

DVA.3-40-

30-M8-55 

mm mm N mm N/mm Shore A 

40 30 1574 8 210  55 ±5 

 

4.1.1 MKP analýza 

 

Při návrhu byly deska stolu a základní deska podrobeny modální a deformačně 

napěťové analýze v programu ANSYS. Z důvodu útlumu vibrací silentbloky byl rám 

stolu podroben pouze deformačně napěťové analýze a zkontrolován k meznímu stavu 

pružnosti.  

 

Deformačně napěťová analýza rámu 

Z důvodu použití dutých profilů a ostatních částí z plechu byla geometrie rámu 

nahrazena střednicovými plochami, kterým byla přiřazena příslušná tloušťka. Materiál 

všech součástí je konstrukční ocel S235JR (E = 2·105 MPa; ν = 0,3; Re = 235 MPa). 

Velikost prvků výpočetní sítě byla nastavena 10 mm u profilů a 3 mm u ostatních 

součástí. Následovalo nastavení okrajových podmínek (obr. 4-6). Na spodní stranu 

v místě uchycení noh k rámu byly definovány vazby vetknutí. Následně bylo v místě 

uchycení silentbloků definováno zatížení o velikosti F=1 550 N. Velikost zatížení byla 

zvolena dle maximálního statického zatížení silentbloku, viz tab. 4-1. 

Obr. 4-6 Okrajové podmínky 

 

4.1.1 
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Na obr. 4-7 je zobrazeno redukované napětí HMH. Na většině rámu je velikost napětí 

velmi malá a tedy zanedbatelná. Největší napětí 121 MPa vzniká v místě konzoly pro 

uchycení silentbloků. Vzhledem k mezi kluzu je napětí v tomto místě přibližně 

poloviční a rám je vzhledem k meznímu stavu pružnosti vyhovující. Na obr. 4-8 je 

zobrazena celková deformace rámu s maximálním průhybem 0,11 mm, který je 

v tomto případě zanedbatelný. 

Deformačně napěťová analýza desky stolu a základní desky 

Analýza byla řešena především z důvodu průhybu obou desek, který je z hlediska 

ustavení ložiskových domků nežádoucí, kritériem návrhu byl maximální průhyb desek 

v místě ložiskových domků 0,05 mm. Materiálem obou desek a spodních žeber je 

ušlechtilá uhlíková ocel C45E (E = 2·105 MPa; ν = 0,3; Re = min. 285 MPa). Obě 

desky byly před simulací zjednodušeny odstraněním zkosení, závitových otvorů a 

obvodové drážky u desky stolu. Zachovány byly pouze otvory pro šrouby spojující 

obě desky a otvory k uchycení žeber. Mezi plochy všech součástí byly definovány třecí 

kontakty se součinitelem tření 0,15. V místě závitů byly šrouby vetknuty. Velikost 

Obr. 4-9 Okrajové podmínky 

Obr. 4-7 Redukované napětí [MPa] 

  0                          12,4                       12,7                        67,1                 121,4 

               1,3                         12,5                        39,9                       94,2 

 
Obr. 4-8 Celková deformace [mm] 

  0                         0,028                     0,055                     0,083                    0,11 

              0,014                     0,041                     0,069                      0,097 
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prvků byla nastavena jednotně na 5 mm s lokálním zjemněním sítě na 2 mm v místě 

šroubů. Velikost prvků u šroubů byla také 2 mm. Poté byly nastaveny okrajové 

podmínky (obr. 4-9). Deska stolu byla v místě uchycení silentbloků podepřena 

pružnou vazbou (A). Ta je definována tuhostí, která představuje tlak potřebný 

k vytvoření deformace. Tuhost vazby byla spočítána z plochy silentbloku a jeho 

vlastní tuhosti, viz tab. 4-1. Na obě desky byly definovány síly (D-I) představující 

zatížení od hmotnosti všech příslušných částí. U šroubů bylo definováno předpětí 

(B,C) o velikosti 70 % meze kluzu pro pevnostní třídu 8.8. U všech součástí byl také 

zahrnut vliv gravitačního zrychlení (J). 

Jak se dalo předpokládat, výsledné redukované napětí (obr 4-10) je zanedbatelné. 

Výjimkou jsou lokální maximální napětí v místech šroubů, které odpovídají jejich 

předpětí. Z deformace na obr. 4-11 je patrný absolutní průhyb obou desek okolo 4 mm, 

který odpovídá stlačení silentbloků. Nejdůležitější deformace jsou v první polovině až 

dvou třetinách základní desky, kde jsou uchyceny ložiskové domky. Srovnáním 

relativních hodnot deformací vychází největší průhyb v této části okolo 0,03 mm, který 

je přijatelný. Na velikost skutečné deformace bude mít významný vliv i geometrická 

přesnost a kvalita všech kontaktních ploch.  

  

Modální analýza desky stolu a základní desky 

Pro modální analýzu byl použit předchozí model z napěťově deformační analýzy se 

stejným materiálem a vazbami. Rozdíl byl v definování působících sil na obě desky, 

které byly nahrazeny hmotnými body (obr. 4-12) reprezentujícími uložení ložisek, 

zátěžný člen s hřídelí, snímač kroutícího momentu, pohon a sestava pro uchycení 

kamery. Hmotným bodům byla přiřazena hmotnost a momenty setrvačnosti 

příslušných částí. Obě hodnoty mají významný vliv na kmitání soustavy a nelze je 

zanedbat. Umístění hmotných bodů odpovídá poloze těžiště jednotlivých částí 

v modelu. Velikost prvků byla zvolena jednotně 10 mm. Rozsah počítaných vlastních 

frekvencí byl nastaven v pracovním pásmu 0 ÷ 333 Hz odpovídající otáčkám motoru. 

 

Na obr. 4-12 je zobrazena první vlastní frekvence s hodnotou okolo 105 Hz. Vzhledem 

k velmi vysokým budícím frekvencím je problematické dosáhnout dostatečné tuhosti 

Obr. 4-10 Redukované napětí [MPa] 

  0                          13,3                       26,6                        243,5                 602,9 

               6,6                         19,9                       63,8                       423,2 

 
Obr. 4-11 Deformace v ose Y [mm] 

  -4,873              -4,635                      4,397                     -4,159                -3,921 

            -4,754                     -4,516                    -4,278                   -4,039 
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konstrukce, aby se vlastní frekvence v celém pracovním pásmu neprojevily. Všechny 

vlastní frekvence pracovního pásma jsou uvedeny v tabulce 4-2. 

Tab.  4-2 Vlastní frekvence desek  

Mód 1 2 3 4 

Vlastní frekvence 105,41 153,27 184,25 324,68 

  

   

 Ložiskové domky 
 

Rozmístění ložiskových domků ve tříložiskovém uspořádání je vidět na obrázku 4-14, 

respektive na obrázku 4-15 ve dvouložiskovém uspořádání. Jak bylo zmíněno již dříve, 

rozdíl mezi oběma variantami je pouze ve středním ložiskovém domku, kterým je 

přenášeno zatížení od zátěžného členu. Levý boční domek obsahuje otvor v horní části, 

který slouží k pozorování kontaktu ložiska a čepu mikroskopem. Pravý boční domek 

 

 

Obr. 4-12 Okrajové podmínky modální analýzy 

Obr. 4-13 První a druhá vlastní frekvence 
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je shodný s levým, až na zmíněný otvor. Oba boční domky jsou k základní desce s T-

drážkami uchyceny pomocí čtyř šroubů M10x110 a T-matic. T-drážky v základní 

desce slouží pro nastavení libovolné rozteče ložiskových domků. Nejmenší rozteč 

v případě tříložiskové varianty je 175 mm a největší 680 mm, respektive 840 mm bez 

snímače kroutícího momentu. Na spodní straně obou bočních domků je drážka, která 

slouží společně se středícími kolíky k vzájemnému středění obou domků. Při návrhu 

ložiskových pouzder bylo použito automobilové ložisko od firmy Daido Metal Czech 

s. r.o. s průměrem 38/42 mm a šířkou 20 mm.  

Obr. 4-15 Rozmístění ložiskových domků tříložiskové varianty  

Obr. 4-14 Rozmístění ložiskových domků dvouložiskové varianty  
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4.2.1 Boční ložiskový domek 

 

Boční domek byl s ohledem na „čistější“ provoz simulátoru navržen jako uzavřený 

systém. To znamená, že přivedené mazivo prochází ložiskem a následně je 

zachycováno ve spodní části domku a odváděno hadicí zpět do nádrže s mazivem. 

Domek se skládá ze dvou hlavních částí – těla a víka. Obě části jsou rozdělené v ose 

ložiska a společně tvoří otvor, ve kterém je uloženo dvoudílné ložiskové pouzdro a 

samotné kluzné ložisko. Z obou stran ložiskového pouzdra a ve spodní části těla se 

nachází dutina umožňující odtok maziva skrz otvor zpět do nádrže. V otvoru je 

zašroubovaný nátrubek utěsněný teflonovou páskou, viz Obr. 4-18. Na nátrubku je 

nasunuta odtoková hadice, která je zajištěna pevnostní hadicovou sponou proti 

uvolnění. Přívod maziva do ložiska je řešen otvorem umístěným pod ložiskem, neboť 

je v této oblasti ložisko nezatížené vlivem působení zatížení ze zdola nahoru. Z obou 

stran těla jsou přišroubována víčka z polykarbonátu, kterými je uzavřena vnitřní 

dutina. Víčka jsou těsněna plochým těsněním z měkké pryže. Těsnění hřídele zajišťuje 

labyrintové těsnění umístěné z obou stran ložiska. Středění zajišťuje vnější průměr 

s O-kroužkem. Axiální zajištění je řešeno tvarovým stykem osazením (obr. 4-19). 

Víko je k tělu přišroubováno čtyřmi šrouby M10x40. Středění obou částí zajišťují dva 

kolíky Ø10 mm. Z obou stran ložiskového domku se nachází závitové otvory M5, 

které slouží k uchycení držáků snímačů přiblížení u dvouložiskové varianty. Jak již 

bylo zmíněno, na spodní straně těla je po celé šířce drážka sloužící k vzájemnému 

středění ložiskových domků. Při návrhu ložiskových pouzder bylo použito 

automobilové ložisko od firmy Daido Metal Czech s. r.o. s průměrem 38/42 mm a 

šířkou 20 mm. 

Obr. 4-16 Boční ložiskový domek bez otvoru 
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Měření teploty 

Na obr. 4-17 je řez horního pouzdra, ve kterém se nachází tři otvory pro umístění 

drátových snímačů teploty. Ty jsou zalepeny v teflonovém pouzdru, které je k vnější 

ploše ložiska přitlačováno tlačnou pružinou silou F = 3 N. Z druhé strany jsou pružinky 

opřeny o víko ložiskového domku. Vývody snímače teploty prochází pouzdrem a 

následně víkem skrz kabelovou průchodku. 

Dimenzování přívodu a odvodu maziva 

Průměr otvoru přívodu maziva do ložiska byl navržen dle požadovaného průtoku 

maziva ložiskem definovaného v kapitole 3, viz tab. 3-2. Velikost vhodného průměru 

otvoru lze vypočítat z rovnice kontinuity pro ustálené proudění ideální kapaliny.        

 

𝑄v = 𝑆𝑣 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (11) 

 

kde: 

S m2  je obsah průtočného průřezu 

v m.s-1  - rychlost proudění kapaliny 

 

Vyjádřením průměru z obsahu z rovnice (11) dostaneme. 

 

𝑑 = √
4𝑄𝑣

𝜋𝑣
 (12) 

 

kde: 

Qv m3.s-1  je průtok kapaliny 

v m.s-1  - rychlost proudění kapaliny 

 

Doporučená rychlost proudění oleje se pohybuje mezi 3 ÷ 7 m/s [17], což odpovídá 

velikosti průměru mezi 5,5 ÷ 8,4 mm. Výsledný průměr byl zvolen 6 mm (DN 6), který 

odpovídá hydraulické hadici a závitu o velikosti ¼“. 

Obr. 4-17 Sestava snímání teploty  
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Při návrhu minimální velikosti otvoru pro odvod maziva byl uvažován výpočet pro 

„volný výtok kruhovým otvorem ve stěně“ [18]. Rovnici pro výtok lze psát ve tvaru. 

 

𝑄out = 𝜇o [1 −
1

32
(

𝑟o

ℎT
)

2

−
5

1024
(

𝑟o

ℎT
)

4

] 𝜋𝑟o
2√2𝑔ℎT (13) 

 

kde: 

µo -  je součinitel výtoku otvorem 

ro m  - poloměr otvoru 

hT m  - hloubka těžiště kruhového otvoru 

g m.s-2  - gravitační zrychlení 

 

Při uvažování poměru 
𝑟o

ℎT
< 1 je možné s dostatečnou přesností členy v závorce 

vynechat a poloměr otvoru vyjádřit jako. 

 

𝑟o = √
𝑄out

𝜇o𝜋√2𝑔ℎT

 (14) 

 

kde: 

Qout m3.s-1  je průtok kapaliny při výtoku 

µo -  - součinitel výtoku otvorem 

hT m  - hloubka těžiště kruhového otvoru 

g m.s-2  - gravitační zrychlení 

 

Hloubka těžiště kruhového otvoru a maximální výška hladiny jsou patrné z obr. 4-18. 

Součinitel výtoku otvorem byl zvolen dle tabulky 5.1 v [18] pro „otvory u dna 

s podstatným bočním zúžením“. Výsledné zvolené a vypočítané hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 4-3. Velikost výsledného otvoru byla zvolena větší, než je minimální 

vypočítaná. To je dáno především z důvodu zanedbání vlastního přítoku a 

zjednodušení výpočtu, ale také z důvodu případného zvýšení průtoku ložiskem, kde 

by byla tato část limitující.    

 
Tab.  4-3 Parametry výpočtu odvodu maziva 

Průtok kapaliny 

při výtoku 
Qout l.min-1 ≥ Qin (10) 

Součinitel 

výtoku otvorem 
µo - 70 

Hloubka těžiště 

otvoru 
hT mm 19 

Gravitační 

zrychlení 
g m.s-2 9,81 

Minimální 

poloměr otvoru 
ro mm 11 

Zvolený 

poloměr otvoru 
ro mm 22 

Obr. 4-18 Řez odtokem  

hT  r0
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Návrh labyrintového těsnění 

Z důvodu měření třecího momentu ložisek 

bylo požadováno těsnění, které nezvyšuje 

tření. Z tohoto důvodu bylo zvoleno 

bezkontaktní labyrintové těsnění. Komerčně 

dostupná těsnění jsou řešena buď jako 

dvoudílná s vnějším a vnitřním kroužkem, 

který je nalisován na hřídeli (kvůli velmi 

malé radiální a axiální vůli jsou vhodná spíše 

pro valivá ložiska) nebo jednodílná, která 

jsou buď příliš velká (pro větší průměry 

ložisek) nebo jsou navrhována a vyráběna na 

míru dané aplikaci. Z tohoto důvodu bylo 

přistoupeno k vlastnímu návrhu labyrintu.  
 

Na obr. 4-19 je řez navrženým labyrintovým těsněním. Těsnění je tvořeno z jediného 

vnějšího kroužku, který má na vnitřním průměru radiální drážky s těsnícími břity. 

Materiálem labyrintu je cínový bronz. Vlivem velmi malé radiální vůle mezi břity a 

hřídelí dochází k zvýšení kinetické energie maziva, která je následně rozptýlena 

v radiální drážce. Mazivo, které projde skrz břity, je drážkami odváděno do spodní 

části labyrintu, kde vytéká otvorem do spodní části ložiskového domku. 
 

Při návrhu rozměrů břitů byla využita rovnice vyjadřující hmotnostní průtok 

labyrintovým těsněním s přímými břity [19]. 
  

𝑊𝑝 = 5,76𝐾
𝐴𝑔

[𝑅𝑇0]1/2

𝑝0

[1 − 𝛼]1/2
𝛽 (15) 

 

kde: 

K -  je faktor radiální vůle 

Ag m2  - plocha průtoku jedním břitem 

R J.mol-1K-1 - univerzální plynová konstanta 

T0 K  - teplota plynu na vstupu 

p0 Pa  - tlak na vstupu 

α -  - faktor zbytkové energie 

β -  - faktor průchodu 
 

Rovnice (15) je určena pouze pro plynné médium, protože v sobě obsahuje univerzální 

plynovou konstantu R, ale lze je možné z ní využít energetický faktor α [19] 

představující zbytkovou kinetickou energii po průchodu jedním břitem. 

 

𝛼 =
8,52

[
𝑇𝑃 − 𝐿

𝑐 ] + 7,23
 (16) 

 

kde: 

TP mm  je rozteč mezi břity 

L mm  - délka břitu 

c mm  - radiální vůle mezi břitem a hřídelí 

Obr. 4-19 Labyrintové těsnění  
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Chceme-li, aby hmotnostní průtok labyrintem byl co nejmenší, pak musí faktor α  0, 

což odpovídá minimalizaci zbytkové kinetické energie. Efektivita těsnění se zároveň 

zvyšuje s rostoucím počtem břitů. Radiální vůle byla zvolena s ohledem na radiální 

ložiskovou vůli a průhyb hřídele pod zatížením. Výsledné parametry labyrintového 

těsnění jsou uvedené v tabulce 4-4.   
 

Tab.  4-4 Parametry labyrintového těsnění  

Zbytková energie po 

průchodu jedním 

břitem 

Zbytková energie po 

průchodu labyrintem 

Počet 

břitů 

Délka 

břitu 

Rozteč 

mezi břity 

Radiální 

vůle 

α α‘ n L TP c 

% % - mm mm mm 

50,9 3,42 5 0,2 2,1 0,2 

 

Otvor pro pozorování kontaktu 

Na obr. 4-20 je detail řezu víka s otvorem a safírovým ložiskem uloženým v pouzdru. 

Návrh safírového ložiska a jeho uložení nejsou v této práci řešeny. Návrh slouží jen k 

vizualizaci. Geometrie otvoru ve víku je uzpůsobena požadovanému pozorovacímu 

úhlu ±30° (tab. 3-2) a objektivu Nikon CFI60 TU Plan Epi se zvětšením 5x, respektive 

10x. Vzhledem k mazání ložiska skrz hřídel a ovlivnění mazacího filmu mazacími 

otvory je šířka otvoru navržena s vyosením ±10 mm od středu otvoru. Minimální 

průměr čepu ložiska je 30 mm při zvětšení 10x, respektive 20 mm při zvětšení 5x. 

Obr. 4-20 Detail otvoru pro pozorování kontaktu 
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Deformačně napěťová analýza ložiskového domku 

Pro analýzu byl zvolen levý 

ložiskový domek, který je vlivem 

pozorovacího otvoru méně tuhý 

oproti pravému ložiskovému 

domku. Safírové ložisko bylo 

nahrazeno stejným ložiskovým 

pouzdrem, které se nachází u 

pravého a prostředního ložiskového 

domku. Model byl před simulací 

zjednodušen odebráním zkosení, 

závitových otvorů, spodní drážky, 

děr v ložiskovém pouzdru apod. 

Materiálem všech částí je kromě 

šroubů kalená a popuštěná 

nástrojová ocel Toolox 33                 

(E = 2·105 MPa; ν = 0,3; Re = min. 980 MPa). Mezi všechny části byly definovány 

třecí kontakty se součinitelem tření 0,15. Na spodní plochu těla bylo nastaveno 

vetknutí (A). U šroubů bylo nastaveno předpětí (C-F) o velikosti 70 % meze kluzu 

pevnostní třídy 10.9. Na vnitřní plochu horního ložiskového pouzdra byla pomocí 

okrajové podmínky „zatížení ložiska“ (B) definována síla F = 7 500 N, tedy maximální 

požadovaná hodnota zatížení. Velikost prvků sítě byla nastavena 2 mm u těla a 

spodního pouzdra a na ostatní části 1 mm s lokálním zjemněním na 0,5 mm v okolí 

míst kontaktu horního pouzdra s víkem.  

Redukované napětí (obr. 4-22) dosahuje na většině míst maxima do 200 MPa. Největší 

hodnoty napětí se objevují pouze lokálně v místech pod předepnutými šrouby a lze je 

považovat za přijatelné. Výsledné deformace (obr. 4-23) jsou zobrazeny pouze v řezu 

víka a ložiskového pouzdra, kde jsou nejpodstatnější a ovlivňují deformaci ložiska, 

která je nežádoucí. Maximální průhyb 0,06 mm se nachází uprostřed ložiskového 

pouzdra. Tato hodnota je však absolutní a při relativním srovnáním s okraji pouzdra je 

průhyb přibližně 36 µm. 

Obr. 4-21 Okrajové podmínky 

Obr. 4-22 Redukované napětí [MPa] 

  0                         119,6                     239,4                      515,2                 791,2 

             59,81                      179,4                     377,2                      653,2 

 
Obr. 4-23 Deformace v ose Y [mm] 

  -0,016                0,0029                   0,022                      0,041                   0,06 

            -0,0066                    0,012                     0,031                     0,051 
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4.2.2 Střední ložiskový domek (zatěžovací) 

 

Střední ložiskový domek slouží k přenosu zatížení ze zátěžného členu na hřídel a byl 

navržen ve stejném stylu jako boční ložiskové domky. Hlavními částmi na obr. 4-24 

jsou tělo a víko. Rozdíl oproti bočním domkům je ve způsobu uchycení a přívodu, 

respektive odvodu maziva. Ke spodní straně těla je pomocí osmi šroubů M4x25 

uchycen přesný snímač tahové/tlakové síly Burster – typ 8524-6020 s jmenovitým 

rozsahem 0 ÷ 20 kN. Přesnost snímače je do 0,25 % jmenovitého rozsahu, tedy 50 N 

[24]. Ke středovému závitu snímače je uchycen zátěžný člen popsaný dále. Přívod 

maziva je vzhledem k zatížení ložiska ve spodní části přiveden otvorem ve víku. 

Přívod maziva zůstal zachován i ze spodní strany v případě opačného zatěžování. 

Odvod maziva je podobný jako u bočních domků, jen je z důvodu snížené výšky kvůli 

snímači řešen dvojicí hadic s odpovídajícím průtočným průřezem. Uchycení je řešeno 

stejným způsobem pomocí nátrubku a pevnostní hadicové spony. Ostatní části jako je 

labyrintové těsnění, ložisková pouzdra, boční víčka apod. jsou stejné. 

Deformačně napěťová analýza středního ložiskového domku 

Stejně jako u deformačně napěťové analýzy bočního ložiskového domku byl model 

před simulací zjednodušen odebráním zkosení, závitových otvorů, děr v ložiskovém 

pouzdru apod. Materiálem všech částí je opět kalená a popuštěná nástrojová ocel 

Toolox 33 (E = 2·105 MPa; ν = 0,3; Re = min. 980 MPa). Mezi všechny části byly 

definovány třecí kontakty se součinitelem tření 0,15. Okrajové podmínky jsou na obr. 

4-25. Na spodní plochu těla v místě kontaktu se snímačem síly bylo definováno 

Obr. 4-24 Střední ložiskový domek 
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vetknutí (A). U šroubů bylo 

nastaveno předpětí (C-F) o 

velikosti 70 % meze kluzu 

pevnostní třídy 10.9. Na vnitřní 

plochu spodního ložiskového 

pouzdra byla pomocí okrajové 

podmínky „zatížení ložiska“ (B) 

definována síla o dvojnásobné 

velikosti oproti bočnímu domku 

F = 15 000 N. Velikost prvků sítě 

byla nastavena 2 mm u víka a 

horního pouzdra a na ostatní části 1 

mm s lokálním zjemněním na 0,5 

mm v okolí míst kontaktu spodního 

pouzdra s tělem. 

 

Redukované napětí dosahuje na většině míst nízkých hodnot kolem 50 MPa. 

Maximální hodnoty napětí se objevují pouze lokálně v místech pod předepnutými 

šrouby a lze je zanedbat. Výsledné deformace na obr. 4-27 se pohybují okolo 30 µm. 

Relativní průhyb ložiskového pouzdra v řádu mikrometrů je však zanedbatelný.  

 

 Sestava zátěžného členu 
 

Jak bylo avizováno v podkapitole 3.6, pro vyvození zatížení byl zvolen pneumatický 

válec. Sestava zátěžného členu je i s řezem na obr. 4-28. Skládá se ze základny, ke 

které je čtyřmi šrouby M12x230 uchycena dvojice pneumatických válců v tandemu. 

Použití dvou válců má dvojí význam, jednak vyvození dostatečně velké síly, ale také 

naopak vyvození menší síly zapojením pouze jednoho válce. Při použití jediného válce 

by musel mít větší průměr pístu, u kterého se více projevuje problém s tzv. „stick-slip“ 

efektem, ke kterému dochází při malých tlacích vlivem vyššího tření těsnících 

4.3 

 

Obr. 4-25 Okrajové podmínky 

Obr. 4-26 Redukované napětí [MPa] 

  0                        119,1                      238,2                      457                    675,8 

             59,6                       178,7                      347,6                     566,4 

 
Obr. 4-27 Deformace v ose Y [mm] 

-0,031                 -0,023                     -0,015                   -0,007                  0,001 

             -0,027                    -0,019                   -0,011                   -0,003 
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kroužků. Horní válec má průchozí pístní tyč, která je spojena s pístní tyčí druhého 

válce závitovou tyčí. Těla obou válců jsou vymezena čtyřmi sloupky. K hornímu válci 

je pomocí závitové redukce uchycena kompenzační hlavice (tab. 4-6), která obsahuje 

kulový kloub a vložku umožňující radiální a úhlové vyosení. Následně je na 

kompenzační hlavici uchyceno táhlo, které je pomocí závitu uchyceno ke snímači síly 

(obr. 4-24). Výškové nastavení je dáno vlastním zdvihem válců. Pozice pístů obou 

válců je ve výchozí pozici (střední domek se nachází v ose bočních domků) v polovině 

zdvihu, což zaručuje působení tlaku na celou plochu pístu, která v koncových pozicích 

není kvůli tlumení dostupná.  Základna je čtyřmi šestihrannými šrouby M16x180 

uchycena k základní desce. K vymezení vzdálenosti jsou použity sloupky.  

4.3.1 Návrh pneumatických válců 

 

Velikost pneumatických válců byla zvolena dle tabulky teoretických sil při vysouvání, 

respektive zasouvání pístu (plocha pístu je zmenšená o plochu pístní tyče), která je 

uvedena v příloze 4. Síly zvolených válců jsou teoretické a je potřeba je korigovat dle 

účinnosti. Skutečnou sílu válce určíme ze vzorce.  

 

𝐹skut. = 𝜂𝐹teor. (17) 

 

kde: 

ηv -  - účinnost válce 

Fteor. N  - teoretická síla válce 

 

Obr. 4-28 Sestava zátěžného členu 
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Ve výše uvedené konfiguraci působí tlak při vysouvání (zatěžování směrem nahoru) 

na celou plochu pístu u spodního válce, respektive na plochu pístu zmenšenou o plochu 

pístnice u horního válce, to je patrné i z řezu na obr. 4-28. Při zasouvání (zatěžování 

směrem dolů) je u obou válců plocha shodná. Parametry zvolených válců jsou uvedeny 

v tabulce 4-5. Při výpočtu byla použita účinnost, která se obecně pohybuje okolo 90 % 

a dostupný tlak 0,7 MPa.    
 

Tab.  4-5 Parametry pneumatických válců [25] 

Označení CDQ2B125-10DCZ CDQ2WB125-10DCZ 

Celková síla 

Průměr pístu 

mm 

125 125 

Průměr pístní tyče 36 36 

Zdvih 10 10 

Minimální tlak 
MPa 

0,05 0,05 

Maximální tlak 1 1 

Minimální 

skutečná 

síla 

vysouvání 

N 

7731 7090 14821 

zasouvání 7090 7090 14180 

Maximální 

skutečná 

síla 

vysouvání 552 506 1058 

zasouvání 506 506 1012 

 

Tab.  4-6 Parametry kompenzační hlavice [26] 

Označení 

hlavice 

Maximální přenášená síla Maximální 

radiální vyosení 

Maximální úhlové 

vychýlení v tlaku v tahu 

JB100-20-

250 

N N mm ° 

28 000 7 900 ±2 ±5 

 

4.3.2 Deformačně napěťová analýza základny 

 

Provedená analýza byla řešena pouze na 

základně, na které jsou uchyceny 

pneumatické válce. Vymezovací sloupky 

byly z analýzy vynechány, neboť zatížení 

je přenášeno pouze šrouby M16x180, 

které jsou předimenzovány. Materiálem 

základny je uhlíková ocel C45E (E = 

2·105 MPa; ν = 0,3; Re = min. 285 MPa). 

Základna byla v místě uchycení válců (A) 

zatížena reakční silou odpovídající síle 

vyvozené válci, tedy 15 000 N. V místě 

uchycení základny šrouby s podložkou 

byla definována vazba vetknutí (A). 

Velikost prvků sítě byla nastavena 

jednotně na 2 mm s lokálním zjemněním 

sítě na 1 mm v místě vazeb. 

4.3.2 

 

Obr. 4-29 Okrajové podmínky 
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Maximální redukované napětí 247 MPa je lokálně v místě kontaktu základny 

s podložkou a je vůči meznímu stavu pružnosti stále vyhovující. Největší průhyb 

základny 0,03 mm je vzhledem k velikosti zdvihu válců zanedbatelný. 

4.3.3 Pneumatický obvod 

 

Schéma pneumatického obvodu ovládání válců je uvedeno níže. Obvod se skládá 

(zleva) ze vstupní jednotky úpravy vzduchu, která obsahuje ručně ovládaný 3/2 ventil 

a regulátor tlaku s integrovaným filtrem vzduchu. Následuje dvoupolohový ručně 

ovládaný 3/2 ventil, kterým se spouští zatěžování. Poté je výstup z ventilu rozdělen na 

dvě větve. Jedna větev vede do spodní komory obou válců a druhá větev přes přesný 

regulátor tlaku do horní komory obou válců. Na obou větvích je před vstupem do válců 

umístěn škrtící ventil, kterým se nastavuje rychlost vysouvání/zasouvání válce. 

Regulátorem na vstupu se nastavuje tlak v první větvi, respektive síla při vysouvání. 

Regulátorem v druhé větvi se nastavuje protitlak, kterým se reguluje vyvozená síla. 

Pokud je potřeba maximální síla, tak se na regulátoru v druhé větvi nastaví nulový tlak. 

Obr. 4-32 Schéma pneumatického obvodu 

 

 

Obr. 4-30 Redukované napětí [MPa] 

  0                          12,4                       12,7                        67,1                 246,8 

               1,3                         12,5                        39,9                       94,2 

 
Obr. 4-31 Celková deformace [mm] 

  0                          0,028                      0,055                     0,083                  0,03 

               0,014                     0,041                      0,069                     0,097 
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 Sestava pohonu simulátoru 
 

Uspořádání jednotlivých částí, tak jak jsou umístěné v sestavě simulátoru, je 

zobrazeno na obr. 4-33. Na hřídeli asynchronního elektromotoru je z důvodu velkého 

průměru našroubována redukce. Redukce je středěná pomocí kuželu a středícího důlku 

na hřídeli motoru. Konec redukce se závitem je rozříznutý a pomocí kaleného 

válcového kolíku s kuželovým náběhem a stavěcího šroubu jsou obě poloviny při 

dotažení roztáhnuty, čímž dojde k pojištění redukce proti vyšroubování. Dále je 

redukce pomocí vlnovcové pružné spojky spojena se snímačem kroutícího momentu. 

Uchycení pružné spojky je řešeno svěrným spojem a kvůli vysokým otáčkám je 

vyvážena. Výstupní hřídel snímače je pomocí stejné pružné spojky spojena s testovací 

hřídelí, která má v místě kontaktu po obvodu čtyři otvory, skrze které se přivádí 

mazivo do kontaktu. Mazivo je do hřídele přivedeno pomocí rotační spojky uchycené 

na konci hřídele. Motor je z důvodu relativně velké tolerance osové výšky (-0,5 mm) 

uchycen k desce se stavěcími šrouby s jemným závitem, kterými je možné doladit 

správnou výšku. Po nastavení výšky se stavěcí šrouby pojistí kontramaticí. Pomocí 

šroubů M8x45 a T-matic jsou stavěcí šrouby uchyceny k základní desce s T-drážkami. 

Na spodní straně desky se stejně jako u ložiskových domků nachází drážka, která 

slouží k vzájemnému středění, čímž je zajištěno posouvání motoru a dalších částí 

podél základní desky. Drážka je řešena tak, aby byla v každé poloze v kontaktu pouze 

se dvěma středícími kolíky. Na držáku snímače se taktéž nachází středící drážka. 

Obr. 4-33 Sestava pohonu simulátoru 

4.4 
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4.4.1 Návrh hřídele 

 

Hřídel byla stejně jako pouzdra ložisek navržena pro automobilová ložiska od firmy 

Daido Metal Czech s.r.o. s průměry 38/42 mm a šířkou 20 mm. Hřídel je zobrazena na 

obr. 4-33. Hřídel má až na válcový konec pro uchycení pružné spojky stejný průměr 

po celé délce. Délka hřídele byla zvolena pro nejmenší rozteč bočních ložisek 175 mm. 

Na povrchu jsou mezi jednotlivými místy pro ložiska drážky, které slouží k odstřiku 

vytékajícího maziva z ložiska. Povrch hřídele je povrchově kalen na 50÷60 HRC a 

broušen. Z pravé strany se nachází středící otvor a jemný závit M16x1,5, kterým je 

uchycena rotační spojka. Návrh hřídele jako rotoru nebyl uvažován z důvodu nutné 

znalosti požadovaných parametrů, které nebyly definovány.   

 

Deformačně napěťová analýza 

Výpočet hřídele byl řešen pouze „analyticky“ v programu Autodesk Inventor 2016. 

Materiálem hřídele je ušlechtilá konstrukční ocel 16MnCr5 (E = 2·105 MPa; ν = 0,3; 

Re = min. 420 MPa). V místě bočních ložisek byla hřídel „podepřena“ a v místě 

středního ložiska zatížena maximální silou 15 000 N. Na obrázku níže je vykreslen 

průběh redukovaného napětí dle HMH, průhybu a natočení hřídele. Jak je patrné 

z grafů, tak maximální napětí 122 MPa je v místě zatížení a proti meznímu stavu 

pružnosti je stále dostatečně malé. Ve stejném místě je také největší průhyb o hodnotě 

91 µm. Z důvodu bodového zatížení a záchytu reakčních sil bude skutečný průhyb 

pravděpodobně menší.    

Obr. 4-34 Průběh redukovaného napětí, průhybu a natočení hřídele 
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4.4.2 Parametry zvolených komponent   

 

Pohon simulátoru byl zvolen na základě parametrů, které byly definovány v 3. kapitole 

a jsou uvedeny v tabulce 3-2. Zvolen byl třífázový asynchronní elektromotor od 

společnosti Siemens, typ 1PH8. Tyto elektromotory jsou primárně určeny pro CNC 

obráběcí centra, frézovací nebo soustružnická vřetena, speciální zařízení apod., takže 

dosahují dostatečně velkých výkonů a otáček až 20 000 min-1. Na obr. 4-35 je typická 

charakteristika závislosti otáček na výkonu. Parametry vybraného motoru jsou 

uvedeny v tabulce 4-7. 

 
Tab.  4-7 Parametry motoru [24] 

Označení 

elektromotoru 
1PH8087-1SM00-0MB1 

Osová výška mm 80 

Jmenovité 

otáčky 
min-1 3 000 

n2 min-1 20 000 

nmax3 min-1 20 000 

Jmenovitý 

výkon 
kW 4,8 

Jmenovitý 

moment 
Nm 15 

Moment při 

nmax3 

(teoretický) 

Nm 2,3 

 

Snímač kroutícího momentu sloužící k měření třecího momentu ložisek byl zvolen od 

společnosti Burster, typ 8661. Jeho parametry jsou uvedeny v tabulce 4-8. 
 

Tab.  4-8 Parametry snímače kroutícího momentu [25] 

Označení 

snímače 

Měřící 

rozsah 

Maximální 

otáčky 

Moment setrvačnosti 

měřící strany 

Moment setrvačnosti 

poháněné strany 

8661-5010-

V0000 

Nm min-1 10-6 kg.m2 10-6 kg.m2 

0÷10 15 000 2,35 14,3 

 

Spojení snímače s motorem a hřídelí je realizováno vlnovcovou pružnou spojkou od 

společnosti R+W, typ BKL. Její parametry jsou uvedeny v tabulce 4-9. 
 

Tab.  4-9 Parametry pružné spojky [26] 

Označení 

spojky 

Jmenovitý 

moment 

Maximální otáčky 

(XX) 

Moment 

setrvačnosti 
Torzní tuhost 

BKL-10-15-

15-XX 

Nm min-1 10-6 kg.m2 103 Nm.rad-1 

10 20 000 16 9 

 

Pro přívod maziva do kontaktu byla zvolena rotační spojka od společnosti Rotoflux, 

která se používá u vysokorychlostních vřeten obráběcích strojů pro přívod chladicí 

kapaliny, nicméně je dle výrobce vhodná i pro použití maziva. Parametry rotační 

Obr. 4-35 Graf závislosti otáček na výkonu [27] 

4.4.2 
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spojky jsou uvedeny v tabulce 4-10. Provoz spojky je možný pouze s proudícím 

médiem, které zároveň spojku ochlazuje.  

 
Tab.  4-10 Parametry rotační spojky [27] 

Označení spojky 
Maximální tlak 

kapaliny 

Maximální 

teplota kapaliny 

Maximální 

otáčky 
Hmotnost 

B08-1302-04R 
MPa °C min-1 Kg 

10 90 15 000 0,3 

 

 

 Sestava uchycení kamery/mikroskopu 
 

Sestava ramene pro uchycení kamery zobrazená na obr. 4-36 je sestavena z větší části 

ze standartních nakupovaných komponent. Základem je sloup uchycený ve spodní 

části k desce stolu pomocí čtyř šroubů M12x35. Na sloupu je svěrně uchycen držák s 

ramenem. Kvůli manipulaci s držákem (změna výšky nebo pozice otočením) je proti 

nechtěnému pádu umístěn pod držákem svěrný kroužek. Na konci ramene je umístěný 

kloub umožňující natočení kolem vertikální osy. Kloub je uchycen na svěrné objímce, 

která umožňuje naklopení kolem horizontální osy. Proti nechtěnému vypadnutí 

objímky z kloubu je na konci kloubu vložen pojistný kroužek. Možnost nastavení 

objímky, kloubu a výšky poskytuje šest stupňů volnosti a je tak možné nastavit 

„libovolnou“ pozici a úhel vůči ložiskovému domku. Objímka je dále uchycena 

k základně. Z důvodu jemnějšího doladění při zaostřování kamery je k základně 

uchycena manuální lineární osa s rozsahem ±25 mm. Na lineární ose je přišroubován 

rychloupínací adaptér, který se skládá ze dvou částí – těla, které je uchyceno k lineární 

ose a upínací lišty, která je přišroubována ke kameře. Uchycení/sundání kamery se 

provede nasunutím lišty do těla a zajištěním odpruženou pojistkou.     

Obr. 4-36 Sestava uchycení kamery 
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 Ostatní části 
 

Mazání 

Jak bylo uvedeno v podkapitole 3.5, řešení mazacího systému není součástí této práce 

a bude zadáno externímu dodavateli. V tabulce 4-11 jsou uvedeny parametry pro 

připojení mazacího okruhu k navrženému simulátoru a doporučené navrhované 

průtoky odvozené z výpočtu ložisek v kapitole 3 (tab. 3-1). Tyto parametry je nutné 

konzultovat s dodavatelem, zdali jsou dosažitelné.       

 
Tab.  4-11 Parametry simulátoru pro připojení k mazacímu systému 

Součást 

Velikost připojení Střední průtok 
Maximální 

průtok 

Přívod maziva 
Odvod maziva 

(hadice) [mm] 
l.min-1 l.min-1 

Rotační spojka 

G ¼“ 

- 
1 10 

Levý ložiskový domek 51/63 

Střední ložiskový domek 32/42 1 10 

Pravý ložiskový domek 51/63 1 10 

Celkový průtok 3 30 

 

Elektroinstalace a měřící řetězec 

Stejně jako mazání, ani elektroinstalace simulátoru není v této práci řešena a její řešení 

bude zadáno externě. Při samotném návrhu simulátoru nebylo nutné elektroinstalaci 

uvažovat, neboť všechny důležité součásti jako je frekvenční měnič s napájením, 

bezpečnostní relé, jističe, měřící karty apod., budou umístěné v samostatně stojícím 

rozvaděči umístěném vedle stolu (obr. 4-1). Jediným požadavkem byla implementace 

snímačů teploty pro měření teploty ložisek, snímače kroutícího momentu a snímače 

síly. 

 

Bezpečnostní kryt 

Kvůli bezpečnosti obsluhy je 

na simulátoru kromě bočních 

krytů stolu, které nejsou 

z bezpečnostního hlediska 

důležité, také kryt rotující 

hřídele v místě spojení 

snímače kroutícího momentu 

s motorem a hřídelí. Kryt je 

vytvořen z ohýbaného 

ocelového výpalku a je 

uchycen k bočním stranám 

držáku snímače kroutícího 

momentu pomocí čtyř 

šroubů.

Obr. 4-37 Bezpečnostní kryt hřídele 

4.6 
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5 DISKUZE 
 

Výsledkem výše uvedené práce je konstrukční návrh simulátoru pro studium a 

testování radiálních kluzných ložisek, který je připraven na implementaci safírového 

ložiska umožňujícího pozorování kontaktu mezi čepem hřídele a ložiskem pomocí 

optických metod. Simulátor je navržen jako modulární z hlediska snadné změny 

rozteče ložisek posunutím ložiskových domků podél základní desky, aniž by bylo 

nutné seřizovat vzájemnou souosost ložiskových domků. To je možné díky středícím 

kolíkům v základní desce a středícím drážkám na jednotlivých komponentech, které 

se mohou posouvat. Problém u tohoto řešení může vzniknout již při samotné výrobě, 

neboť aby toto řešení fungovalo správně, je nutné důsledně dodržet všechny 

požadované výrobní tolerance. Ložiskové domky jsou navrženy tak, aby poskytovaly 

relativně jednoduchou změnu velikosti průměru ložiska pomocí výměnných 

ložiskových pouzder. Při této výměně je nevýhodou nutnost vyrobit nová ložisková 

pouzdra pro jinou velikost ložiska a labyrintová těsnění, která jsou navržena pro 

konkrétní průměr hřídele. To je však vykompenzováno nižší cenou oproti výrobě 

nového ložiskového domku. Simulátor je navržen pro maximální vnitřní průměr 

ložiska 40 mm, tato hodnota může být při určité konfiguraci i větší, nicméně 

maximální velikost je limitována prostorem, který je potřebný pro umístění 

labyrintového těsnění. Modulárnost konstrukce také umožňuje použít simulátor 

v tříložiskovém uspořádání, které je charakterizováno aktivním zatěžováním hřídele 

až do velikosti 15 kN a tedy vyvozením velkých kontaktních tlaků, nebo 

ve dvouložiskovém uspořádání, které umožnuje simulování rotorových soustav 

s roztečí ložisek až do velikosti okolo 680 mm, respektive až 840 mm při vynechání 

snímače kroutícího momentu. Zvolený pohon umožňuje provádět testy až do 20 000 

otáček při zachování konstantního výkonu, což se projevuje i na velikosti kroutícího 

momentu, který se i při takto vysokých otáčkách pohybuje okolo 2 Nm. Při použití 

snímače kroutícího momentu je nutné vzít v úvahu, že zvolený snímač má maximální 

otáčky „pouze“ 15 000 min-1 a nelze ho tedy provozovat při vyšších otáčkách. Tento 

snímač byl zvolen zejména kvůli většímu měřícímu rozsahu, neboť vhodný snímač pro 

vyšší otáčky poskytuje měřící rozsah pouze do 1 Nm a mohlo by tak dojít k jeho 

poškození.   

 

Primárním účelem je využití simulátoru při optickém pozorování kontaktní oblasti 

skrze safírové ložisko. Z tohoto důvodu je ve víku levého ložiskového domku vytvořen 

otvor, kterým je možné sledovat kontakt vysokorychlostní kamerou, respektive 

mikroskopem. Geometrie otvoru je přizpůsobena objektivu s desetinásobným nebo 

pětinásobným zvětšením v závislosti na průměru čepu a je možné pozorovat kontakt 

jak v místě mazacích otvorů, tak i vyosením ±10 mm mimo ně a v rozsahu natočení 

±30° od svislé osy. Návrh uložení ložiska nebyl součástí práce a není v ní tedy uveden, 

nicméně je důležité uvést některá doporučení. Materiálem ložiska je uvažován safírový 

monokrystal, který je křehký a může tak relativně snadno dojít k jeho poškození. Kvůli 

snížení tuhosti ložiskového domku vlivem otvoru a tím také možných větších 

deformací je vhodné uložit safírové ložisko „pružně“ např. zalitím do pryskyřice, 

avšak funkčnost tohoto řešení by se musela vyzkoušet a ověřit správná tuhost. 

V opačném případě by příliš poddajné uložení mohlo vést k vzniku hranového efektu 

a tedy působením zatížení na hranu ložiska. V uvedené konfiguraci je také nutné 

počítat s tím, že v případě využití aktivního zatěžování je velikost vyvozené síly 
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měřena u středního ložiskového domku. Z tohoto důvodu je možné velikost působící 

síly určit pouze výpočtem na základě vzájemné pozice všech ložiskových domků. U 

dvouložiskové varianty může omezení spočívat ve směru působícího zatížení, které je 

vyvozeno vlastní hmotností rotoru a dynamickými účinky a působí tak na spodní část 

ložiska. V určitých případech může být limitující i velikost samotného otvoru, 

respektive maximální odklon od svislé osy. 

 

V průběhu dokončování práce bylo rozhodnuto o výrobě simulátoru, bohužel kvůli 

opožděným termínům dodání vyráběných částí, proběhlo sestavení a odzkoušení až po 

odevzdání práce. Z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny prvotní ověřovací a zkušební 

testy funkčnosti jednotlivých částí. Nicméně tato skutečnost nenarušuje výsledek 

práce, neboť hlavním cílem bylo vytvoření kompletní výrobní dokumentace pro 

výrobu zařízení.       

 

V průběhu dalšího vývoje simulátoru je nutné vyřešit uložení safírového ložiska, 

ověřit dostatečnou funkci a efektivitu labyrintových těsnění. Dále ověřit funkčnost 

rotační spojky, a to především možnost jejího použití u rotorů, kde může vlivem vlastní 

hmotnosti výrazně ovlivňovat dynamické charakteristiky. Méně důležitou částí je 

navržení lepšího uchycení a polohování kamery, které je v současném stavu časově 

náročnější. 
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Předložená diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních 

kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového 

monokrystalu, skrz které je možné pozorovat kontaktní oblast. Návrh simulátoru byl 

řešen především z důvodu absence takového zařízení, kterým je možné zjistit základní 

charakteristiky mazacího filmu u nekonformních povrchů a získat tak představu o jeho 

utváření a chování. 

 

V úvodu práce je okrajově zmíněn vznik teorie hydrodynamického mazání a funkce 

kluzného ložiska. Následuje rešeršní část, ve které je uvedeno několik zařízení 

rozdělených podle typu. Zařízení jsou okrajově rozebrána z hlediska konstrukce a jsou 

u nich uvedeny některé parametry. Poté jsou zhodnoceny výsledky z rešeršní části a 

definovány cíle práce s požadovanými základními parametry simulátoru. Třetí 

kapitola se zabývá koncepčními návrhy základního rozmístění komponent dvou i 

tříložiskové varianty a definováním širších požadovaných parametrů simulátoru. Ty 

byly definovány na základě výpočtů několika variant kluzných ložisek. Varianty 

ložisek byly zvoleny s ohledem na rešeršní část a základní parametry simulátoru. 

Následuje výčet možných způsobů řešení pohonu simulátoru a možností vyvozování 

zatížení. Závěrem je v této kapitole uveden souhrn definovaných parametrů pro návrh 

simulátoru a výběr důležitých komponent jako je pohon apod. V následující kapitole 

je návrh zařízení detailně rozebrán podle jednotlivých podsestav. U kritických částí 

jsou uvedeny důležité výpočty a analýzy pomocí metody konečných prvků. Na závěr 

je v poslední kapitole zhodnocen návrh simulátoru s výčtem některých omezení a 

doporučení pro další vývoj simulátoru. 

 

Výsledkem práce je konstrukční návrh a funkční vzorek simulátoru radiálních 

kluzných ložisek, kterým bude po implementaci safírového ložiska možné pozorovat 

kontaktní oblast pomocí optických metod.
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Seznam zkratek 

 

FM  - frekvenční měnič 

apod.  - a podobně 

PMMA - polymethylmethakrylátu 

tzv.  - takzvaný 

např.  - například 

atd.  - a tak dále 

 

Seznam symbolů a veličin 

 

Ag m2  - plocha průtoku jedním břitem 

Cp J.kg-1.K-1 - měrná tepelná kapacita maziva 

c m  - radiální vůle 

e -  - relativní excentricita 

f -  - koeficient tření 

Fteor. N  - teoretická síla válce 

Fskut. N  - skutečná síla 

g m.s-2  - gravitační zrychlení 

h mm  - tloušťka mazacího filmu 

h0 m  - minimální tloušťka filmu 

hT m  - hloubka těžiště kruhového otvoru 

K -  - faktor radiální vůle 

L mm  - délka břitu 

l m  - délka ložiska 

Mf Nm  - třecí moment 

Mf Nm  - moment pohonu 

n -  - počet břitů labyrintu 

N s-1  - otáčky čepu 

Pf W  - Třecí výkon 

Pp W  - výkon pohonu 

p Pa  - tlak 

p0 Pa  - tlak na vstupu 

Q m3.s-1  - průtok maziva ložiskem 

Qout m3.s-1  - průtok kapaliny při výtoku 

Qs m3.s-1  - boční výtok maziva z ložiska 

Qv m3.s-1  - průtok kapaliny 

R J.mol-1K-1 - univerzální plynová konstanta 

ro m  - poloměr otvoru 

r m  - poloměr čepu 

S m2  - obsah průtočného průřezu 

S0 °C  - Sommerfeldovo číslo 

TP mm  - rozteč mezi břity 

Tav °C  - vstupní teplota maziva 

Tin °C  - vstupní teplota maziva 
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ΔT °C  - předpokládaný nárůst teploty 

T0 K  - teplota plynu na vstupu 

U m.s-1  - obvodová rychlost v ose x 

V m.s-1  - obvodová rychlost v ose y 

v m.s-1  - rychlost proudění kapaliny 

Wp kg. s-1  - hmotnostní průtok 

W N  - zatěžující síla 

wh m.s-1  - rychlost maziva na vstupu do klínu 

w0 m.s-1  - rychlost maziva na výstupu z klínu 

 

α -  - faktor zbytkové energie 

β -  - faktor průchodu 

η Pa.s  - dynamická viskozita 

µ Pa.s  - průměrná viskozita maziva 

ρ kg.m-3  - hustota maziva 

ω rad.s-1  - úhlová rychlost 

µo -  - součinitel výtoku otvorem 

ηv -  - účinnost válce 
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Diagramy pro výpočet radiálního kluzného ložiska, převzato z [1] 
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Tabulka teoretických sil pneumatických válců SMC, převzato z [22] 
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