
 

 
 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 

 
ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ 
INSTITUTE OF MACHINE AND INDUSTRIAL DESIGN 

 
 
 
 
KONSTRUKČNÍ NÁVRH DVOUKULIČKOVÉHO 
SIMULÁTORU KONTAKTU 
CONSTRUCTION DESIGN OF BI-BALL SIMULATOR OF CONTACT 

 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE     Marek Navrátil 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE     Ing. David Košťál, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2017









 

  

Abstrakt 

ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční návrh dvoukuličkového simulátoru 

kontaktu, který by umožnil další zkoumání jevu hladovění, konkrétně poměry 

distribuce mazivových filmů na dva valivé elementy s geometrií kontaktu kruhovou a 

oválnou. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
simulátor kontaktu, tribologie, elasto-hydrodynamická mazací teorie, EHD kontakt, 

hladovění 

 

 

ABSTRACT 
The goal of this bachelor thesis is to create design draft of ball-on-ball contact 

simulator, which would enable further research of starvation phenomenon, more 

specifically ratio of distribution of lubricating films onto two rolling elements with 

circular and elliptical geometry of contact. 

 

KEYWORDS 

contact simulator, tribology, elasto-hydrodynamic lubrication theory, EHL contact, 

starvation,  
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ÚVOD 
 

Tření je jedním z nejstarších problémů pro přepravu nákladu vůbec. Je významnou 

překážkou a, pokud to bylo možné, lidstvo se ji snažilo obejít, například přepravou 

nákladu po vodě, popřípadě valením. Nejúčinnější metodou snížení tření je mazání, to 

znamená použití látky s vhodnými vlastnostmi, která výrazné sníží tření mezi dvěma 

povrchy. Sekundární funkcí mazání může být také odvod tepla nebo cizích, 

nežádoucích částic z kontaktu. 

 

Primitivními pokusy o použití maziva mohlo být podle vědců například vlhčení písku 

před saněmi s kamennými bloky ve starém Egyptě. [1] Až do 50. let 19. století pak 

lidstvo používalo převážně zvířecích a rostlinných tuků, nejčastěji na promazání čepů 

kol. Na začátku 20. století exponenciálně vzrostla spotřeba maziv v důsledku rozvoje 

automobilového průmyslu. Reakcí bylo velmi rychlé rozšíření olejů na ropné bázi. 

Posledním významným milníkem pak byl počátek výroby syntetických olejů 

v průběhu 50. let 20. století. [2] 

 

Vývoj neustále reagoval na zvyšující se požadavky konstrukce a výroby. Zvyšující se 

nároky vedly nejenom k stále lepším návrhům konstrukce, ale i k snižování faktorů 

bezpečnosti. To se projevilo zvýšenými požadavky na přesnosti všech konstrukčních 

výpočtů, včetně mazacích charakteristik. [3]  
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1 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 
 

1.1.    Historie 
 

Základy moderní Kvantitativní mazací teorie (quantitative lubrication theory) byly 

stanoveny roku 1959 Dowsonem a Higginsonem [4], dále pak Hamrockem 

a Dowsonem [5] v roce 1976; studovali film maziva vznikající v místě kontaktu dvou 

těles. Nejdůležitější charakteristikou tohoto filmu je jeho tloušťka, která hraje 

kritickou roli pro určování životnosti kontaktu.  Hamrock a Dowson studovali tloušťku 

filmu jako funkci rychlosti, zatížení, tvaru, materiálu a vlastností maziva se splněním 

podmínky plně mazaného kontaktu. Zjištěné vztahy byly mnohokrát experimentálně 

ověřeny. [6]   

 

1.2. Režimy mazání 
 

 Nejdůležitější funkcí maziva je snížení tření mezi dvěma plochami a jejich vzájemná 

ochrana. Jeho efektivitu pak nejvíce ovlivňuje režim, ve kterém se nachází. Režimy se 

dají orientačně rozdělit podle tloušťky filmu mazadla, přesněji podle parametru 

mazání (obr. 1), pro který platí: 

 

kde hmin je minimální tloušťka mazacího filmu a Rred, Ra1, Ra2 jsou střední 

aritmetické odchylky profilů třecích povrchů. [7]  

 

 

 
 

 

 

Obr. 1 Režimy mazání v závislosti na tloušťce filmu. Překresleno z [22] 

1 

1.1 

 

1.2 
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1.2.1. Hydrodynamické mazání 

 

Vyznačuje se dostatečně silnou vrstvou mazacího filmu. V tomto režimu platí fluidní 

zákony a používají se pro výpočty.  

Mazivo nevyžaduje dávkování pod tlakem (i když je možné), je však důležité 

dávkování nepřetržité. Vzájemným, dostatečně rychlým pohybem mazaných těles je 

mazadlo vháněno do zúženého prostoru. Tím vzniká tlak, přes který se pak přenáší 

zatížení mezi povrchy kontaktu. (viz obr. 2) 

 

 

1.2.2. Hydrostatické mazání 

 

Vzniká, pokud je mazivo vháněno mezi dva povrchy pod dostatečným tlakem, 

v důsledku čehož dochází k jejich oddělení. Na rozdíl od hydrodynamického mazání 

je tlak v mazivu indukován externě a tělesa nemusí být vůči sobě ve vzájemném 

pohybu.  

 

1.2.3. Elastohydrodynamické mazání 

 

Jedná se o velmi výhodný režim, protože třecí koeficient f je zde nejmenší (viz obr. 1). 

Matematický popis je velmi komplikovaný, protože v kontaktu dochází 

ke krátkodobým elastickým deformacím, což znemožňuje použití normálních modelů. 

Pro výpočty se používá Hertzova teorie styku elastických těles a empiricky odvozená 

Reynoldsova teorie hydrodynamického mazání. 

 

1.2.4. Mezné mazání¨ 

 

V případě zanedbatelné tloušťky filmu nastává mezné mazání, film je mocný jen 

několik molekul. Probíhá zde pravidelný kontakt těles v nerovnostech povrchu. 

Viskozita maziva nehraje zásadní roli, rozhoduje chemické složení a chemické 

vlastnosti třecích povrchů. 

Obr. 2 Distribuce tlaku v mazivu během hydrodynamického režimu. [23] 
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1.2.5. Smíšené mazání 

 

Je přechodným režimem mezi elastohydrodynamickým a mezným režimem, slučuje 

jejich vlastnosti a je pozvolnou transformací jednoho módu do druhého. 

 

1.3. Elastohydrodynamické mazání 
 

Elastohydrodynamické mazání (EHD) je mód mazání, který vzniká v mazaných 

nekonformních kontaktech. To se může dít například v kuličkových ložiscích, 

vačkových soustavách, ozubených soukolích, volných pohyblivých těsněních nebo 

lidských kloubech. [3] Pro řádovou orientaci je tloušťka filmu v EHD kontaktu jen 

necelý mikrometr. [3]  

Při EHD kontaktu vznikají z důvodu lokálních elastických deformací tlakové vrcholy, 

které mohou být vyšší než tlaky spočítané Hertzovou teorií kontaktu. To má pak vliv 

na lokální viskozitu maziva. Oba tyto faktory (deformace a změna lokální viskozity) 

pak mají přímý dopad na tloušťku filmu maziva. (viz obr. 3) 

 

 

Tloušťka filmu elastohydrodynamického mazání je charakterizována mnoha faktory, 

mezi nejvýznamnější pak patří: 

 

• viskozita oleje, 

• rychlost vzájemného pohybu těles, 

• množství maziva, 

• drsnost povrchů,  

• vnější zatížení kontaktu.  

 

 

Obr. 3 Distribuce tlaku a tloušťky filmu v EHD kontaktu. [24] 

1.2.5 

 

1.3 
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Z důvodu žádanosti a rozšířenosti EHD kontaktů je záběr zkoumání tohoto jevu velmi 

široký. Velmi dobře prozkoumanou problematikou je jednoduchý kontakt dvou těles 

s dokonale hladkým povrchem.  Dnes jsou nejatraktivnějšími předměty zkoumání 

podkategorie jako:  

 

• termální EHD kontakt zohledňující teplo generované třením ze smýkavých 

pohybů (nehraje téměř žádnou roli pro pouze odvalující se kontakty, ale je 

zásadní pro kontakty s částečným smýkáním nebo prokluzem), 

• hladovějící kontakt, což je jev, při kterém dochází k nedostatečnému 

zásobování kontaktu mazivem, 

• podrobnější výzkumy vlivu tření (počítající s ne-Newtonskými mazivy) 

a drsnosti povrchu 

 

1.4. Hladovění 
 

 Hladovění je jev nastávající ve chvíli, kdy dochází k nedostatečnému mazání kontaktu 

mazivem. Rozdíl mezi dostatečně mazaným a hladovějícím kontaktem je vidět na 

obr. 4. Logickým důsledkem je nežádoucí zvýšení tření, teploty a opotřebování 

kontaktu. Dostatečně mazaný kontakt je charakteristický filmem, jehož tloušťka se 

zvětšuje s rostoucí rychlostí (vyhovuje pravidlům Hamrocka a Dowsona [10]). Naopak 

ve hladovějícím kontaktu film slábne se zvyšující se rychlostí. [11] Nebezpečí 

Obr. 4 Rozdíl mezi mazaným (a) a hladovějícím (b) kontaktem [8] 
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hladovějícího kontaktu je možno nalézt za neustálených pracovních podmínek při 

prokluzu součástí, rozběhu, doběhu, reverzaci pohybu, ale i za čistého valení. [9] 

 

1.4.1 Používané výzkumné metody 

 

Průběh hladovění může být pozorován v laboratorním prostředí s použitím optické 

interferometrie na kuličce odvalující se po skleněném disku, který je mazán pouze 

velmi tenkou vrstvou oleje. Průkopníky v pozorování a definici hladověného kontaktu 

touto metodou byli Wedeven [12], Chiu [13] a Pemberton a Cameron, [14] [3] Tato 

metoda sleduje podmínky vzniku hladovění podle vzájemné pozice menisku a 

Hertzovy oblasti (viz obr. 5). Dělí také závažnost hladovění podle stejných kritérií. 

Meniskem je rozuměna hranice, za kterou již směrem od kontaktu není jen mazivo, ale 

také okolní atmosféra [25] Pokud tedy meniskus splyne s Hertzovou oblastí kontaktu, 

můžeme hovořit o hladovějícím kontaktu, protože se do kontaktu dostává nejen 

mazivo, ale také okolní atmosféra. 

Obr. 5 Snímky pořízené interferometrií ukazující přibližování vstupního menisku (dole) do 

oblasti kontaktu (kružnice uprostřed) se zvyšující se rychlostí [3] 

Obr. 6  Simulátor kontaktu s geometrií disk-kulička [9] 

1.4.1 
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Tato výše zmíněná pozorování jsou ale velmi limitována geometrií kontaktu 

disk-kulička (ukázka zařízení je na obr. 6).  V reálném světě se však nejedná o častý 

kontakt. Velkou překážkou v pozorování kontaktů více podobných reálnému světu je 

nutnost použít průhledný element – nejčastěji se jedná o výše zmíněný skleněný disk.  

Jedním z cílů studia hladovějících kontaktů je stanovení správného množství 

přivedeného maziva.  Problém je ale komplikovanější, protože v reálném světě 

zpravidla nejde o singulární kontakt, ale o sérii mnoha kontaktů za sebou (například 

v ložisku). První kontakt bude plně zaplavený, ale olejový film se na konci kontaktu 

rozdělí na dvě části, z nichž jedna zůstane na valícím se elementu. (obr. 7) Tím dojde 

k poklesu maziva dostupného pro druhý valící se element, což může vést k hladovění.  

 

Obr. 7 Dělení mazacího filmu mezi kontakty [15] 

Obr. 8 Simulátor kontaktu použitý pro studium zásobování mazivem v případě 

několika kontaktů [25] 
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Utváření mazacího filmu v kontaktu tedy ovlivňují jak provozní podmínky, tak i 

geometrie třecích těles a jejich uspořádaní. Studium mazacích filmů za podmínek 

nedostatečného zásobování kontaktu mazivem vyžaduje možnost přesně definovat 

množství maziva vstupujícího do kontaktu. Tento problém Ing. David Košťál, Ph.D. 

ve své diplomové práci [15] zmínil a částečně se jím zabýval ve své disertační práci 

[25]. Pro svou práci vytvořil simulátor kontaktu disk – kulička a soudeček byl 

zaměřený na studium dvou za sebou se valících elementů. Tento simulátor je na obr. 8.
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Analýza problému a cíl práce 

2 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 

Jedním z budoucích problémů vymezených ve výše zmíněné práci [25] byla nutnost 

přesněji popsat procesy distribuce filmu na dvě části při různých poměrech prokluzu. 

Výzkum práce byl omezen pouze na částečný prokluz (cca 4 %). V závěru disertační 

práce byla zmíněna potřeba bližšího prozkoumání mechanismů dělení maziva mezi 

kontakty. Protože studium tloušťky filmu maziva nevyžaduje přímé pozorování 

kontaktu, mikroskop bude místo toho zamířený na povrch valivých elementů 

za kontaktem. To znamená, že není nutné použít průhledný element a je umožněna 

větší flexibilita pro výběr různé geometrie kontaktu a výrobu valivých elementů. 

Cílem práce je navrhnout konstrukční řešení zařízení, které by umožnilo bližší 

zkoumání distribuce filmu olejů s různými vlastnostmi na mazaných dílech při 

různých vzájemných rychlostech elementů, poměrech odvalování/smýkání 

a zatíženích. Důležité je použití dvou motorů, pro každý valivý element jeden. 

To umožní přesný prokluz během měření. Naměřené hodnoty v nově navrženém 

zařízení budou použitelné pro další výzkum problematiky hladovějícího kontaktu pro 

případ několika za sebou se valících elementů. Na obr. 9 jsou k vidění testovaní tělesa 

plánovaná k použití v zařízení. 

 

 

Použitá testovací tělesa jsou zadaná, jedná se o již zmíněnou kuličku a soudeček o 

identickém průměru 1 palce (25,4 mm).  

 

Bodový soupis zadání: 

 

1. Možnost v jakékoli kombinaci upnout hřídelky s testovacími elementy (viz 

Příloha 1 a Příloha 2)  

2. Vzájemné zatížení až 100 N s přesným odměřováním 

3. Pozice valivých elementů musí být v ostřící vzdálenosti od mikroskopu, tedy 

v zadané výšce. 

4. Celkové maximální rozměry 

5. Použité pohony 

6. Celé zařízení musí být kompatibilní s již existujícím polohovacím stolem [16] 

Obr. 9 Plánovaná geometrie kontaktu 
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3 KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
 

3.1. Návrh řešení zatěžování  
 

Stěžejní částí projektu bylo vyřešení zatížitelnosti. Možností vyvinutí zatížení je 

několik. V existujícím tribometru se zatížení generuje na principu páky se závažím, 

tedy gravitační silou. Nevýhoda plyne z použití závaží – různých zatížení lze 

dosáhnout použitím rozdílných kombinací závaží a jejich posouváním po ramenu 

páky, ale vyžaduje to více času a sadu různých těžítek. Do jisté míry je toto možno 

upravovat změnou délky ramena páky posunováním závaží, ale je to možnost omezená 

a nelze zatěžovat postupně během chodu po celém spektru stupnice.  

Další možností může být generování tlaku principem podobným hydraulické váze 

(obr. 10), jen místo do ukazatele bude tlak přenášen do soustavy, kde bude generovat 

zatížení. Generátorem tlaku může být malý vzduchový kompresor, hydraulické 

čerpadlo, ruční hydraulická pumpa (obr. 11) nebo obyčejné závaží na pístu.  

.  

 

 Závaží na pístu trpí stejným problémem jako závaží na páce, je nepraktické v případě 

požadavku inkrementálního zatěžování. Tento problém by byl odstraněn v případě 

kompresoru, hydraulického čerpadla nebo pumpy. Dávkování zatížení se bude řešit 

regulací výkonu, u hydraulické pumpy ručním pumpováním a povolováním ventilu. 

Potenciální výhodou je možnost velmi vysokého zatížení, ale to je u této aplikace 

zbytečné, vzhledem k tomu, že zadání požaduje pouze 100 Newtonů. 

Zřejmým problémem kteréhokoliv hydraulického řešení je ale vysoká finanční i 

konstrukční náročnost. 

Obr. 10 Hydraulická váha [17] 

Obr. 11 Hydraulická ruční pumpa [18] 

3 
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 Dalším řešením je vznik zatížení stlačením pružiny. Toto řešení má na rozdíl 

od předchozích výhodu v jednoduchosti, ceně a umožňuje dávkovat zatížení 

v dostatečně přesných inkrementech závisejících pouze na stlačení pružiny. Vhodným 

způsobem stlačení bude šroub, díky kterému bude možné snadno napětí generovat a 

držet na zvolené hodnotě – se správně zvolenou tuhostí pružiny a stoupáním závitu 

(například 10 N/mm tuhost, stoupání 1 mm) by jedna otáčka znamenala zatížení 10 N. 

Potenciální nevýhodou je, že změna zatížení nemůže být za chodu skoková. Skoková 

změna zatížení za chodu ale není pro toto zařízení vyžadována. Aby nevznikal 

nechtěný moment, bude osa šroubu protínat kontakt valivých elementů (obr. 12), 

popřípadě bude snaha o její umístění co nejblíže kontaktu elementů. 

Vzhledem k jednoduchosti a splnění požadavků bude zvolena varianta šroub a pružina. 

Je ale nutné také spočítat vlastní frekvenci pružiny a zkontrolovat, aby se neshodovala 

s provozními otáčkami pohonů. Protože k výpočtu vlastní frekvence pružiny je do 

vzorce potřeba dosazovat celkovou hmotnost pružené (tedy pohyblivé) části, bude tato 

charakteristika známá až v pozdním stádiu konstrukce. V případě konfliktu je nutné 

provést modifikaci konstrukce nebo bezpečnostní opatření. Příkladem bezpečnostního 

opatření je stanovení malého rizikového intervalu otáček, ve kterém nebude prováděno 

měření, pouze se přes něj rychlým přechodem zrychlí nebo zpomalí. 

 

Vzorec vlastní frekvence pružiny: 

 

Kde k [N/m] je tuhost pružiny a m [kg] je hmotnost pružené soustavy. 

 

Obr. 12 Přenos napětí šroubem a pružinou 
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3.2. Návrh vedení pohyblivé části 
 

Dalším problémem je vyřešení přenosu zatížení z pružiny na valivé elementy. Prvním 

rozhodnutím je, zda bude trajektorie vedení lineární nebo oblouková. Rozhodujícími 

parametry pro správný výběr bude tření vzniklé mezi pevnou  a pohyblivou částí a 

nároky na výrobu. Na obr. 13 jsou vidět dva koncepty vedení – axiální a lineární. 

Prvním možností řešení lineárního vedení byla tvarová drážka, například T-drážka 

(obr. 14) nebo rybinová drážka. Výhodou je snadná výroba tvarovou frézou. Toto 

řešení je ovšem nereálné kvůli nepřijatelnému tření. 

 

Obr. 13 Axiální a lineární fixace vedení 

Obr. 14 Lineární fixace vedení – varianta T-drážka 

3.2 
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Je tedy zjevné, že jakákoli podobná řešení nejsou reálná z důvodu vysokého tření. 

Stejná skutečnost platí pro axiální variantu – při volbě kterékoliv varianty bude třeba 

použít ložiska. 

Výsledkem byly další dvě koncepce -  jedna lineární a druhá axiální. Předpokládá se, 

že uchycení bude spojovat spodní pevnou desku a horní pohyblivou desku.  

Lineární koncepce je velmi jednoduchá. V online katalogu dodavatele polotovarů, 

společnosti Misumi, byla nalezena lineární vedení. Rozhodujícími parametry byly 

maximální zatěžovací momenty a cena. Požadované přesnosti splňovala všechna 

vedení, ze kterých se vybíralo (alespoň desetina milimetru v axiálním směru hřídelek, 

aby byl zajištěn kontakt ve středu ploch valivých elementů). 

Koncept provedení je patrný z obr. 15. Do pevné desky se šrouby připevní vedení, 

do nichž se upevní pohyblivá deska. Cena je v případě tohoto řešení přibližně 13,5 Eur 

za jedno ložisko. Původní koncepce počítala s možností použít jediné vedení, umístěné 

pod těžiště celé pohyblivé části, ale podrobnější výpočty momentů generovaných 

rychlovýjezdem ukázaly, že bude třeba použít vedení dvě. Rychlovýjezdem je 

myšleno zařízení, které umožní rychle zahájit a ukončit kontakt obou valivých 

elementů, bez ohledu na stlačení zatěžovací pružiny (viz kapitola 3.5.) 

Axiální koncepce (obr. 16) byla rozvinuta až po kompletním vypracování lineární 

koncepce; motivací bylo využít levnější axiální ložisko místo dražších lineárních 

vedení za předpokladu, že funkce by byla dodržena stejně jako s lineárními vedeními. 

Řešení se zpočátku jevilo jako vhodnější a jednodušší varianta, ovšem podrobnější 

rozpracování ukázalo, že jde ve výsledku o komplikovanější řešení. Také by nestačilo 

použít jediné axiální ložisko, ale bylo by nutno použít jedno radiální a jedno axiální 

ložisko. 

Obr. 15 Lineární fixace vedení – varianta Lineární ložiska 

Obr. 16 Uchycení v případě axiálního způsobu  
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V případě axiálního vedení je třeba zmínit fakt, že tvar trajektorie pohyblivé části 

(kružnice) a trajektorie stlačování pružiny (přímka) je rozdílný. V případě 

výraznějšího natočení by pružina mohla přijít do kontaktu se stěnou díry. Také vektor 

napětí indukovaného pružinou mění s natočením směr. Protože ale natáčení bude 

minimální (aby se valivé elementy oddělily 2 mm od sebe, stačí změnit úhel o cca 1°), 

není jej třeba brát v úvahu. Podobnost přímky a oblouku s takto velkým poloměrem je 

dostatečná.  

V případě axiální varianty je také velmi důležité umístit osu otáčení do těžiště 

pohyblivé části zařízení, aby se zamezilo nežádoucím momentům působícím na axiální 

ložisko. Těžiště se s největší pravděpodobností bude pohybovat mezi motorem a 

uchycením hřídelí s valivými elementy, proto je potřeba v případě axiální varianty 

zohlednit tento požadavek. Program Autodesk Inventor má funkci výpočtu těžiště 

sestavy a je možné celou sestavu plánovat tak, aby axiální varianta byla proveditelná.  

Axiální varianta v sobě schovává více problémů než řešení. Protože byla uvažována 

pouze jako potenciálně jednodušší a levnější řešení, byla nakonec zamítnuta a zvolena 

možnost lineárního vedení.  

Další výhodou lineárních vedení je možnost použití pro jiné aplikace po rozebrání 

konstruovaného zařízení. Tento fakt ale nebyl při výběru vedení zohledněn. 

 

 

3.3. Návrh uchycení hřídelek 
 

 Po výběru zatěžovacího systému a přenosu zatížení je třeba vyřešit upevnění hřídelek 

valivých elementů. Z konstrukce hřídelek je zřejmé, že pro každou budou použita dvě 

radiální ložiska. Situace je komplikovaná skutečností, že hřídelky se soudečkem a 

s kuličkou mají rozdílné umístění ložisek (obr. 17). 

 

Z toho vyplývá požadavek na: 

 

a) několik stejných přípravků; budou se upínat v různých pozicích na pohyblivé 

desce, 

b) nebo jeden univerzální přípravek, který upne ložiska v různých pozicích 

 

První koncepce byly navrženy s upínacím prostorem jako nepřerušenou dírou 

s požadovanými rozměry (obr. 18). Je zde ale velmi problematické vyjmutí hřídelek 

z přípravku, a to z důvodu omezeného manipulačního prostoru. 

Obr. 17 Porovnání pozic pro ložiska  

3.3 
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Bylo tedy rozhodnuto, že upínky budou dvoudílné – budou mít horní odnímatelnou 

část. V katalogu Misumi jsou dostupné upínací přípravky v požadované výšce. Upnutí 

hřídelky s kuličkou je zobrazeno na obr. 19. Pro upnutí různých hřídelek se vyvrtají 

do desek dvě sady děr a podle upínané hřídelky se upínací přípravek (polotovar) uchytí 

do příslušné sady děr. S polotovary od Misumi pak byla vypracovaná konstrukce téměř 

do konce. Problematické bylo uspořádání děr na desce, soustavy děr pro kuličkovou a 

soudečkovou hřídelku se navzájem překrývaly. Toto ale nebyl neřešitelný problém. 

 

Koncepce byla zavrhnuta po konzultaci s vedoucím bakalářské práce; byl vznesen 

požadavek na minimalizaci šroubových spojů z časových důvodů při obsluze zařízení. 

Byl vypracován koncept (obr. 20), který spojoval obě varianty, tedy jak jednoduchost 

upínání hřídelek do přípravku z Misumi upínky, tak výhodu upínky z jednoho dílu 

Obr. 18 Koncept uchycení Nepřerušená díra  

Obr. 19 Koncept uchycení Polotovary Misumi  
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(není třeba měnit pozici upínky). Tento koncept byl nakonec úplně zbaven šroubových 

spojů a místo nich byl použit pant a upínací svěrka s pružinou. 

 

3.4. Návrh spojky 
 

Dalším konstrukčním uzlem je řešení přenosu krouticího momentu z motoru na hřídel 

vhodnou spojkou. Motor společnosti B&R, typová řada 8LVA2 (kterým momentálně 

Ústav konstruování disponuje a jehož použití je jedním z požadavků, na obr. 21) má 

dvě možnosti upínání – buď vnitřní závit M5, nebo přenos momentu přes těsné pero 

5x5x22 (ČSN 02 2562).  

První uvažovanou variantou bylo upnutí do spojky přes závit. Tato varianta se jeví 

výhodně z důvodu malých celkových rozměrů a jednoduchosti spojky. Nejedná se ale 

o správné rozhodnutí, aplikace vyžaduje chod v obou směrech. Spojka by se tedy dříve 

či později sama uvolnila. Tomu by šlo předejít navrtáním závitu pro stavěcí šroub 

Obr. 20 Koncepty uchycení Upínka z jednoho kusu  

Obr. 21 Motor B&R 8LVA2 

3.4 
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přímo do hřídele motoru, ale to je zbytečné. Vhodnější variantou je přenášet kroutící 

moment přes těsné pero. 

Spojka tedy dostává první konkrétní rozměry – koncovka na motor bude mít průměr 

díry 14 mm. Budou dvě, jedna pro soudečkovou hřídelku (průměr koncovky 7,9 mm) 

a druhá pro hřídelku kuličkovou (průměr 5 mm). Nejsnazším řešením by bylo 

zakoupení vhodné spojkové hřídele z katalogu MISUMI (obr. 22). Rozměry 

polotovarů ale neodpovídaly požadavku (rozdíl našich průměrů je příliš velký). 

Katalog však poskytl velké množství inspirace, co se provedení plánované spojky týče. 

 

Na obr. 23 jsou vidět další vzniklé koncepty – jednokusový, což je pouze hřídel 

se dvěma požadovanými průměry děr a drážkou pro pero, a jeden dvoudílný, 

navrhnutý podle svěrací dělené spojkové hřídele MISUMI. Oba se liší způsobem 

zajištění hřídelky s kuličkou (popř. se soudečkem). V prvním případě by přenos 

kroutícího momentu na hřídelku byl zajištěn stavěcím šroubem, v druhém případě by 

stačila svěrací síla šroubů spojujících jednotlivé poloviny spojky. 

Obr. 22 MISUMI Spojkové hřídele Svěrací dělená (vlevo) a Svěrací štěrbinová (vpravo) 

Obr. 23 Různé koncepty spojek pro těsné pero (dělená, jednokusová a štěrbinová) 
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Bylo také třeba brát ohled na požadavek rychlé výměny hřídelek. Manipulace 

s jednokusovou spojkou může být z důvodu malých rozměrů obtížná. Ze stejného 

důvodu bylo také cílem omezit počet šroubových spojů na dva. To značně snížilo 

tuhost dvoukusové varianty, ovšem výpočtem byla ověřena dostatečnost dvou šroubů. 

Další faktor, který musí být zohledněn při výběru spojky, je problematika axiální 

fixace hřídelek.  

V případě výběru jednokusové spojky (nebo podobné) je potřeba dodatečně axiálně 

zajistit hřídelky. To je možné například použitím dalšího stavěcího šroubu do hřídele 

motoru. Další možností je například fixace u ložisek pomocí pojistných kroužků. 

 V případě půlené spojky je tento problém vyřešen přirozeně, svěrná síla šroubů 

automaticky znemožní axiální pohyb.  Půlená varianta se tedy jeví jednoznačně 

výhodnější: jednoduchou manipulací při výměně a fixace axiálního pohybu. Jedná se 

o složitější variantu z hlediska výroby, ale výroba může probíhat vysoustružením 

jednoho dílu, který bude rozpůlený přesně umístěným řezem pásovou pilou, laserem 

nebo vodním paprskem. Je také důležité dbát na vyváženost spojky pro minimalizaci 

vibrací za chodu. Dvoudílná spojka je nesymetrická podle roviny rozdělení, je ji ale 

možné vyvážit regulací hloubky díry pro šroub (obr. 24).  

V případě, že by ani jedno řešení nebylo vhodné, byly uvažovány také varianty 

hybridní – štěrbinová (obr. 23) nebo varianta na obr. 24. Ty spojovaly tuhost 

jednokusového řešení se svěrací silou půleného řešení. Bohužel ale v tomto případě 

není vyřešena axiální fixace – ta by musela být vyřešena pojistnými kroužky u ložisek. 

Byla zvolena půlená varianta, protože umožňuje jednoduchost manipulace a je 

jednodušší na výrobu než hybridní varianta z obr. 24. 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Ukázka vyvažování spojky na nepoužitém konceptu 
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3.5. Návrh rychlovýjezdu 
 

Požadavek na rychlovýjezd byl přidán až v průběhu konstrukčního procesu. Složitostí 

se ale nejedná o mechanismus výrazně pozměňující konstrukci, proto jeho přidání 

nečinilo výraznější potíže.  

 Měření při velkém zatížení a rychlostech ničí velmi rychle testovací vzorky, je proto 

výhodné omezit čas přípravy a ukončení kontaktu pouze na minimum nezbytně nutné 

k měření. K tomu pomůže zařízení, které bude sloužit jako dodatečná zábrana 

a nepustí valivé elementy do kontaktu, i přes to, že pružina už bude šroubem stlačená 

na požadované zatížení. Konceptů vznikla celá řada, s několika různými 

kinematickými principy.   

Prvním myšlenkou bylo přidání dalšího šroubu s hrubším stoupáním (na obr. 25 je 

šroub M16x2). Tento šroub bude mít vrtání závitu v držáku na pružinu (modrý). 

V přípravné fázi bude zavrtaný tak, aby valivé elementy od sebe byly dostatečně 

vzdálené. Uvolnění valivých elementů se provede povolením šroubu jednou otočkou 

doleva. 

Dalším zvažovaným konceptem je použití vačky. Vzhledem k potřebě pouze 

minimálního posuvu byl zajímavým konceptem obyčejný rychloupínák na kolo (obr. 

26). Větší z nich mají zdvih vačky kolem 2-3 mm, tedy dostatek, i když jen velice 

těsně.  Výhodou takového řešení je jednoznačně cena. Konstrukce se složitější vačkou 

byly také vytvořeny, ale výrobní náklady této varianty konstrukce jsou příliš vysoké. 

Dalším možným řešením byla varianta použít koupenou svěrku (obr. 27). Výhodou je 

jednoduchost operace, ale prohlížené modely měly příliš velký zdvih.  

Obr. 25 Rychlovýjezd, koncept šroub: nahoře v opřený o vaničku, dole jsou kuličky v záběru 
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 Byl také vypracován koncept na vačkové bázi využívající kruh s excentricky 

umístěnou dírou (viz obr. 28). Výhodou oproti variantě „šroub s větším stoupáním“ je 

větší uživatelská přívětivost. K operaci není potřeba pokaždé mít po ruce šestihranný 

klíč na šroub M16. Upevnění do pevné desky bude provedeno přes jednoduché 

přírubové kluzné ložisko. 

Nakonec byl jako konečné řešení zvolen pákový excentr. Šroub s pružinou byl 

používán až do finálních verzí přístroje, pak byl ale během odlehčování pohyblivé části 

nahrazen excentrem. Ten totiž nepřidává pohyblivé části na hmotnosti, nachází se 

mimo ni. Rychloupínák na kolo nebyl použit, protože přípravek na jeho upnutí 

vynuluje jeho výhodnost levného řešení.

Obr. 26 Rychloupínák na kolo 

Obr. 28 Pákový excentr s fixačním kolíkem  

Obr. 27 Kupovaná svěrka 
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4 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

V předešlé kapitole byly navrženy preferované koncepty jednotlivých konstrukčních 

uzlů simulátoru kontaktu. V průběhu koncepční fáze byly prováděny předběžné 

orientační výpočty, nyní je ale třeba provést výpočty s definitivní podobou přístroje. 

Všechny zadané vstupní parametry jsou shrnuty zde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Volba ložisek pro hřídelky 
 

Na ložiska působí v ideálním případě pouze radiální síly, z čehož jednoznačně vyplývá 

vhodnost použití radiálního kuličkového ložiska. Pro výpočet minimální únosnosti 

ložisek volím zatěžující radiální sílu 100 N a požadovanou trvanlivost ložisek 2000 

hodin. I když budou použita dvě ložiska a zatěžující síla by tedy měla být 50 N na 

jedno ložisko, je třeba brát v potaz rychlovýjezd, který maximální napětí zvýší. 

 

Únosnost ložisek 

 

𝐶 = 𝐹 ∗ (
𝐿 ∗ 𝑛 ∗ 60

106
)

1
𝑎 = 0,1 𝑘𝑁 ∗ (

2000 ℎ𝑜𝑑 ∗ 3000 𝑚𝑖𝑛−1 ∗ 60

106
)

1
3 = 0,7 𝑘𝑁 

Zvoleno bylo ložisko SKF 618/8 místo pro tento rozměr standardního SKF 608, 

vzhledem k požadavkům na šířku ložiska plynoucí z ukládání dvou různých hřídelek.  

Kde: 

C [kN]  je minimální dynamická únosnost ložiska 

L [hod.]  požadovaná životnost 

n [min-1] otáčky hřídele 

a [-]  koeficient (pro kuličková ložiska a=3) 

 

Skutečná životnost 

 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)𝑎 ∗

106

60 ∗ 𝑛
= (

0.819 𝑘𝑁

0.1 𝑘𝑁
)3 ∗

106

60 ∗ 3000 𝑚𝑖𝑛−1
= 3051 ℎ𝑜𝑑𝑖𝑛 

Byla také provedena kontrola výpočtu v SKF Kalkulátoru ložisek. [19] 

Název Hodnota 

Maximální otáčky elektromotorů 3000 min-1 

Zatížení pružinou 100 N 

Maximální rozměry 500 x 500 x 300 mm 

Preferovaný konstrukční materiál ČSN EN 1.4301 (AISI 304) 

Tab. 1 Vstupní parametry konstrukce 
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4.2 Volba lineárních vedení pro posun 

 

Na obr. 29 je výstřižek z katalogu MISUMI specifikující parametry použitých 

lineárních vedení. Protože bude dvojice vedení umístěná tak, aby těžiště pohyblivé 

části bylo mezi nimi, bude moment MC zanedbatelný. Parametry, které je potřeba 

zkontrolovat, je statická únosnost a momenty MA a MB. 

 Statická únosnost je podle tabulky distributora 1,5 kN ≈ 150 kg, tedy více než 

dvacetinásobek očekávané hmotnosti. 

Obr. 29 Limitní parametry pro zvolené lineární vedení SEBZ8-40 (H=8) 

Obr. 30 Rameno pro výpočet momentu MB 

4.2 
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Podle obr. 30 pak odvodíme jednoduchou rovnici pro výpočet momentu MB: 

𝑀𝐵 = 𝐹 ∗ 𝑑 = 150 𝑁 ∗ 46,5 𝑚𝑚 = 6975 𝑁𝑚𝑚 = 7 𝑁𝑚 

Vypočtená hodnota vychází větší než hodnota výrobce 4,1 Nm, ale protože použijeme 

dvě vedení, je výsledek v pořádku.  

Moment MA se vypočte stejně (z obr. 31): 

𝑀𝐴 = 𝐹 ∗ 𝑑 = 150 𝑁 ∗ 20 𝑚𝑚 = 3000 𝑁𝑚𝑚 = 3 𝑁𝑚 

Rameno mezi pružinou a valivým elementem je delší (21 mm), ale maximální 

zatěžovací síla je menší (100 N), proto je uveden výpočet momentu mezi excentrem a 

pružinou. Opět dojde k rozložení momentu mezi dvě vedení. 

Jak je vidět, moment MA není rozhodující. Parametr s menším faktorem bezpečnosti 

je moment MB. 

Dalším parametrem, který je potřeba zjistit, je tření ve vedeních. I přes to, že byla 

lineární vedení zvolena hlavně z důvodu minimálního tření, je třeba i toto minimální 

tření znát a počítat s ním při zatěžování pružinou. Hodnoty parametrů jsou uvedeny 

v katalogu MISUMI. 

𝐹𝑡 =  𝜇 ∗ 𝑊 + 𝑓 = 0.005 ∗ (3,66 𝑘𝑔 ∗ 9,81 𝑚𝑠−2) + 5 𝑁 = 5,18 𝑁 

Kde: 

Ft [N]   je třecí síla lineárního vedení 

μ [-]   součinitel tření (0.004–0.006) 

W [N]  zatížení lineárního vedení 

f [N]  nominální odpor lineárního vedení (2–5 N) 

 

Vzhledem k možnému rozpětí nominálního odporu lineárního vedení bude třeba 

zatížení valivých elementů kalibrovat tenzometrem. 

Posledním rozhodnutím je materiál. Nejlevnější variantou je lineární vedení z uhlíkové 

oceli (58 HRC, 13.5 Eur), provedení z nerezové oceli je asi o 100 Kč dražší (56 HRC, 

15.75 Eur). Jediným dalším rozdílným parametrem uvedeným v katalogu je kromě 

ceny tvrdost, rozdíl je ale minimální a nehraje roli. S přihlédnutím k doporučení 

vyrábět celou konstrukci z nerezové oceli byla tedy vybrána varianta nerez.  

Obr. 31 Rameno pro výpočet momentu MA 
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4.3. Kontrola šroubu pružiny 
 

Šroub bezpochyby unese zatížení 150 N (rychlá kontrola na [20] ukazuje napětí 

ve šroubu 7,3 MPa, napětí je překompenzováno kvůli rychlovýjezdu), ale bude 

propočítáno i riziko otlačení ve styčné ploše závitu – z důvodu přesné regulace napětí 

se použije šroub M6x0.5 mm, tedy jemné stoupání. Styčná plocha závitu tedy bude 

menší než u normálního stoupání.  

   

Limitní styčná plocha je  

𝑝 =
𝐹𝐴

𝑆𝑃
→ 𝑆𝑝𝑀𝐼𝑁 =

𝐹𝐴

𝑝0
=  

200 𝑁

150 𝑀𝑃𝑎
= 1,3 𝑚𝑚2 

 

Pro 10 závitů v záběru je plocha rozvinutého záběru 

 

𝑆𝑝 = 𝜋 ∗ 𝑑2 ∗
𝑑 − 𝐷1

2
∗ 𝑧 = 𝜋 ∗ 5,731 𝑚𝑚 ∗

6 𝑚𝑚 − 5,6 𝑚𝑚

2
∗ 10 = 36 𝑚𝑚2 

Kde: 

Sp [mm2]  je plocha rozvinutého závitu v záběru 

z [-]  počet závitů 

p [Mpa] tlak v závitu 

p0 [Mpa] dovolený tlak v závitu 

FA [N]  zatěžující síla 

 

Styčná plocha závitu při hloubce 10 závitů (to odpovídá zatížení valivých elementů 

100 N) má tedy faktor bezpečnosti přibližně 25.  

Obr. 32 Profil metrického závitu 

Tab. 2 Rozměry pro šroub M6x0.5 [mm] viz obr. 32 [21] 

d min D1 max d2max d2 min 

6 5.599 5.787 5.675 

4.3 
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4.4 Výpočet prokluzu spojky 
 

Použitý motor má maximální kroutící moment 1,3 Nm. Je potřeba zjistit, zda lze 

šroub dostatečně utáhnout, aby nenastal prokluz. Na obr. 33 je FU utahovací síla 

šroubů, FT třecí síla mezi spojkou a hřídelí a MK je kroutící moment od motoru. 

 

𝐹𝑇 =  
𝑀𝐾

𝑟
=

1,3 𝑁𝑚

0,0025 𝑚
= 520 𝑁 

𝐹𝑢 =
𝐹𝑇

𝑓
=

520

0,15
= 3466 𝑁 = 1750 𝑁 (na jeden šroub) 

𝑀 = 𝐾 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐷 = 0,2 ∗ 1750 𝑁 ∗ 6 𝑚𝑚 = 2100 𝑁𝑚𝑚 = 2,1 𝑁𝑚 

 

Použité parametry: 

f [-]  součinitel tření mezi deskou a mezikružím šroubu 

K [-]  součinitel utahovacího momentu 

D [mm] jmenovitý rozměr šroubu 

r [m]  průměr hřídelky 

  

Obr. 33 Schéma pro výpočet prokluzu spojky 
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4.5. Kontrola šroubového spoje přenášejícího zatížení 
 

 Je důležité, aby se pohyblivá část při zatížení nepohnula a tím nezměnila při měření 

zatížení hřídelek. Nejslabší částí spojení je jednoznačně první šroubový spoj (obr. 

34). 

Vzdálenost těžiště šroubů od osy zatížení je necelých d = 50 mm. Rozteč šroubů 

l = 25 mm. Reakční moment je tedy  

𝑅 = 140 𝑁 ; 𝑀 = 𝑅 ∗ 𝑑 = 140 𝑁 ∗ 0,05 𝑚 = 7 𝑁𝑚 

Zatížení každého šroubu od síly je 𝐹′ =
𝑅

2
=

140 𝑁

2
= 70 𝑁, zatížení z momentu je 

tedy 

𝐹′′ =
2 ∗ 𝑀

2 ∗ 𝑙
=

𝑀

𝑙
=

7

0,025
= 280 𝑁 

 

Vypočtené síly 𝐹′ a 𝐹′′ se v jednom šroubu odečtou a v jednom přičtou, větší síla bude 

tedy  

𝐹𝑀𝐴𝑋 = 𝐹′ + 𝐹′′ = 140 𝑁 + 280 𝑁 = 420 𝑁 

 

Minimální síla předpětí je  

𝐹𝑢 =
𝐹𝑀𝐴𝑋

𝑓
=

420 𝑁

0,15
= 2800 𝑁 

 

Z toho plyne moment utahování potřebný pro vyvolání předpětí 

𝑀 = 𝐾 ∗ 𝐹𝑢 ∗ 𝐷 = 0,2 ∗ 2800 𝑁 ∗ 8 𝑚𝑚 = 4480 𝑁𝑚𝑚 = 4,5 𝑁𝑚 

 

Použité nekomentované parametry: 

f [-]  součinitel tření mezi deskou a mezikružím šroubu 

K [-]  součinitel utahovacího momentu 

D [mm] jmenovitý rozměr šroubu 

Obr. 34 Schéma umístění šroubového spoje pro výpočet prokluzu 

4.5 
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Posledním krokem pak byla kontrola předpětí vůči pevnosti šroubu na portálu 

e-konstrukter.cz [20] 

 

4.6 Kontrola vlastních frekvencí pružiny 
 

Jak bylo zmíněno v dřívější kapitole, při použití pružiny je třeba dbát na její vlastní 

frekvence. Opomenutí může být katastrofální. Původně byla použita pružina o tuhosti 

10 N/mm. Celková hmotnost pohyblivé části byla orientačně přibližně 5 kg. 

𝑓0 =
1

2 ∗ 𝜋
√

𝑘

𝑚
=

1

2 ∗ 𝜋
√

10000 𝑁𝑚−1

5 𝑘𝑔
= 7,21 𝑠−1 

 

Kde  

f0 [s
-1]  jsou vlastní frekvence pružiny 

n [s-1]  otáčky motoru 

k [Nmm-1] tuhost pružiny 

m [kg]  hmotnost 

 

Maximální otáčky motoru jsou 50 s-1, vlastní frekvence se tedy bezpochyby nacházejí 

v intervalu. Dalším krokem bylo zjistit, jaké budou reálné provozní otáčky pro měření. 

Podle provozních otáček se přirozeně nabízejí čtyři různé řešení problému. 

 

1. Obvodové rychlosti při měření budou nižší než 7 s-1 

2. Vlastní frekvence je v intervalu měření, ale protože nevyváženost soustavy 

bude minimální, stanoví se proto experimentálně malý nebezpečný interval 

(např. 7,1 – 7,3 s-1), přes který se bude rychle přejíždět a ve kterém se nebude 

provádět měření. 

3. Modifikace pružiny a pohyblivé soustavy, aby se vlastní frekvence dostala 

mimo požadované hodnoty.   

4. Pokud bodu 3 nebude možné modifikací dosáhnout bude třeba předělání 

celého modelu, zřejmě s jinou koncepcí zatěžovacího systému 

 

Předpokládaný interval oběžných rychlostí pro konstruované zařízení se pohybuje 

od 0 ms-1 do 1 ms-1. 

𝑓 =
𝑣

𝜋 ∗ 𝐷
=

1000 𝑚𝑚 𝑠−1

𝜋 ∗ 25,4 𝑚𝑚
= 12,53 𝑠−1 

Po poradě s vedoucím bakalářské práce bylo zjištěno, že měření na přístroji nebude 

probíhat rychlostmi blížícími se 1 ms-1. Není proto potřeba posunovat vlastní 

frekvence za tuto hranici, ale jejich zvýšení je nutné.  

Byly proto provedeny nejrůznější odlehčovací modifikace pohyblivé části (ukázka je 

na obr. 35 – pohyblivá deska). Odlehčování také definitivně rozhodlo o použití 

excentru pro rychlovýjezd, protože na rozdíl od šroubu nepřidává hmotnost pohyblivé 

části. Výsledkem bylo snížení hmotnosti na 3,5 kg, tedy proběhlo odlehčení o přibližně 

o 30 %. Také byla zvolena podstatně tužší pružina (20,4 N/mm). Aby se zachovalo 

stejně přesné odměřování zatížení bylo pro zatěžovací závit a šroub použito stoupání 

0.5 mm. 
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Nová vlastní frekvence pružiny:  

 

𝑓0 =
1

2 ∗ 𝜋
√

𝑘

𝑚
=

1

2 ∗ 𝜋
√

20400 𝑁𝑚−1

3,5 𝑘𝑔
= 12,16 𝑠−1 

 

Nová hodnota vlastní frekvence je uspokojivá. Provoz a předpokládané měření se 

nachází pod touto hodnotou. 

 

 

Obr. 35 Odlehčení pohyblivé desky (průhledná původní) 
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Diskuze 
 

5 DISKUZE 
 

Konstrukční návrh simulátoru kontaktu pro zkoumání distribuce olejového filmu na 

dva povrchy jsem vyvinul s ohledem na zadané podmínky provozu a se snahou co 

nejekonomičtější řešení. Hlavní prioritou byla jednoduchost obsluhy, snadné 

smontování a později možnost rozebrání přístroje.  

 

Protože funkce zařízení je náročná na použitý materiál a provedení jen v několika 

uzlech (faktory bezpečnosti se pohybovaly nezřídka v desítkách), hlavní důraz při 

konstrukci jednotlivých součástí mohl být kladen na vyrobitelnost, popřípadě na jejich 

dostupnost na trhu. Například upínky na ložiska a spojky je zamýšleno vyrobit 

dohromady jako jeden kus a až poté je rozpůlit. Také je možno mnoho součástí po 

rozmontování přístroje použít dále – například lineární vedení. 

 

Potíže během provozu by mohly způsobit skutečnosti plynoucí ze zatěžování pružinou. 

Je proto nutné před provozem přesně změřit (například tenzometrem) zatěžování 

pružinou a na základě měření zhotovit reálnou stupnici. Také je nutno experimentálně 

ověřit pásmo vlastních frekvencí pružiny. Dalším problémem jsou kabely vedoucí 

k motorům – disponují určitou tuhostí, která by mohla způsobit nepřesnosti 

zatěžování. Jejich vedení je tedy třeba uzpůsobit tak, aby kladly co nejmenší odpor ve 

směru zatěžování. 

Obr. 36 Finální pohled na sestavený simulátor 

5 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem bakalářské práce bylo zhotovit konstrukční návrh simulátoru kontaktu mezi 

dvěma valivými elementy s možností zatížení až 100 N. Součástí řešení nebyla volba 

motorů, mikroskopu a podložky, protože tyto položky jsou již ve vlastnictví Ústavu 

konstruování. Tato práce přímo reaguje na požadavky plynoucí z disertační práce Ing. 

Davida Košťála, Ph.D. [25]. Pro lepší porozumění účelu přístroje byla provedena 

rešerše jevu hladovění a existujících měřících zařízení. Poté byl vypracován hrubý 

koncepční návrh, ten se vylepšoval podle zjištěných problémů a řešení. Důraz během 

konstrukce byl na ekonomičnost řešení. Pokud to bylo možné, byly pro konstrukci 

použity již vyrobené polotovary od distributora MISUMI. 

 

Všechny požadavky konstrukce byly splněny. Do simulátoru kontaktu lze v jakékoliv 

kombinaci upnout hřídelku s kuličkou (Příloha 1) a hřídelku se soudečkem (Příloha 2). 

Největší stlačení pružiny bude vytvářet zatížení 140 N (100 N + 40 N vzniklých 

Rychlovýjezdem). Simulátor předpokládá umístění spodní hrany objektivu do výšky 

273 mm při ostřící vzdálenosti 20 mm. Celkové rozměry zařízení činí 

(458x168x251) mm včetně motorů. Valivé elementy budou poháněny zadanými 

motory a celé zařízení je upnutelné do zadaného polohovacího stolu. Celková 

odhadovaná hmotnost zařízení je přibližně 16 kg. 

 

Další možností využití přístroje je například použití většího zatížení, než je zadané. 

Potřebnými modifikacemi by bylo zakoupení tužší pružiny a kontrola šroubového 

spoje mezi držákem pružiny a pohyblivou deskou (kapitola 4.5).  

Zajímavou možností dalšího zkoumání je použít valivé elementy s jinou geometrií 

kontaktu – například tvar rotačního hyperboloidu a kuličky, což je přibližná geometrie 

kontaktu uvnitř kuličkového ložiska. 
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k [N/m]  - tuhost pružiny 

m [kg]  - hmotnost pružené soustavy 

C [kN]  - minimální dynamická únosnost ložiska 

L [hod.]  - požadovaná životnost 

n [min-1] - otáčky hřídele 

a [-]  - koeficient (pro kuličková ložiska a=3) 

Ft [N]   - třecí síla 

μ [-]   - součinitel tření 

W [N]  - zatížení lineárního vedení 

f [N]  - nominální odpor lineárního vedení (2–5 N) 

Sp [mm2]  - plocha rozvinutého závitu v záběru 

z [-]  - počet závitů 

p [Mpa] - tlak v závitu 

p0 [Mpa] - dovolený tlak v závitu 

FA [N]  - zatěžující síla 

Fo [N]  - velikost odstředivé síly 

m [kg]  - hmotnost  

v [m s-1] - obvodová rychlost 

a [m s-2] - normálové zrychlení 

d [m]  - délka spojky 

ρ [kg m3] - hustota materiálu 

f0 [s
-1]  - vlastní frekvence pružiny 

n [s-1]  - otáčky motoru 

ω [rad s-1] - otáčky motoru v radiánech 
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11 SEZNAM PŘÍLOH 
 

 Název    Číslo výkresu 

 

Př. 1 Hřídelka – kulička  03-08-A3-01 

Př. 2 Hřídelka – soudeček  TRI-SUD-K4  

Př. 3 Sestava   01-00-A2 

Př. 4 Kusovník sestavy  01-00-01-A4 

Př. 5 Základní deska nepohyblivá 01-01-A3 

Př. 6 Pohyblivá nosná deska 01-02-A4 

Př. 7 Pohyblivá deska  01-03-A4 

Př. 8 Mezideska   01-04-A4 

Př. 9 Vanička   01-05-A4 

Př. 10 Držák pružiny   01-06-A4 

Př. 11 Příruba na motor  01-07-A4 

Př. 12 Spojka ke kuličce  01-08-A4 

Př. 13 Spojka k soudečku  01-09-A4 

Př. 14 Podložka zvedací  01-10-A4 

Př. 15 Nosný jekl   01-11-A4 

Př. 16 Upínka – Sestava  02-00-A3 

Př. 17 Upínka na ložiska 1  02-01-A4 

Př. 18 Upínka na ložiska 2  02-02-A4 

Př. 19 Excentr – Sestava  03-00-A4 

Př. 20 Excentr   03-01-A4 

Př. 21 Ohnutá tyč   03-02-A4 

 

 


