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ABSTRAKT 

Závěrečná práce na téma návrhu pohonu střižného mechanického dvoubodového klikového 

lisu o jmenovité síle 6300 kN. Po teoretickém vymezení oblasti problematiky mechanických 

klikových lisů a jejich pohonů v úvodu práce, je přistoupeno k samotnému konstrukčnímu 

řešení. Nosnou myšlenkou konstrukčního řešení je uspořádání pohonu s různoběžnou osou 

spojkové hřídele. Dodávaný krouticí moment je rozdělován na dvě podélně uložené pohonné 

jednotky pomocí oboustranného kuželového soukolí. Při řešení konstrukčního návrhu je 

cíleno na umožnění variability pracovního prostoru, při současné unifikaci maximálního 

množství komponent pohonu. Součástí práce je výkresová dokumentace vybraných součástí a 

sestav. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

dvoubodový klikový lis, mechanický lis, střižný lis, nástřižná linka, variabilita pracovního 

prostoru, nepřímý pohon,  kuželové soukolí, spojko-brzda 

 

 

ABSTRACT 

Final thesis on the design of the drive of a cutting mechanical two-point crank press with 

a nominal force of 6300 kN. After the theoretical definition of the area of mechanical crank 

presses and their drives at the beginning of the work, the actual design solution follows. The 

main idea of the design is the drive arrangement with the concurrent axis of the clutch shaft. 

The supplied torque is distributed on two longitudinally mounted drive units via a two-sided 

bevel gear. Solution of the construction design is aimed at enabling workspace variability 

while simultaneously unifying the maximum number of drive components. Drawing 

documentation of selected components and assemblies is the part of the thesis. 

KEYWORDS 

two-point crank press, mechanical press, cutting press, cutting line, workspace variability, 

indirect drive, bevel gears, clutch/break 
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1 ÚVOD 

Typová řada LKDS označuje klikové dvoubodové lisy produkované společností 

ŽĎAS, a.s. Jedná se o speciální lisy, které svojí konstrukcí a stavbou umožňují přizpůsobení 

pro danou aplikaci či požadavky zákazníků. Historicky první komerční využití tohoto lisu 

bylo pro technologie střihání. Proto jsou občas označovány také jako lisy střižné. To však 

neúplně charakterizuje jejich celkový potenciál. 

Číselné označení obvykle udává jmenovitou sílu, kterou je lis schopen působit na 

tvářený materiál. Pro lis LKDS 630 se jedná o 6300 kN. Sortiment výrobních řad je pak v 

provedení jmenovitých sil 3150 až 8000 kN. Jejich určení je pro přesné lisařské práce ve 

velkosériové produkci. Z tohoto důvodu jsou často zařazovány do automatické nástřihové 

linky, kde jsou připravovány polotovary pro vstup do linky tvářecí. 

Vedle volby velikosti jmenovité síly ze strany zákazníků obvykle přicházejí 

individuální požadavky i na optimální velikost pracovního prostoru, dle zamýšleného použití 

lisu. V konkurenčním prostředí trhu je výrobce nucen na tyto požadavky pružně reagovat. V 

podstatě jsou nasnadě dva přístupy, jak tuto pružnou reakci zajistit.  

V prvním případě je nutné zvýšit lidské zdroje a kapacitu výroby společně s jejími 

možnostmi na odpovídající úroveň. To se negativně promítne v ekonomičnosti jednotlivých 

zakázek, konkurenceschopnosti produktu a celkovém hospodaření společnosti. Vysokou 

měrou se na tomto budou podílet vynaložené prostředky na vývojové a konstrukční práce.  

Druhým přístupem však lze tyto prostředky omezit na minimum. Vhodným 

konstrukčním provedením, navrhnutým pro umožnění variability velikosti pracovního 

prostoru, lze zkonstruovat pohon lisu v podstatě nezávislý na individuálních požadavcích 

zákazníka. Při nutnosti jen minimálních změn výrobní dokumentace je pak možné jednotlivé 

díly lisu unifikovat. Lze tak dosáhnout optimalizace vývojových, konstrukčních a výrobních 

nákladů. Současně i nákladů přidružených, tvořených například skladovým hospodářstvím, 

outsourcingem nebo zaškolováním montážních pracovníků. 
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2 MOTIVACE 

Při volbě téma mojí závěrečné práce bylo vedle splnění zadaných cílů také silnou 

motivací hlouběji proniknout do oblasti tvářecích strojů, zejména pak mechanických 

klikových lisů a pokusit se přinést novou myšlenku do oblasti konstrukce jejich pohonů. Při 

studiu dostupných materiálů jsem neobjevil žádného výrobce nebo typ stroje, který by svůj 

pohon uspořádal jako systém rozvodovky s kuželovým soukolím.  

Takové uspořádání umožňuje velmi efektivní využití zastavitelného prostoru pohonu a 

také přináší vhodný způsob pro zajištění variability prostoru pracovního. Vedle toho, že 

provedení pohonu s kuželových soukolím spojuje kladné vlastnosti obou dosud známých 

konvenčních způsobů uspořádání, by mohlo být řešením i pro stále častější požadavky 

zákazníků na malou celkovou výšku lisu a obecně jeho vnější rozměry. Důvodem mohou být 

stavby menších hal s nižšími stropy, složitá a nákladná přeprava, montáž a servis. 

 Dále bylo motivací přijít s novým konceptem funkčního designu, který není ani dnes 

u moderních dvoubodových klikových lisů běžný. Tím, že vznikne návrh nového konceptu 

lisu se zcela odlišným konstrukčním řešením pohonu a designem, může tato práce posloužit 

jako zdroj inspirace, která v dnešním vysoce konkurenčním prostředí trhu může znamenat pro 

výrobce tvářecích strojů rozhodující výhodu. 

Práce je členěna do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Obsahem teoretické 

části práce je rešerše oblasti mechanických klikových lisů, jejich běžně řešených pohonů a 

podrobnější popis jednotlivých komponent přímo souvisejících s konstrukčním návrhem 

pohonu řešeným v této práci. Bude pojednáno o automatické nástřihové lince, do které je lis 

určen a s tím zhodnoceny specifika jeho provozování.  

Samotný návrh pohonu lisu LKDS 630 je pak obsahem části praktické. V první fázi 

budou zjištěny parametry klikového ústrojí a práce lisu. Dále budou odvozeny možné 

konstrukční varianty řešení s předběžnými rozměrovými návrhy jednotlivých prvků pohonu. 

Z možných konstrukčních řešení bude kriteriální analýzou vybráno řešení nejvhodnější, které 

bude rozčleněno do jednotlivých konstrukčních uzlů. Jednotlivé konstrukční uzly budou 

podrobně představeny a rozpracovány. Závěr praktické části práce bude věnován popisu 

řešení variability prostoru navrhnutého pohonu. 
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3 POHONY KLIKOVÝCH LISŮ 

Teoretická část práce bude zaměřena na hlavní oblasti týkající se návrhu pohonu 

dvoubodového mechanického klikového lisu. Ve svém úvodu rozebere způsob činnosti lisu a 

rozčlení jej do jednotlivých konstrukčních uzlů. Dále se pak zaměří na detailní popis pohonu, 

jeho běžných základních prvků a pojedná o nástřihových linkách, do kterých je řešený lis 

LKDS 630 určen. 

3.1 Mechanické lisy 

 

Nejpoužívanější tvářecí stroje jsou mechanické lisy. Mají vysokou efektivitu napříč 

různými výrobními operacemi a jsou jednoduché. Běžné určení je na střihání, ohýbání, mělké 

tažení, protlačování za studena, za tepla a jiné tvářecí operace, jako například ražení, kování a 

ostřihování [2][6]. 

Na druhou stranu mají nevýhodný průběh rychlosti a zrychlení beranu (obr. 1) a sílu 

pro samotné tváření je možné odebrat až těsně před dolní úvratí. Za účelem co největší 

optimalizace vzniklo několik druhů mechanismů přenosu energie [6]: 

- klikový 

- kolenový 

- vačkový 

- klínový 

 

Obr. 1) Příklad průběhu rychlosti a zrychlení beranu klikového lisu [5] 

Další dělení připadá v úvahu dle velikosti jmenovité síly, druhu stojanu, počtu ojnic, 

počtu využitelných mechanizmů, pracovního určení a jiných [5][6].  

3.2 Klikové  lisy 

 

Klikové lisy se vyznačují tím, že mají zcela určitý zdvih beranu a na rozdíl od 

bucharů, nebo vřetenových lisů, je na tvářecí práci přeměněna pouze část energie 

akumulované v setrvačníku. Tato je charakterizovaná příslušným poklesem otáček [5]. 
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Jak již bylo uvedeno, síla na beranu klikového lisu je i při konstantním poháněcím 

momentu na klice proměnná [5]. Představu o průběhu velikosti lisovací síly, v závislosti na 

úhlu natočení kliky, poskytuje diagram využitelnosti klikového lisu (obr. 2). 

 

 

Obr. 2) Diagram využitelnosti klikového lisu [5] 

 

Rozhodujícím znakem mechanických klikových lisů tedy je, že převod rotačního 

pohybu na přímočarý vratný pohyb je realizován pomocí klikového mechanismu. Možnosti 

jeho provedení (obr. 3) jsou klikovou hřídelí, excentrickou hřídelí nebo klikovým kolem [8]. 

 

Obr. 3) Kliková hřídel (vlevo), excentrická hřídel (uprostřed), klikové kolo [8] 

 

Mezi hlavní části klikových lisů (obr. 4) patří rám se stolem (1), beran (2), ojnice (3), 

pohon (4), mechanismus vyvažování (5) a další funkční celky, které jsou zahrnuty 

individuálně dle výrobců, typů, jmenovitých sil a pracovního nasazení. V případě lisů s 

kotvenými stojany jsou pak rámy lisů děleny na stojiny (6) s vedením beranu (7), horní 

příčník (8) a kotvy (9).  
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Obr. 4) Mechanický dvoubodový klikový lis s kotveným rámem 

3.3 Pohony dvoubodových klikových  lisů 

 

Obecně lze pohony mechanických tvářecích strojů definovat jako sériové řazení zdroje 

energie, převodových systémů a mechanismu přímočarého vratného pohybu beranu [3]. 

V případě konvenčních dvoubodových klikových lisů pak pohon (obr. 5) obecně 

sestává z elektromotoru s řízením (1), převodu motor-setrvačník (2), setrvačníku (3), spojko-

brzdy (4), hlavního převodového systému (5) a klikového mechanismu (6).  

 

Obr. 5) Části pohonu dvoubodového lisu 
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V závislosti na počtu stupňů jsou pohony rozlišovány jako čtyř, tří, dvou a 

jednostupňové, přičemž řemenový převod mezi motorem a setrvačníkem je do tohoto členění 

zahrnut také. Dále je možné převodové systémy členit dle uspořádání na jednostranné a 

oboustranné (obr. 6). V návaznosti na toto členění pak dále na příčně a podélně  

uspořádané [3]. 

 

Obr. 6) Oboustranné (vlevo) a jednostranné uspořádání převodového systému [3] 

 

Oboustranné upořádání převodového systému má tu výhodu, že jím lze při středovém 

zatížení beranu docílit souměrného zatížení rámu stroje. V důsledku toho dochází k 

praktickému omezení, případně úplnému vyloučení, deformací rámu v natočení. Obě varianty 

lze při vícestupňových převodech kombinovat (obr. 7), kdy blízko místu s nejvyšším 

zatížením, tedy pracovnímu prostoru, jsou použity oboustranné převody a dále pak převody 

jednostranné [3].  

 

Obr. 7) Kombinace oboustranného a jednostranného převodu [3] 

3.3.1 Příčné uspořádání 

Příčné uspořádání klikových dvoubodových lisů má ty přednosti, že umožňuje použití 

krátkých čepů klikových kol, případně klikových či excentrických hřídelí. Tím se zvyšuje 

celková tuhost celého mechanismu. Další výhodou tohoto uspořádání je, že normálová složka 

jmenovité síly zatěžující vedení beranu se za předpokladu protiběžného otáčení obou 

klikových kol vyruší [3]. Jako nevýhodné se může jevit zvětšení šířky pohonu (obr.  8).  
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Obr. 8) Příčné uspořádání pohonu dvoubodových klikových lisů [3] 

 

3.3.2 Podélné uspořádání 

Podélné uspořádání obrací uvedené výhody příčného uspořádání ve své nevýhody. Na 

druhou stranu ale, při použití jednotné klikové hřídele pro oba tlačné body, není nutné 

nastavování jejich synchronizace a snižuje se počet komponent pohonu. 

Jako výhodné se podélné uspořádání pohonu jeví pro servolisy, kdy se na jednotnou 

hřídel přímo napojuje servomotor s planetovou převodovkou. Takové uspořádání je pak velmi 

kompaktní [8](obr. 9). 

 

Obr. 9) Podélné upořádání dvoubodových klikových lisů - jednotná hřídel [8] 

 

Pro lisy určené k tváření rozměrnějších výrobků, kde by jednotný hřídel vycházel moc 

dlouhý, a pro lisy vyšších jmenovitých sil se zpravidla používá oboustranného pohonu 

jednotné hřídele, které zajistí její souměrné zatížení [3](obr. 10). 
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Obr. 10) Oboustranný pohon jednotné hřídele [10] 

3.4 Motory 

 

Motor plní v celém systému pohonu klikového lisu funkci zdroje energie. Téměř 

výhradně jsou v konstrukcích používány elektrické motory. Typů používaných elektromotorů 

a od toho odvozených koncepcí je však několik. Z hlediska způsobu hrazení energie při 

tváření rozlišujeme pohony přímé a nepřímé [4][8]. 

Dle toho, zda pohon tvářecího stroje pracuje na bázi přímého nebo nepřímého pohonu, 

je v systému pohonu použit odpovídající typ elektromotoru. Nepřímý pohon je pak dále 

členěn dle způsobu dodávání energie při tváření na akumulátorový, nebo systém akumulátor-

motor [8]. 

 

3.4.1 Přímý pohon 

Tento způsob pohonu je v principu vhodný pro tvářecí stroje, jejichž funkce je 

založena na rotaci nástroje. Příkladem můžou být ohýbačky, zakružovačky nebo válcovací 

stolice [8]. 

V moderní konstrukci mechanických klikových lisů je však tento způsob čím dál více 

rozšiřován. Nemusí se přitom nutně jednat o podélné uspořádání pohonu s jednotnou  

hřídelí (obr. 11). 

 

Obr. 11) Dvoubodový klikový lis s momentovým servomotorem [8] 
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Veškerou energii při tváření zde musí poskytnout elektromotor. To klade požadavky 

na dodání vysokého krouticího momentu a to při nízkých otáčkách, ve snaze minimalizovat 

převodový systém pohonu. Proto jsou v těchto aplikacích používány momentové 

servomotory. 

Pohony s momentovými servomotory dokážou být velmi efektivními výrobními stroji, 

protože díky přesnému řízení je lze provozovat v několika různých režimech, optimálních pro 

jednotlivé výrobní operace. Nevýhodou takových pohonů však jsou [10]: 

- vyšší cena o 10-20 % 

- vysoké nároky na správné programování rychlosti beranu 

- vysoké nároky na obsluhu  

 

3.4.2 Nepřímý pohon 

Klikové lisy s nepřímým pohonem rozlišujeme dle způsobu, kterým je dodávána 

potřebná energie při tváření, a to na akumulátorové a systém akumulátor-motor [8](obr. 12). 

Oba systémy fungují na stejném principu. V prvním systému elektromotor, jako zdroj 

energie, během chodu naprázdno dobíjí akumulátor na množství energie, spotřebované při 

pracovním čase [8]. 

V systému akumulátor-motor je akumulátor dobíjen energií jen částečně. Na dodání 

energie spotřebované při pracovním čase se pak podílejí akumulátor a elektromotor  

současně [8]. 

 

Obr. 12) Systém nepřímého pohonu 

 

Hlavní předností nepřímého pohonu je výrazně nižší potřebný výkon elektromotoru, 

nižší požadavky na chlazení elektromotoru v porovnání s momentovými motory a 

rovnoměrný klidný chod [8][11]. 
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3.4.3 Asynchronní motory 

Třífázové asynchronní motory s kotvou nakrátko (obr. 13) jsou nejběžněji používaným 

zdrojem energie mechanických klikových lisů. Staly se jím pro své jedinečné vlastnosti, jako 

jsou nízká cena, spolehlivost, jednoduchá konstrukce a bezúdržbový provoz [23]. 

 

 

Obr. 13) Třífázový asynchronní motor [12] 

 

Hlavní části konstrukce motoru jsou rotor, stator, ložiskové štíty, skříň motoru, 

ventilátor a jeho kryt [13]. Rotor je ve skříni motoru uložen prostřednictvím radiálních 

valivých ložisek, čímž se tyto motory stávají vhodné i pro aplikace s řemenovými převody, 

které jsou u mechanických klikových lisů běžně používané. 

Dnes jsou třífázové asynchronní motory používané i pro brzdění roztočených 

akumulátorů u klikových lisů s nepřímými pohony, kde mohou suplovat brzdu setrvačníku. 

Řízení je prováděno pomocí frekvenčních měničů, kdy zpětná vazba je zajišťována výhradně 

od rotačního snímače z převodového ústrojí lisu [8]. 

3.5 Spojko-brzdy 

 

Spojka má v systému pohonu mechanických klikových lisů dvě role. Jednou z nich je 

přenos krouticího momentu z elektromotoru a akumulátoru do převodového ústrojí lisu. Z 

hlediska funkce lisu a bezpečnosti totiž není nemožné pevně propojit zdroj energie 

s převodovým, potažmo pracovním ústrojím. Příkladem může být případ nouze, nebo 

vyžaduje-li to technologie výrobního procesu. Další rolí je funkce pojistky proti překročení 

maximálního krouticího momentu. Spojky se obvykle dimenzují s bezpečností 1,2 [1]. 

Brzda je do systému zakomponována z důvodu potřeby spolehlivého a rychlého 

zastavení pracovního ústrojí v případě vypnutí spojky [1]. 

Dříve byly v konstrukci lisů používány spojky a brzdy samostatně [1]. Dnes je na trhu 

řada výrobců, specializujících se na výrobu kompletu spojko-brzdy, jakožto samostatného 

montážního celku (obr. 14). 
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Obr. 14) Aplikace spojko-brzdy [14] 

Požadavky na spojko-brzdy [1]: 

- spolehlivá funkce v provozních podmínkách 

- nepřekrývání funkcí 

- dlouhá životnost, bezúdržbový provoz 

- axiální vyvážení sil 

- minimální čas zapnutí brzdy a vypnutí spojky 

- koncepce spojky a brzdy musí zajistit bezpečný provoz 

- spojka musí být současně pojistkou proti přetížení lisu krouticím momentem 

 

3.5.1 Hydraulické spojko-brzdy 

Hydraulické spojko-brzdy jsou zpravidla vybaveny několika třecími kotouči, které 

jsou v permanentní olejové lázni. Část třecích kotoučů, které plní funkci spojky, je přes 

unašeč propojena se setrvačníkem. Třecí kotouče brzdy pak unašečem k rámu stroje. 

Ovládání spojko-brzdy je prostřednictvím tlakového oleje. Hydraulické spojko-brzdy 

jsou schopny při kompaktních rozměrech přenášet velké krouticí momenty. Díky olejové 

náplni jsou dobře chlazené a tak poskytují dobrý počet sepnutí, který je důležitý při 

jednotlivých zdvizích [8].  

 

Obr. 15) Hydraulická spojko-brzda [15] 
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3.5.2 Pneumatické spojko-brzdy 

Moderní pneumatické spojko-brzdy jsou podobné koncepce jako spojko-brzdy 

hydraulické. Ovládací médium je stlačený vzduch. Nevýhodou pneumatických spojko-brzd je 

nízký počet sepnutí z důvodu oteplení a větší rozměry pro přenášené krouticí momenty v 

porovnání s hydraulickými spojko-brzdami. Proto jsou vhodnější pro použití v linkách s 

automatickými cykly [1][8]. 

Na druhou stranu, pneumatické spojky nevyžadují speciální pomocné hydraulické 

zařízení. Navíc moderní spojko-brzdy jsou uzavřené konstrukce, kdy třecí kotouče jsou 

umístěny do olejové lázně podobně jako v případě hydraulických spojko-brzd, čímž se 

v důsledku kapalinného chlazení rapidně zvyšuje počet sepnutí spojky [16]. 

 

Obr. 16) Pneumatická spojko-brzda [15] 

3.6 Ozubené převody 

 

U mechanických klikových lisů, které lze charakterizovat jako pomaluběžné, jsou 

ozubené převody používány za účelem snížení otáček klikové hřídele a zároveň zvětšení 

krouticího momentu ze setrvačníku na kliku [1]. 

 

Podmínky pro ozubené převody dle literatury [1]: 

- převod nesmí být celé číslo 

- počet zubů má být lichý 

- minimální průhyb hřídelů pod ozubenými koly, aby ozubení neslo v celé šíři 

- co nejpřesnější výroba a vhodné tepelné zpracování 

- nesmí být zdrojem hluku 
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V dnešním moderním pojetí konstrukcí klikových lisů jsou převody prováděny jako 

zakryté. Umožňuje to jejich kvalitní mazání. V ozubených převodech je používáno šikmých 

ozubení, aby se co nejvíce snížila hladina produkovaného hluku [3]. 

 

Obr. 17) Šikmé ozubení 

Blízko pracovního ústrojí vznikají v ozubení velké síly. Proto jsou namáhaná soukolí 

klikových lisů často vyráběna jako dvojnásobně šikmá nebo šípová, kdy se vzájemně vyruší 

axiální složka síly [8]. Tím se výrazně zjednoduší způsob uložení mechanismu. 

 

Obr. 18) Klikové kolo a pastorek lisu s dvojnásobně šikmým ozubením 

Klikový mechanismus je vystaven zatížení od maximálního krouticího momentu 

pouze v oblasti kolem jmenovitého úhlu lisu. Dále směrem k dolní úvrati se zvětšuje převod 

klikou. Znamená to, že lis je od jmenovitého úhlu dále, schopen působit větší silou na beranu 

a menším krouticím momentem na klice [1]. 

Ozubení počítané obvyklým způsobem, v souladu s platnými normami, vede k 

předimenzovaným ozubeným kolům, což se negativně projevuje na ekonomičnosti výroby a 

konečné ceně strojů [1]. 
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3.6.1 Kuželové soukolí 

Kuželová soukolí jsou určena pro přenos krouticího momentu mezi různoběžnými 

osami hřídelí. Kuželová kola mohou být provedena s přímými, šikmými (obr. 19) a 

zakřivenými zuby. Mezi základní vlastnosti kuželového soukolí s šikmými zuby patří tichý 

plynulý chod a větší únosnost v porovnání s ozubením přímým [7]. 

Obr. 19) Kuželové soukolí s šikmými zuby 

Kuželová soukolí s šikmými zuby dobře snáší vysoké rychlosti, zatížení a dosahují 

vysoké účinnosti. Obvyklé převodové poměry jsou 1 až 6 [7]. 

Z dostupných materiálů není dosud známo použití kuželového soukolí v hlavním 

pohonu dvoubodových mechanických klikových lisů. 

3.7 Nástřihová linka 

 

Nástřihová linka je místem, kde jsou svitky plechu stříhány na nástřihy, které jsou pak 

vstupním materiálem do lisovacích linek [17]. Možné uspořádání nástřihové linky je na 

obrázku 20. 

 

Obr. 20) Schéma nástřihové linky [9] 



 

31 

 

Technologie výroby a tloušťka zpracovávaného pásu plechu určuje konečné 

uspořádání vstupních částí nástřihových linek. Linky střihající plech do tloušťky 3 mm se 

mimo lis obvykle skládají z odvíječky, podávací rovnačky, zásobní smyčky a případně 

podavače. Linky pro silnější plechy bývají navíc doplněny o zařízení k odehnutí konce 

navinutého pásu a převáděcí stůl, který umožňuje snadnější zavedení pásu do podávacích 

válců rovnačky [9]. 

Tvary nástřihů mohou být rovinné, pravoúhlé, trapézové nebo libovolně tvarové. 

Nástřihové linky obvykle uzavírají stohovací zařízení, která nástřihy rovnají do palet. Tyto 

palety pak slouží jako zásobníky lisovacích a karosářských linek, postupových lisů  

a dalších [17]. 

 

 

Obr. 21) Nástřihová linka s lisem pro postupové lisování [9] 

Lisy v nástřihových linkách obvykle pracují v automatickém cyklu. To klade jistá 

specifika na konstrukce některých částí jejich pohonů. 

 

Spojko-brzda 

Automatický cyklus nástřihové linky neklade velké požadavky na počet sepnutí 

spojky. Spojka je vypínána ojediněle a z hlediska oteplení v dlouhých časových intervalech. 

To umožňuje použití pneumatických spojko-brzd s příkladným využitím stávajících rozvodů 

stlačeného vzduchu ve výrobních halách. 

 

Akumulátor 

S výhodou je zde využito akumulátorového nepřímého pohonu, který tvářecí prací 

nezatěžuje elektromotor. Akumulátory s vyššími hodnotami energie jsou zvlášť vhodné, 

protože díky nízkému poklesu otáček po odevzdání tvářecí práce je celkový chod lisu 

rovnoměrnější. Relativně dlouhá doba dobití velkého akumulátoru od roztočení není z 

hlediska řešení problému podstatná, protože práce probíhá v automatickém cyklu. 
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4 NÁVRH POHONU LISU LKDS 630 

Úkolem zadání této závěrečné práce je navrhnout pohonnou jednotku univerzálního 

klikového lisu pro dva tlačné body (obr. 22). Nosným prvkem návrhu potom má být možnost 

variabilního provedení velikosti pracovního prostoru. Při návrhu pohonné jednotky byl kladen 

důraz na unifikaci jednotlivých komponent pohonu uvedené řady lisu tak, aby v celkovém 

konceptu pohon tvořil stavebnicový systém. 

4.1 Zadané technické parametry 

 

 Jmenovitá síla, Fj     6300 kN 

 Jmenovitá dráha, sj     8 mm 

 Počet zdvihů trvale, nz    20-45 1/min 

 Počet zdvihů seřízení, nzs    5 1/min 

 Zdvih beranu, z     315 mm 

 Přestavení, pb      250 mm 

 Počet tlačných bodů, ntb    2 ks 

Obr. 22) Vizualizace klikového lisu LKDS 630  

Ostatní technické parametry budou vycházet z výpočtů, zvyklostí u již vyráběných lisů 

dle jejich technické dokumentace a volby. Při výpočtových operacích bude zaokrouhlováno 

na tři desetinná místa u výpočtů dílčích hodnot. Konečné hodnoty budou vzhledem k 

uvažovaným řádům zaokrouhlovány na celá čísla. Při volbě technického parametru bude 

zohledněna technologie výroby, technologie montáže, servisu a celkového souladu s ostatní 

konstrukcí tak, aby celek působil vyváženě. 



 

34 

 

4.2 Síly a momenty na klikovém ústrojí 

Při výpočtu kapitoly o silách a momentech na klikovém ústrojí (obr. 23) bude vycházeno z 

literatury [1].  

 

Obr. 23) Rozbor klikového mechanismu [5] 

V prvním kroku bude vypočítána výstřednost lisu e, ze známosti parametrů: 

- zdvih z = 315 mm 

e =
𝑧

2
=  

315

2
 = 157,5 𝑚𝑚 (1)  

 

Vzhledem k relativně malému maximálnímu počtu zdvihů nzmax a ve snaze 

minimalizovat třecí rameno síly atř a ideální rameno síly aid  je zvolena ojnice délky L = 2000 

mm. Ze známosti parametrů je nyní třeba kontrolovat, zda poměr poloměru kliky k délce 

ojnice K, odpovídá rozsahu běžnému pro lisy univerzální. 

Známé parametry: 

- výstřednost e=157,5 mm 

- délka ojnice L=2000 mm 

- rozsah K pro univerzální klikové lisy <0,05;0,1> 

K =
𝑒

𝐿
=  

157,5

2000
 = 0,078 𝑚𝑚 (2)  

 

Poměr poloměru kliky k délce ojnice K vyhovuje. 
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Pro další výpočet bude nutné znát úhel mezi ojnicí a směrem pohybu beranu β. Tento 

parametr je možné vypočítat ze znalosti vzdálenosti čepu v beranu od osy klikového hřídele A 

a ze vzdálenosti čepu beranu od osy klikového hřídele na začátku pracovní části zdvihu B. 

Známé parametry: 

- délka ojnice L=2000 mm 

- výstřednost e=157,5 mm 

- jmenovitá dráha sj=8 mm 

 

A = L + e =  2000 + 157,5 = 2157,5 𝑚𝑚 (3)  

 

B =𝐴 − 𝑠𝑗 =  2157,5 − 8 = 2149,5 𝑚𝑚 (4)  

 

β = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐿2 + 𝐵2 − 𝑒2

2𝐿𝐵
) = 𝑐𝑜𝑠−1 (

20002 + 2149,52 − 157,52

2 ∙ 2000 ∙ 2149,5
)  = 1,37° (5)  

 

Výchozím parametrem pro výpočet ozubení, ložisek a hřídelí pohonu je skutečný 

krouticí moment na klikové hřídeli Mkskut. Aby bylo možné jej určit, je nutná znalost 

čepového tření a ostatních pasivních odporů mechanismu. Za účelem zjištění čepového tření 

je zapotřebí provést předběžný návrh průměrů čepů mechanismu. Návrh bude proveden na 

základě znalosti jmenovité síly lisu Fj a později v práci bude překontrolován vzhledem ke 

skutečné síle v ojnici FLS. 

 

Návrh přibližného průměru čepu klikového hřídele dkp. 

Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- počet tlačných bodů ntb=2 

 

 𝑑𝑘𝑝= (1,025 ∙ √
𝐹𝑗

𝑛𝑡𝑏 ∙ 10
) ∙ 10 = (1,025 ∙ √

6300

2 ∙ 10
) ∙ 10 = 181,919 𝑚𝑚 (6)  

 

Vzhledem k již odsouhlasené koncepci řešené pohonné jednotky lze předpokládat, 

že hlavní čep klikové hřídele bude poměrně dlouhý. Aby bylo minimalizováno riziko 

následných nutných změn v navýšení průměru klikového čepu dk vzhledem k FLS a aby byl 

minimalizován nežádoucí průhyb čepu, bude dk navýšen o 50 % na hodnotu 270 mm. Vnější 

průměr excentru dkvp s ohledem na rozměrovou nabídku svěrných pouzder předběžně volen 

320 mm. 

- dk =270 mm 

- dkvp =320 mm 
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Pro přibližný návrh průměru čepu výstředníku dv bude zvolen odlišný přístup. 

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce klikového excentru bude čep výstředníku navrhován 

tak, aby byl v místě přechodu na vnější čep excentru co nejméně zalomený (obr. 24). Pro jeho 

přibližný návrh se tedy vyjde ze znalosti dkvp.  

Známé parametry: 

- vnější průměr excentru dkvp =320 mm 

- výstřednost e=157,5 mm 

 

𝑑𝑣  = (𝑒 +
𝑑𝑘𝑣𝑝

2
) ∙ 2 =  (157,5 +

320

2
) ∙ 2 = 635 𝑚𝑚 (7)  

 

Obr. 24) Konstrukční provedení klikového excentru 

Nyní lze určit maximální obvodovou rychlost na čepu výstředníku vv, což umožní 

provést kontrolní výpočty zatížení kluzného pouzdra výstředníku.  

Známé parametry: 

- průměr čepu výstředníku dv=635 mm 

- maximální počet zdvihů trvale nzmax=45 

 

𝑣𝑣  =
2𝜋𝑛𝑧𝑚𝑎𝑥

60
∙ (

𝑑𝑣

2 ∙ 1000
) =  

2𝜋45

60
∙ (

635

2 ∙ 1000
) = 1,496 𝑚/𝑠 (8)  

 

Dále bude provedena prostřednictvím výpočtu měrného tlaku a p-v koeficientu 

předběžná kontrola čepu výstředníku dv. Zvolena bude šířka ojnice šo.  

Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- počet tlačných botů ntb=2 

- šířka ojnice šo=250 mm 

- průměr čepu výstředníku dv=635 mm 

- obvodová rychlost na čepu výstředníku vv=1,496 m/s 

- interval součinitele p-v <20;30> 
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𝑝𝑑𝑣= 
𝐹𝑗

𝑛𝑡𝑏š𝑜𝑑𝑣
∙ 1000 =  

6300

2 ∙ 250 ∙ 635
 ∙ 1000 = 19,843 𝑀𝑃𝑎 (9)  

 

𝑝𝑑𝑣∙𝑣𝑣= 19,843 ∙ 1,496 =  29,684 (10)  

 

I když je hodnota velmi blízká horní hranici, tak vzhledem k pdvvv<p-v prozatím 

průměr čepu výstředníku dv vyhovuje. Konečná kontrola průměru výstředníku bude provedena 

po zjištění skutečné síly v ojnici FLS. 

Přibližně bude také zvolen průměr tlačného bodu v beranu dtb. Tento návrh pak bude 

přes výpočet úhlové rychlosti tlačného bodu ωtb, obvodové rychlosti tlačného bodu vtb, 

měrného tlaku na pouzdro tlačného bodu ptb a p-v součinitele předběžně zkontrolován. 

Průměr tlačného bodu dtb volím 350 mm  

Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- počet tlačných botů ntb=2 

- šířka ojnice šo=250 mm 

- délka ojnice L=2 m 

- obvodová rychlost výstředníku vv=1,496 m/s 

- průměr tlačného bodu v beranu dtb=350 mm 

- interval součinitele p-v <20;30> 

 

𝜔𝑡𝑏 =
𝑣𝑣

𝐿
=  

1,496

2
= 0,748 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (11)  

 

𝑣𝑡𝑏 =𝜔𝑡𝑏 ∙
𝑑𝑡𝑏

2 ∙ 1000
=  0,748 ∙

350

2 ∙ 1000
= 0,131 𝑚/𝑠 (12)  

 

𝑝𝑡𝑏= 
𝐹𝑗

𝑛𝑡𝑏š𝑜𝑑𝑡𝑏
∙ 1000 =  

6300

2 ∙ 250 ∙ 350
 ∙ 1000 = 36,069 𝑀𝑃𝑎 (13)  

 

𝑝𝑡𝑏∙𝑣𝑡𝑏= 36,069 ∙ 0,131 =  4,707 (14)  

 

Vzhledem k ptbvtb<<p-v lze předpokládat, že průměr čepu tlačného bodu dtb vyhovuje a 

pro FLS již nebude kontrolován.  

Dále bude proveden návrh průměru vratného čepu ojnice do. Vzhledem k faktu, že čep 

bude vyroben z materiálu s lepšími mechanickými vlastnostmi než ojnice, bude výpočet 

vztažen k materiálu ojnice. Minimální dovolený tlak na materiál ojnice pdo, ocel 11 600, je 
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odečten z literatury [18]. Při výpočtu do se vychází ze síly vzniklé při havarijním stavu Fhav. 

Koeficient pro výpočet havarijní síly je 0,4.  

Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- šířka ojnice šo=250 mm 

- dovolený tlak na pouzdro ojnice pdo =110 MPa 

- počet tlačných bodů ntb=2 

 

𝐹ℎ𝑎𝑣= 𝐹𝑗 ∙ 0,4 = 6300 ∙ 0,4 = 2520 𝑘𝑁 (15)  

 

𝑑𝑜= 
𝐹ℎ𝑎𝑣

𝑛𝑡𝑏š𝑜𝑝𝑑𝑜
∙ 1000 =  

2520

2 ∙ 250 ∙ 110
 ∙ 1000 = 45,818 𝑚𝑚 (16)  

 

Průměr čepu ojnice do bude z technologických důvodů zaokrouhlen na 50 mm. 

 

Od výpočtu ideálního klikového mechanismu dochází pro Mkskut vlivem čepového 

tření k odlišnosti. Pro správné určení Mkskut bude vypočítán úhel zešikmení směru síly v ojnici 

γ. Jeho výpočet bude závislý na správné volbě koeficientu kluzného čepového tření µk.  

Známé parametry: 

- koeficient kluzného čepového tření µk=0,04 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- průměr čepu výstředníku dv=635 mm 

- průměr tlačného bodu dtb=350 mm 

 

Do výpočtu γ vstupuje třecí úhel kluzného tření φk, který je vypočítán jako: 

 

𝜑𝑘= 𝑡𝑔−1𝜇𝑘 = 𝑡𝑔−1(0,04) = 2,291° (17)  

 

Zešikmení síly v ojnici γ: 

 

γ= 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝜇𝑘 (

𝑑𝑣+𝑑𝑡𝑏

2
)

𝐿
) = 𝑠𝑖𝑛−1 (

0,04 (
635+350

2
)

2000
) = 0,564° (18)  

 

Nyní lze přistoupit k výpočtu skutečné síly v ojnici FLS. Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- počet tlačných botů ntb=2 
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- zešikmení směru síly v ojnici γ=0,564° 

- třecí úhel kluzného tření φk=2,291° 

- úhel mezi ojnicí a směrem pohybu beranu β=1,37° 

 

𝐹𝐿𝑆= 
𝐹𝑗

𝑛𝑡𝑏

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑘

𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝛾 + 𝜑𝑘)
=

6300

2

cos (2,291)

𝑐𝑜𝑠(1,37 + 0,564 + 2,291)
= 3156,059 𝑘𝑁 

(19)  

 

Kontrolní průměr hlavního čepu klikového hřídele dkk 

Známé parametry: 

- průměr hlavního čepu kliky dk=270 mm 

- skutečná síla v ojnici FLS=3156,059 kN 

 

𝑑𝑘𝑘= (1,025 ∙ √
𝐹𝐿𝑆

10
) = (1,025 ∙ √

3156,059

10
) ∙ 10 = 182,094 𝑚𝑚 (20)  

 

Platí, že dkk≤ dk. Navrhnutý průměr hlavního čepu kliky vyhovuje. 

 

Kontrolní výpočet měrného tlaku čepu výstředníku pdvk 

Známé parametry: 

- průměr čepu výstředníku dv=635 mm 

- skutečná síla v ojnici FLS=3156,059 kN 

- šířka ojnice šo=250 mm 

- obvodová rychlost výstředníku vv=1,496 m/s 

- interval součinitele p-v <20;30> 

 

𝑝𝑑𝑣𝑘= 
𝐹𝐿𝑆

š𝑜𝑑𝑣
∙ 1000 =  

3156,055

250 ∙ 633
 ∙ 1000 = 19,881 𝑀𝑃𝑎 

(21)  

𝑝𝑑𝑣𝑘∙𝑣𝑣= 19,881 ∙ 1,496 =  29,745 

(22)  

 

Platí, že pdvkvv≤ p-v. Navrhnutý průměr čepu výstředníku vyhovuje. 

 

S ohledem na technologii výroby a nutnou volbu jiného svěrného pouzdra je konečný 

vnější průměr excentru dkvp navýšen na: 

dkv =360 mm 
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V dalším kroku proběhne výpočet ideálního ramena síly aid. Pro jeho výpočet je nutné 

znát jmenovitý úhel lisu αj. 

Známé parametry: 

- délka ojnice L=2000 mm 

- úhel mezi ojnicí a směrem pohybu beranu β=1,37° 

- výstřednost e=157,5 mm 

- poměr poloměru kliky k délce ojnice K=0,078 

 

𝛼𝑗= 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝐿

𝑒
𝑠𝑖𝑛𝛽) =  𝑠𝑖𝑛−1 (

2000

157,5
𝑠𝑖𝑛(1,37)) = 17,674° (23)  

𝑎𝑖𝑑= 𝑒 (𝑠𝑖𝑛𝛼𝑗 +
𝐾

2
𝑠𝑖𝑛2𝛼𝑗)

=   157,5 (𝑠𝑖𝑛(17,674) +
0,078

2
𝑠𝑖𝑛(2 ∙ 17,674))

= 51,371 𝑚𝑚 

(24)  

 

Pro výpočet skutečného krouticího momentu na klikovém kole Mkskut je nyní nutné 

zjistit třecí rameno síly atř. Dle Kamelandera je při zachování dostatečně přesného výpočtu 

možné zanedbat třecí moment od poháněcího kola [1]. 

Známé parametry: 

- průměr čepu výstředníku dv=635 mm 

- průměr tlačného bodu dtb=350 mm 

- průměr hlavního čepu kliky dk=270 mm 

- koeficient kluzného čepového tření µk=0,04  

- poměr poloměru kliky k délce ojnice K=0,078 

 

𝑎𝑡ř= 
1

2
[𝜇𝑘((1 + 𝐾)𝑑𝑣 + 𝐾𝑑𝑡𝑏 + 𝑑𝑘)]

=  
1

2
(0,04(1,078 ∙ 635 + 0,078 ∙ 350 + 270)) = 19,637 𝑚𝑚 

(25)  

 

Nyní bude zjištěn skutečný točivý moment na klikovém kole. Od této hodnoty se 

budou odvíjet následující výpočty pohonné jednotky.  

Známé parametry: 

- ideální rameno síly aid=51,371 mm 

- třecí rameno síly atř=19,637 mm 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 
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- počet tlačných botů ntb=2 

 

𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡= 
𝐹𝑗

𝑛𝑡𝑏

(𝑎𝑖𝑑 + 𝑎𝑡ř) =  
6300

2
(51,371 + 19,637) = 223675 Nm (26)  

4.3 Určení práce klikového lisu 

V této kapitole bude určena celková práce klikového lisu, její jednotlivé složky a 

pracovní cykly tak, aby bylo možné určit výkon elektromotoru a parametry setrvačníku. 

Celková práce Acelk je obecně složena z práce tvářecí Atv, práce deformační Adef, třecí Atř, 

pomocných mechanismů Ap.m. a rozběhové práce Arozb. Při výpočtu této kapitoly se vychází z 

literatury [1].  

 

Práce tvářecí 

Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- jmenovitá dráha sj=8 mm 

- koeficient technologie pro běžné stříhání ms=0,63 

 

𝐴𝑡𝑣= 𝐹𝑗 ∙ 𝑠𝑗 ∙ 𝑚𝑠 =  6300 ∙ 8 ∙ 0,63 = 31752 J (27)  

 

Práce třecí 

Známé parametry: 

- tvářecí práce Atv=31752 J 

- koeficient třecí práce ftř=0,25 

 

𝐴𝑡ř= 𝐴𝑡𝑣 ∙ 𝑓𝑡ř =  31752 ∙ 0,25 = 7938 J (28)  

 

Koeficient ftř volen 0,25 z důvodů větších průměrů čepů a klikového ústrojí. 

 

Práce deformační 

Aby bylo možné určit deformační práci Adef, bude nutné spočítat celkovou deformaci 

stroje a nástrojů fcelk.  

Známé parametry: 

- jmenovitá síla Fj=6300 kN 

- koeficient tuhosti pro univerzální lisy s uzavřeným stojanem k1=10 
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𝑓𝑐𝑒𝑙𝑘= 
𝐹𝑗

𝑘1√10𝐹𝑗

=  
6300

10√10 ∙ 6300
= 2,51 𝑚𝑚 (29)  

 

𝐴𝑑𝑒𝑓= 
𝐹𝑗 ∙ 𝑓𝑐𝑒𝑙𝑘

2
=   

6300 ∙ 2,51

2
= 7906,5 J (30)  

 

Práce rozběhu a pomocných mechanismů bude zanedbána, protože lis je určen pro 

práci v automatické lince. Pomocné mechanismy budou mít nezávislý zdroj energie. 

 

Práce celková 

Známé parametry: 

- tvářecí práce Atv=31752 J 

- třecí práce Atř=7938 J 

- deformační práce Adef=7906,5 J 

 

𝐴𝑐𝑒𝑙𝑘= 𝐴𝑡𝑣 + 𝐴𝑡ř + 𝐴𝑑𝑒𝑓 =  31752 + 7938 + 7906,5 = 47596,5 J (31)  

 

Jak plyne ze zadání, lis je určen pro práci v automatické lince. Takové lisy mají čas 

pro jeden cyklus tc shodný s časem jednoho zdvihu beranu tzdv a tedy tc=tzdv. 

 

Výpočet doby cyklu při trvalém počtu zdvihů 

Známé parametry: 

- počet zdvihů nzmax=45 1/min 

- počet zdvihů nzmin=20 1/min 

 

𝑡𝐶𝑚𝑎𝑥= 
60

𝑛𝑧𝑚𝑎𝑥
=   

60

45
= 1,333 𝑠 (32)  

 

𝑡𝐶𝑚𝑖𝑛= 
60

𝑛𝑧𝑚𝑖𝑛
=   

60

20
= 3 𝑠 (33)  

 

Výpočet příkonu lisu 

Nyní je možné přistoupit k výpočtu příkonu lisu. Příkon PLmax bude počítán pro dobu 

cyklu při maximálním trvalém počtu zdvihů nzmax. Pro minimální počet zdvihů bude 

navrhnutý výkon elektromotoru automaticky dostatečný. Do výpočtu příkonu lisu je nutné 

zahrnout také účinnost řemenového převodu. Parametr ηkř pro klínové řemeny bude volený z 

rozsahu 0,95 až 0,98 [7]. 
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Známé parametry: 

- celková práce Acelk=47596,5 J 

- doba cyklu při maximálním počtu zdvihů tCmax=1,333 s 

- účinnost řemenového převodu ηkř=0,97 

 

𝑃𝐿𝑚𝑎𝑥= 
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑘

𝑡𝐶𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜂𝑘ř
=   

47596,5

1,333 ∙ 0,97
= 36811 𝑊 (34)  

4.4 Stanovení velikosti setrvačníku 

V této kapitole bude určena velikost momentu setrvačnosti Ivs setrvačníku. Velikost 

momentu setrvačnosti bude počítána pro minimální počet trvalých zdvihů nzmin tak, aby ani při 

nejdelším pracovním cyklu nebyla funkce lisu nikterak omezena a zhoršena. Moment 

setrvačnosti bude pro nzmax značně naddimenzovaný, což bude pro práci lisu při kratších 

pracovních cyklech výhodou.  Při výpočtu bude vycházeno z literatury [1][4]. 

Nejdříve je nutné zvolit poměrný pokles otáček δ z rozmezí 2 až 8 % pro tvářecí 

automaty, kde tc=tzdv. Z něj bude vypočítána úhlová rychlost setrvačníku po odevzdání práce 

ω2min a na základě její znalosti bude určen minimální potřebný moment setrvačnosti 

setrvačníku Ivs. Úhlová rychlost setrvačníku ω1min při nzmin je známá z již navrhnutého systému 

převodu lisu, jehož rozbor bude proveden dále v práci. Rozměry setrvačníku budou 

optimalizovány pro maximální obvodovou rychlost 39 m/s, které lze dosáhnout použitím oceli 

na odlitky. 

Známé parametry: 

- poměrný pokles otáček při nzmin δmin=8 % 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmin ω1min =23,268 rad/s 

- celková práce Acelk=47596,5 J 

 

𝜔2𝑚𝑖𝑛= 𝜔1𝑚𝑖𝑛 −
𝜔1𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝛿𝑚𝑖𝑛

100
=  23,268 −  

23,268 ∙ 8

100
= 21,407 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (35)  

 

Výpočet Ivs: 

𝐼𝑣𝑠= 
2 ∙ 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑘

(𝜔1𝑚𝑖𝑛
2 − 𝜔2𝑚𝑖𝑛

2 )
=

2 ∙ 47596,5

(23,2682 − 21,4072)
= 1144,97 𝑘𝑔. 𝑚2 (36)  

 

Kontrolní výpočet poměrného poklesu otáček δmax pro nzmax, známé parametry: 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω1max =52,354 rad/s 

- celková práce Acelk=47596,5 J 
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𝜔2𝑚𝑎𝑥= √(𝜔1𝑚𝑎𝑥
2 −

2 ∙ 𝐴𝑐

𝐼𝑣𝑠
) = √(52,3542 −

2 ∙ 47596,5

1144,97
) = 51,554 𝑟𝑎𝑑/𝑠 (37)  

 

𝛿𝑚𝑎𝑥= 
𝜔1𝑚𝑎𝑥 − 𝜔2𝑚𝑎𝑥

𝜔1𝑚𝑎𝑥
∙ 100 =

52,354 − 51,554

52,354
∙ 100 = 1,53 % (38)  

4.4.1 Časové konstanty 

Při volbě Ivs a δmin je vhodné vycházet z hodnot vyšších. Setrvačník lisu v sobě 

akumuluje podstatnou část energie, která je odebírána při pracovní části cyklu. Hovoříme o 

vybití setrvačníku. Pokud má setrvačník dostatečně velký moment setrvačnosti Ivs, zmenšuje 

se poměrný pokles otáček δ a chod lisu je vyrovnanější. Na druhou stranu se ale prodlužuje 

doba nutná pro dobití setrvačníku z ω2 na ω1. Aby byl návrh setrvačníku úplný, je nutné 

kontrolovat dobu dobití setrvačníku tds a porovnat ji s dobou nepracovní části cyklu tCN. 

 

Kontrola dobití setrvačníku při minimálním počtu trvalých zdvihů 

Známé parametry: 

- jmenovitý úhel lisu αj=17,674° 

- počet zdvihů nzmin=20 1/min 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmin ω1min =23,268 rad/s 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmin ω2min =21,407 rad/s 

 

𝑡𝐶𝑁𝑚𝑖𝑛= 
(360 − 𝛼𝑗) ∙ 60

360 ∙ 𝑛𝑧𝑚𝑖𝑛
=

(360 − 17,674) ∙ 60

360 ∙ 20
= 2,85 𝑠 (39)  

 

𝑀𝑘𝐷𝑚𝑖𝑛= 
𝐼𝑣𝑠(𝜔1𝑚𝑖𝑛 − 𝜔2𝑚𝑖𝑛)

𝑡𝑑𝑠𝑚𝑖𝑛
=

1144,97 ∙ (23,268 − 21,407)

2,85
= 748 𝑁𝑚 (40)  

 

Pokud by dodaný krouticí moment MkDmin nestačil úplně dobíjet setrvačník, byl by 

elektromotor přetěžován a lis by se po nějaké době práce zastavil. Aby moment                       

MkDmin nebyl hraniční hodnotou a aby bylo vždy dosaženo úplného roztočení setrvačníku na 

ω1min, bude výpočtový MkDmin navýšen o momentovou rezervu 10 % na 822 Nm.  

Informativně bude proveden výpočet doby urychlení setrvačníku tUmin z ω0 na ω1min. 

Protože je však lis určen pro práci v automatické lince, není tato hodnota z hlediska funkce 

nikterak zásadní. 

Známé parametry: 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmin ω1min =23,268 rad/s 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- dodaný krouticí moment MkDmin=822 Nm 



 

45 

 

 

𝑡𝑈𝑚𝑖𝑛= 
𝐼𝑣𝑠 ∙ 𝜔1𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑘𝐷𝑚𝑖𝑛
=

1144,97 ∙ 23,268

822
= 32 𝑠 (41)  

 

Kontrola dobití setrvačníku při maximálním počtu trvalých zdvihů 

Známé parametry: 

- jmenovitý úhel lisu αj=17,674° 

- počet zdvihů nzmax=45 1/min 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω1max =52,354 rad/s 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω2max =51,554 rad/s 

 

𝑡𝐶𝑁𝑚𝑎𝑥= 
(360 − 𝛼𝑗) ∙ 60

360 ∙ 𝑛𝑧𝑚𝑎𝑥
=

(360 − 17,674) ∙ 60

360 ∙ 45
= 1,26 𝑠 (42)  

 

𝑀𝑘𝐷𝑚𝑎𝑥= 
𝐼𝑣𝑠(𝜔1𝑚𝑎𝑥 − 𝜔2𝑚𝑎𝑥)

𝑡𝐶𝑁𝑚𝑎𝑥
=

1144,97 ∙ (52,354 − 51,554)

1,26
= 727 𝑁𝑚 (43)  

 

Protože dodaný krouticí moment MkDmin>MkDmax, bude dále uvažováno pouze s 

MkDmin. Nyní bude proveden výpočet doby urychlení setrvačníku tUmax z ω0 na ω1max. 

Známé parametry: 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω1max =52,354 rad/s 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- dodaný krouticí moment MkDmin=822 Nm 

 

𝑡𝑈𝑚𝑎𝑥= 
𝐼𝑣𝑠 ∙ 𝜔1𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑘𝐷𝑚𝑖𝑛
=

1144,97 ∙ 52,354

822
= 73 𝑠 (44)  

 

4.4.2 Volba elektromotoru 

V kapitole o určení práce klikového lisu byl vypočítán příkon lisu PLmax pro nejkratší 

pracovní cyklus tCmax. S ohledem na tento parametr byl zvolen motor SIEMENS Simotics 

1LE1502-2BB23 se čtyřmi póly, jmenovitými otáčkami 1475 1/min, výkonnostní kategorie 

45 kW. Řízení otáček bude řešeno frekvenčním měničem (obr. 25) SIEMENS Sinamics G s 

řízeným vstupem [12]. 

Na doporučení výrobce bude motor v kategorii C s vysoce kvalitním izolačním 

vedením. Při řízení frekvenčním měničem může dojít ke ztrátám v důsledku oteplení vinutí, 

proto byla vybrána vyšší výkonnostní kategorie [12]. 
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Dalšími specifickými parametry jsou provedení pro zvýšené radiální zatížení z důvodu 

napojení na řemenový převod a s izolovaným ložiskem kvůli ochraně proti ložiskovým 

proudům vznikajícím při řízení frekvenčním měničem [12]. 

 

Obr. 25) Sestava měniče frekvence SIEMENS Sinamics a motoru Simotics [19] 

Kontrola parametrů motoru při maximálním počtu trvalých zdvihů 

Hodnota otáček motoru nmmax je známá z již navrhnutého systému převodu lisu, jehož 

rozbor bude proveden dále v práci. Otáčky jsou vzhledem k rozlišitelnosti při jejich řízení 

zaokrouhleny na celé číslo. Pro výpočet reálné doby dobití setrvačníku při nzmax bude 

vypočítán krouticí moment dodávaný motorem. 

Známé parametry: 

- otáčky motoru při maximálním počtu zdvihů nmmax =1450 1/min 

- jmenovitý výkon motoru  Pjm=45 kW 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω1max =52,354 rad/s 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω2max =51,554 rad/s 

- převodový poměr motor/setrvačník ims=2,9 

- účinnost řemenového převodu ηkř=0,97 

- doba nepracovní části cyklu tCNmax=1,26 s 

𝑀𝑘𝑀𝑚𝑎𝑥= 9550∙
𝑃𝑗𝑚

𝑛𝑚𝑚𝑎𝑥
= 9550 ∙

45

1450
= 296,379 𝑁𝑚 (45)  

 

𝑡𝑑𝑠𝑚𝑎𝑥= 
𝐼𝑣𝑠(𝜔1𝑚𝑎𝑥 − 𝜔2𝑚𝑎𝑥)

𝑀𝑘𝑀𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑖𝑚𝑠 ∙ 𝜂𝑘ř
=

1144,97 ∙ (52,354 − 51,554)

296,379 ∙ 2,9 ∙ 0,97
= 1,099 𝑠 (46)  

 

Vzhledem k tdsmax<<tCNmax navržený motor vyhovuje. 

 

Kontrola parametrů motoru při minimálním počtu trvalých zdvihů 

Hodnota otáček motoru nmmin je známá z již navrhnutého systému převodu lisu, jehož 

rozbor bude proveden dále v práci. Pro výpočet reálné doby dobití setrvačníku při nzmin bude 

vypočítán krouticí moment dodávaný motorem. 
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Známé parametry: 

- otáčky motoru při minimálním počtu zdvihů nmmin =644,4 1/min 

- jmenovitý výkon motoru  Pjm=45 kW 

- moment setrvačnosti setrvačníku Ivs=1144,97 kg.m2 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmin ω1min =23,268 rad/s 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmin ω2min =21,407 rad/s 

- převodový poměr motor/setrvačník ims=2,9 

- účinnost řemenového převodu ηkř=0,97 

- doba nepracovní části cyklu tCNmin=3 s 

 

𝑀𝑘𝑀𝑚𝑖𝑛= 9550∙
𝑃𝑗𝑚

𝑛𝑚𝑚𝑖𝑛
= 9550 ∙

45

644,4
= 666,899 𝑁𝑚 (47)  

 

𝑡𝑑𝑠𝑚𝑖𝑛= 
𝐼𝑣𝑠(𝜔1𝑚𝑖𝑛 − 𝜔2𝑚𝑖𝑛)

𝑀𝑘𝑀𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑖𝑚𝑠 ∙ 𝜂𝑘ř
=

1144,97 ∙ (23,268 − 21,407)

666,899 ∙ 2,9 ∙ 0,97
= 1,136 𝑠 (48)  

 

Vzhledem k tdsmin<<tCNmin navržený motor vyhovuje. 

4.5 Výběr konstrukční varianty 

Pro řešení pohonu vznikly tři varianty. Hlavní myšlenkou, která udávala směr vývoje 

konstrukce pohonu, bylo použití kuželového převodu, kdy jsou obě pohonné jednotky 

poháněny společným jedním pastorkem. Bilance mezi jednotlivými konstrukčními variantami 

je patrná z tabulky 1. 

 

Přímý pohon klikového kola pastorkem-I. 

První variantou je přímý pohon klikového kola pastorkem. Tato konstrukční varianta 

(obr. 26) má nespornou výhodu v minimalizaci počtu komponent pohonu, protože další 

stupně převodu by byly řešeny externí planetovou převodovkou a řemenovým převodem.  

Na druhou stranu ale trpí několika zásadními nedostatky. Jedním z nich je vznik velké 

axiální síly, kterou by bylo nutné zachytit, a také ohybového momentu na klikový čep. Dalším 

nedostatkem je nákladná výroba kuželového soukolí odpovídajících rozměrů. 

Při zanedbání dosavadních nedostatků dále vystupují problémy spojené s velkým 

nárůstem šířky pohonu o planetovou převodovku a systém uložení pastorku. Zde se nabízelo 

řešení vertikální osou systému uložení pastorku, ale proti byl složitý a nákladný způsob 

mazání planetové převodovky s vertikální osou a také spojko-brzda.  

Jako kritický však byl vyhodnocen problém synchronizace zdvihu obou pohonných 

jednotek, který obecně vyžaduje přístup obsluhy do prostoru, ve kterém se synchronizace 

provádí. To je u vícebodových lisů zpravidla uložení klikového kola na excentru pomocí 

svěrných pouzder. 
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Obr. 26) Schéma - přímý pohon klikového kola 

Pohon s vloženým převodem a předlohou-II. 

Tato konstrukční varianta odstraňuje nedostatky předchozího se vznikem axiální síly a 

ohybového momentu na klikovém kole. Částečně kompenzuje nákladnou výrobu velkého 

kuželového soukolí, protože zde kuželové soukolí přenáší řádově nižší krouticí moment.  

Mezi klikové kolo a talířové kolo kuželového převodu byl vložen mezipřevod, který 

umožňuje rozměrově řešit osové vzdálenosti mezi předlohou, klikovým kolem a kuželovým 

soukolím (obr. 27). 

Tato konstrukční varianta řeší i problém s nárůstem zastavitelné šířky pohonu a 

umožňuje spojko-brzdu umístit do setrvačníku. Dále, díky tomuto konstrukčnímu uspořádání, 

bylo možné umístit hřídel pastorku do dvojitého ložiskového uložení společně s hřídelí 

setrvačníku, které výrazně zmenšuje zastavitelnou délku systému spojka-setrvačník-pastorek a 

tím i jeho složitost. 

 

Obr. 27) Schéma - pohon s vloženým převodem a předlohou 

Existuje zde však základní nedostatek v podobě velké rozteče tlačných bodů, které by 

prakticky znemožňovalo navrhnutý pohon lisu aplikovat i pro základní velikost pracovního 
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prostoru. Dle nabídky výrobců obdobných univerzálních dvoubodových lisů je to okolo 2500 

mm délky pracovního stolu. 

 

Pohon s dvojnásobně šikmým ozubením klikového kola-III. 

 

Obr. 28) Schéma - dvojnásobně šikmé ozubení klikového kola 

Tato konstrukční varianta je modifikací předchozí varianty, která odstraňuje hlavní 

nedostatek v podobě velké rozteče tlačných bodů. 

Zásadní rozdíl tkví v uspořádání soustavy kliky a v provedení klikového kola. Klikové 

kolo je provedeno jako dvojnásobně šikmé a čep výstředníku je umístěn blíže středu pohonu 

(obr. 28). Tím byl odstraněn hlavní nedostatek této varianty. 

Konstrukční řešení pohonu dále v práci se tedy po analyzování problémů bude zabývat 

variantou III s dvojnásobně šikmým ozubením klikového kola. 

 

 

varianta 

 

 

I. II. III. vliv 

množství komponent + - - 1 

nákladná výroba - - - 2 

ohybový moment - + + 3 

axiální síla - + + 4 

šířka pohonu - + + 5 

synchronizace pohonu - + + 6 

rozteč tlačných bodů + - + 7 

 

20 10 3 

 
Tab 1)  Bilance konstrukčních variant 
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4.6 Konstrukční řešení pohonu 

Vybraná varianta konstrukčního řešení zachovává hlavní myšlenku použití kuželového 

soukolí a podélného uspořádání osy klikového mechanismu. Eliminuje kritické nedostatky 

ostatních dvou variant. Při detailním řešení je kladen důraz na maximální využití prostoru s 

cílem dosažení kompaktních rozměrů.  

Pohon se skládá z jednotlivých konstrukčních uzlů, které budou dále v práci detailně 

rozpracovány, představeny a zkontrolovány z hledisek pevnosti a trvanlivosti komponent. 

Protože jsou obě pohonné jednotky od pastorku dále symetrické, bude v příslušných oblastech 

výpočtu uvažováno pouze s jednou pohonnou jednotkou. 

 

Obr. 29) Konstrukční řešení pohonu 

Energie od motoru vstupuje do pohonu prostřednictvím řemenového převodu. Přes 

konstrukční uzel setrvačníku s integrovaným pastorkem kuželového soukolí, dále jen pastorek  

(1), je energie distribuována na obě samostatné pohonné jednotky. Pohonné jednotky mají 

opačný smysl otáčení a jsou sestaveny z těchto konstrukčních uzlů (obr. 29): 

- vložený převod (2) 

- předloha (3) 

- klika (4) 

 

V navrhnutém konstrukčním řešení je předepsáno místo nastavování synchronizace 

zdvihu obou pohonných jednotek (5), prostřednictvím svěrného pouzdra navrhnutého ve stati 

o konstrukčním uzlu předlohy. 

 

4.6.1 Mechanismus převodu 

Návrh ozubených převodů v pohonech klikových lisů je specifický tím, že je 

maximální hodnoty přenášeného krouticího momentu zatěžují pouze na počátku pracovní 

části zdvihu. Jakmile se úhel natočení klikové hřídele začne vzdalovat od αj, začne působit 

silový převod klikou, který při zachování jmenovité síly Fj sníží krouticí moment na hřídeli.  
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Dle literatury vede výpočet ozubení v souladu s normami k nadměrnému dimenzování, 

které směřuje k větším, hmotnějším a dražším mechanismům. Pro návrh ozubení tedy bude 

vycházeno z dodržování základních zásad a pro jeho kontrolu pak bude uvažováno s 

minimální bezpečností k=1 [1]. 

Mechanismus převodu (obr. 30) je složen z řemenového převodu (1), oboustranného 

kuželového soukolí A (2), soukolí B (3) a soukolí C (4). 

Výpočet ozubení byl proveden v programu Autodesk Inventor Professional 2015, ve 

výpočtovém modulu ozubení, dle ISO 6336:1996. 

 

 

Obr. 30) Mechanismus převodu 

Komponenty soukolí C budou dále v práci označovány jako kolo klikové s indexem 6 

a pastorek s indexem 5. Indexování bylo zavedeno z důvodu přehledné identifikace 

jednotlivých zatěžujících sil při kontrolních výpočtech hřídelí. 

Soukolí je vyhotoveno jako dvojnásobně šikmé s cílem vyrušit axiální složku síly 

vznikající v ozubení. Proto i do výpočtu vstupují poloviční hodnoty, počítané pro jednu stranu 

ozubení. Základní parametry soukolí jsou uvedeny v tabulce 2. Úplné výpočtové zprávy 

jednotlivých soukolí budou přiloženy k práci formou netištěných příloh (příloha 6). 

  



 

52 

 

  

kolo 

 

  

6 5 

 Převodový poměr i56 5,9545 [-] 

Modul m 8 [-] 

Úhel sklonu β 20 [°] 

Úhel profilu α 20 [°] 

Průměr roztečné kružnice d 1115,258 187,295 [mm] 

Radiální síla Fr56 83945,889 [N] 

Obvodová síla Ft56 212458,275 [N] 

Axiální síla Fa56 77328,488 [N] 

Součinitel bezpečnosti v dotyku SH 1,062 1,062 [-] 

Součinitel bezpečnosti v ohybu SF 1,727 1,785 [-] 

Statická bezpečnost v dotyku SHst 2,148 2,148 [-] 

Statická bezpečnost v ohybu SFst 3,741 3,886 [-] 

  

vyhovuje 

 
Tab 2)  Základní parametry soukolí C 

 

Soukolí B rozložené na jednotlivá kola, bude indexováno čísly 3 pro pastorek a 4 pro 

kolo umístěné na předlohové hřídeli. Soukolí je vzhledem k násobně nižšímu přenášenému 

krouticímu momentu a omezenému zastavitelnému prostoru vyhotoveno s šikmým ozubením. 

Základní parametry soukolí jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

  

kolo 

 

  

4 3 

 Převodový poměr i34 1,6061 [-] 

Modul m 6 [-] 

Úhel sklonu β 20 [°] 

Úhel profilu α 20 [°] 

Průměr roztečné kružnice d 676,817 421,414 [mm] 

Radiální síla Fr34 51073,194 [N] 

Obvodová síla Ft34 130260,514 [N] 

Axiální síla Fa34 47410,950 [N] 

Součinitel bezpečnosti v dotyku SH 1,249 1,249 [-] 

Součinitel bezpečnosti v ohybu SF 1,034 1,034 [-] 

Statická bezpečnost v dotyku SHst 2,567 2,567 [-] 

Statická bezpečnost v ohybu SFst 2,188 2,198 [-] 

  

vyhovuje 

 
Tab 3)  Základní parametry soukolí B 
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Pastorek kuželového soukolí bude označen indexem 1 a talířové kolo indexem 2. 

Soukolí A je provedeno s šikmými zuby. Základní parametry soukolí jsou uvedeny v tabulce 

4. Protože je v převodovém mechanismu použit oboustranný kuželový převod (obr. 31), je 

nutno v pevnostním výpočtu ozubení uvažovat s dvojnásobným zatížením pastorku, jak je 

označeno hvězdičkou v tabulce 4. 

 

Obr. 31) Oboustranný kuželový převod 

 

  

kolo 

 

  

2 1 

 Převodový poměr i12 1,1613 [-] 

Modul m 14 [-] 

Úhel sklonu β 20 [°] 

Úhel profilu α 20 [°] 

Průměr roztečné kružnice d 430,875 371,032 [mm] 

Obvodová síla Ft2, Ft1  132853,463 265617,71* [N] 

Součinitel bezpečnosti v dotyku SH 1,507 1,077 [-] 

Součinitel bezpečnosti v ohybu SF 1,751 1,071 [-] 

Statická bezpečnost v dotyku SHst 3,193 2,283 [-] 

Statická bezpečnost v ohybu SFst 3,902 2,377 [-] 

  

vyhovuje 

 
Tab 4)  Základní parametry soukolí A 

 

Pro řemenový převod byla zvolena řada klínových řemenů XPC. Výpočet byl 

proveden ve výpočtovém programu Power Transmission Designer 7.4 od fy Continental. 

Základní parametry řemenového převodu jsou uvedeny v tabulce 5. Kompletní protokol je 

přiložen k práci formou netištěné přílohy (příloha 6). 
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Převodový poměr iř 2,9 [-] 

Délka řemenu Lw 6000 [mm] 

Počet řemenů nř  2 [-] 

Síla do ložisek FDYN  2217,12 [N] 

Trvanlivost Lhř >25000 [hod] 

Tab 5)  Základní parametry řemenového převodu 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že celkový převodový poměr navrženého pohonu lisu 

icelk=32,208. 

4.7 Pastorek 

Konstrukční uzel pastorku má za úkol přenést přiváděnou energii od motoru a 

setrvačníku a rozdělit ji mezi obě pohonné jednotky (obr. 32). Musí současně zajistit volné 

otáčení setrvačníku při běhu s vypnutou spojkou a umožnit její zabudování do systému. Další 

funkcí je mechanická vazba mezi oběma větvemi pohonu. 

 

Obr. 32) Pastorek 

Konstrukce je řešena uložením hřídele spojky s pastorkem kuželového soukolí přes 

ložiska do duté hřídele setrvačníku. Hřídel setrvačníku je přes ložiska obdobně uložena v 

náboji pastorku, který je uložený a šroubovaný do pouzdra v horním příčníku lisu. Nastavení 

kuželového převodu je možné pomocí dělených vymezovacích podložek mezi přírubu náboje 

a frézovanou dosedací plochu pouzdra. Axiální složka síly je zachycena v ložisku na straně 

kuželového kola, aby se v důsledku zatížení a teplotních dilatací neměnila vzájemná poloha 

soukolí. 
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Existují dva režimy chodu: 

režim chodu naprázdno 

- lze charakterizovat při vypnuté spojce, kdy setrvačník rotuje vůči náboji pastorku a 

současně i vůči spojkové hřídeli. Při tomto režimu jsou ložiska spojkové hřídele a spojková 

hřídel zatěžovány výlučně vlastní gravitací, gravitací pastorku a třecích kotoučů spojko-brzdy. 

Ložiska a hřídel setrvačníku jsou zatěžovány vlastní gravitací, gravitací sestavy spojkové 

hřídele, spojko-brzdy a dynamickou silou FDYN od řemenového převodu. 

 

režim pracovní 

- režim při sepnuté spojce, kdy hřídel spojky je pevně spojena se setrvačníkem a rotují 

vůči náboji pastorku. Souřadný systém spojkové hřídele a hřídele setrvačníku je společný. V 

tomto případě dochází, mimo všechna zatížení při chodu naprázdno, i k zatížení od soukolí 

pastorku, které má však z hlediska ložisek spojkové hřídele statický charakter.  

Kontrolní výpočty tedy budou vztaženy k pracovnímu režimu, statické kontrole 

ložisek spojkové hřídele a dynamické kontrole ložisek setrvačníku. Gravitační zatížení od 

spojko-brzdy bude zanedbáno, protože nejsou známy všechny její rozměrové, zejména 

vnitřní, a hmotnostní poměry. 

 

4.7.1 Uzel hřídele spojky 

Spojkový hřídel při pracovním režimu přenáší krouticí moment nabývající 

maximálních hodnot při pracovní části zdvihu a to současně pro obě pohonné jednotky. 

 

Výpočet krouticího momentu spojkové hřídele Mks vstup x výstup 

Známé parametry: 

- skutečný krouticí moment na klikovém kole Mkskut=223675 Nm 

- účinnost kluzného ložiska ηkl=0,98 

- účinnost valivého ložiska ηvl=0,99 

- účinnost soukolí ηz=0,98 

- převodový poměr klika/kolo1 i16=11,106 

 

Aby bylo možné určit krouticí moment vstupující a vystupující z konstrukčního uzlu, 

je nutné vypočítat celkové účinnosti pohonu od klikového kola po vstup spojkové hřídele ηksIn 

a výstup ηksEx . Hodnoty noz, nkl a nvl značí četnost výskytu jednotlivých účinností. 

 

𝜂𝑘𝑠𝐼𝑛= 𝜂𝑧
𝑛𝑜𝑧 ∙ 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑘𝑙 ∙ 𝜂𝑣𝑙
𝑛𝑣𝑙 =   0,983 ∙ 0,986 ∙ 0,994 = 0,801 (49)  

𝑀𝑘𝑠𝐼𝑛= 
𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑖16 ∙ 𝜇𝑘𝑠𝐼𝑛
∙ 2 =  

223675

11,106 ∙ 0,801
∙ 2 = 50293,666 𝑁𝑚 (50)  

𝜂𝑘𝑠𝐸𝑥= 𝜂𝑧
𝑛𝑜𝑧 ∙ 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑘𝑙 ∙ 𝜂𝑣𝑙
𝑛𝑣𝑙 =   0,983 ∙ 0,986 ∙ 0,992 = 0,817 (51)  
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𝑀𝑘𝑠𝐸𝑥= 
𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑖16 ∙ 𝜇𝑘𝑠𝐸𝑥
∙ 2 =  

223675

11,106 ∙ 0,817
∙ 2 = 49292,822 𝑁𝑚 (52)  

 

Hodnota MksEx je výpočtovou hodnotou pastorku kuželového soukolí a tedy platí, že 

MksEx= Mk1. 

 

Silový rozbor ozubení kola 1 (obr. 33) 

Známé parametry: 

- obvodová síla Ft2=132853,463 N 

- průměr roztečné kružnice d1=371,032 mm 

- úhel sklonu β12=20° 

- úhel profilu α12=20° 

- úhel roztečného kužele δ1=40,732° 

 

Obr. 33) Silový rozbor ozubeného kola 1 

𝐹𝑟1= (
𝐹𝑡2

𝑐𝑜𝑠𝛽12
∙ ((𝑐𝑜𝑠𝛿1 ∙ 𝑡𝑔𝛼12) − (𝑠𝑖𝑛𝛿1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽12)))

= (
132853,463

𝑐𝑜𝑠20

∙ ((𝑐𝑜𝑠40,732 ∙ 𝑡𝑔20) − (𝑠𝑖𝑛40,732 ∙ 𝑠𝑖𝑛20)))

= 7438,215 𝑁 

(53)  
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𝐹𝑎1´= (
𝐹𝑡2

𝑐𝑜𝑠𝛽12
∙ ((𝑠𝑖𝑛𝛿1 ∙ 𝑡𝑔𝛼12) + (𝑐𝑜𝑠𝛿1 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽12)))

= (
132853,463

𝑐𝑜𝑠20

∙ ((sin40,732 ∙ 𝑡𝑔20) + (𝑐𝑜𝑠40,732 ∙ 𝑠𝑖𝑛20)))

= 70195,647 𝑁 

(54)  

 

Dále bude uvažováno pouze s axiální složkou Fa1´, protože složky tangenciální Ft1 a 

složky radiální Fr1 obou kol zabírajících s pastorkem působí proti sobě a vyruší se. Axiální 

sílu bude nutné uvažovat jako dvojnásobnou, protože síly obou kol jsou v superpozici. 

 

𝐹𝑎1=𝐹𝑎1´ ∙ 2 =  70195,647 ∙ 2 = 140391,294 𝑁𝑚 (55)  

 

Pevnostní výpočet spojkové hřídele  

Pro dosažení odpovídajících výsledků je nutné správné nastavení výpočtového 

programu. K tomu vede důkladný rozbor působení vnějších zatížení, umístění a definice 

podpor (obr. 34). Samotný výpočet bude pro všechny hřídele proveden v programu Autodesk 

Inventor Professional 2015, ve výpočtovém modulu hřídele. 

Obr. 34) Rozklad působení zatížení a podpor spojkové hřídele 

Do výpočtu nebyl zahrnut ani ohybový moment od působení Fa1´ na roztečném 

průměru ozubeného kola, protože souhlasně proti němu vytváří ohybový moment síla Fa1´ 

působící od druhého zabírajícího kola. Tím je výslednice rovna nule.  

Axiální složku síly také není na místě uvažovat pro samotnou kontrolu spojkové 

hřídele, protože působí přes náboj ozubeného kola 1 přímo do ložiska v pevné podpoře RS1 

a hřídel nijak nezatěžuje. Tíhovou sílu do výpočtu automaticky zahrnuje program. Spojkový 

hřídel je tedy patřičné kontrolovat zejména vzhledem k vnějšímu zatížení krutem (obr. 35). 
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Známé parametry: 

- vzdálenost pevné podpory RS1 od konce hřídele lRS1=230 mm 

- vzdálenost posuvné podpory RS2 od konce hřídele lRS2=580 mm 

- působiště krouticího momentu MksIn od konce hřídele lMksIn=92,5 mm 

- působiště krouticího momentu MksEx od konce hřídele lMksEx=822 mm 

- krouticí moment na vstupu spojkové hřídele MksIN=50293,666 Nm 

 

Obr. 35) Úplné uvolnění spojkové hřídele 

 

 

Obr. 36) Smyková síla - spojkový hřídel 

Z diagramu (obr.37) je patrný průběh redukovaného napětí a z diagramu vnitřních 

účinků (obr. 36) byly odečteny reakční síly: 

- reakční síla FRS1=669,745 N 

- reakční síla FRS2=1414,99 N 
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Obr. 37) Redukované napětí dle HMH - spojkový hřídel 

Pevnostní kontrola spojkové hřídele - staticky 

Jako materiál pro výrobu spojkové hřídele byla určena ocel 16526, povrchově kalená. 

V místě kontrolního průřezu je broušený povrch. Kontrola byla provedena v průřezu As, který 

byl vzhledem k drážce pro pero označen jako kritický. Protože napětí spojkové hřídele v 

ohybu a smyku je v řádu jednotek, bylo zanedbáno a kontrolní výpočet byl proveden 

vzhledem k zatížení na krut od MksIN. 

Známé parametry: 

- mez kluzu Re16526=875 MPa 

- krouticí moment na vstupu spojkové hřídele MksIN=50293,666 Nm 

- tvarový součinitel αk=3,406 

- modul průřezu v krutu Wks=662680 mm3 

 

𝜎𝑘𝑆=
𝑀𝑘𝑠𝐼𝑁 ∗ 103

𝑊𝑘𝑠
=

50294 ∗ 103

662680
= 75,933 𝑀𝑃𝑎 (56)  

 

𝜎𝑘𝑟𝑆=𝜎𝑘𝑆 ∗ 𝛼𝑘 = 75,895 ∗ 3,406 = 259 𝑀𝑃𝑎 (57)  

 

𝑘𝑒𝑆=
𝑅𝑒16526

𝜎𝑘𝑟𝑆
=

875

259
= 3,4 (58)  

 

Z hlediska statické bezpečnosti keS navrhnutá hřídel vyhovuje. 

 

Pevnostní kontrola spojkové hřídele - dynamicky 

Mechanický klikový lis je při své práci podroben míjivému zatížení. Proto bylo nutné 

provést kontrolu vzhledem k tomuto způsobu zatěžování. Kontrola součástí dynamickým 
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přístupem v této práci slouží jako prvotní ověření dimenzování. Podrobnější kontrola a 

optimalizace by byla provedena moderními metodami MKP na speciálních pracovištích. 

Známé parametry: 

- mez pevnosti Rm16526=1130 MPa 

- mez únavy σc16526= 570 MPa 

- vrubový součinitel βk=3,156 

- součinitel kvality povrchu εp=0,85 

- součinitel velikosti ν=0,7 

- Neuberova elementární částice ρ=0,147 

 

V prvním kroku byla z Mischkeho vztahu určena základní mez únavy zvoleného 

materiálu. Poté ze znalosti součinitelů εp, ν,  ρ a αk zjištěn vrubový součinitel βk a redukovaná 

mez únavy σc16526
*. Na základě znalosti těchto parametrů byla provedena konečná dynamická 

kontrola kcS. 

σc16526*=εp ∗ 𝜈 ∗ 𝜎𝑐16526 = 0,85 ∗ 0,7 ∗ 570 = 338,864 𝑀𝑃𝑎 (59)  

 

𝑘𝑐𝑆=
σc16526*

𝜎𝑘𝑆 ∗ 𝛽𝑘
=

338,864

75,933 ∗ 3,156
= 1,4 (60)  

 

Z hlediska dynamické bezpečnosti kcS navrhnutá hřídel vyhovuje. 

 

Kontrola ložisek spojkové hřídele  

Vzhledem k výše popsanému způsobu zatěžování byla provedena kontrola ložisek 

spojkové hřídele statickým způsobem, se zjištěním koeficientu statické bezpečnosti kLS. 

Vyžadováno kLS >1. Kontrolovaná ložiska SKF 24038 CC/W33. Známé parametry: 

- reakční síla FRS1=669,745 N 

- reakční síla FRS2=1414,99 N 

- axiální síla Fa1= FRS1z =140391,294 N 

- statická únosnost ložiska C0=1800 kN 

- koeficient axiálního zatížení ložiska Y0=4 

 

𝑃01𝑆=𝐹𝑅𝑆1𝑦 + 𝑌0 ∙ 𝐹𝑎1 = 669,745 + 4 ∙ 140391,294 = 562234,921 𝑁 (61)  

 

𝑘𝐿1𝑆=
𝐶0 ∙ 103

𝑃01𝑆
=

1800 ∙ 103

562234,921
= 3,2 (62)  
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Z hlediska bezpečnosti kL1S navrhnuté ložisko vyhovuje. Vzhledem k minimální reakci  

v podpoře RS2 je zřejmé, že kL2S > kL1S a tedy i druhé ložisko z hlediska statické bezpečnosti 

vyhovuje. 

 

Kontrola úhlu natočení hřídele v místě ložisek  

 

Obr. 38) Úhel natočení - spojkový hřídel 

Dovolený úhel natočení soudečkového ložiska velikosti 240 je 2° [20]. Nejvyšší 

hodnota úhlu natočení nepřesáhla 0,0002° (obr. 38), což je o několik řádů nižší hodnota než 

dovolená. Z hlediska úhlu natočení spojkový hřídel vyhovuje. 

 

Kontrola průhybu hřídele v místě ozubeného kola  

 

Obr. 39) Průhyb - spojkový hřídel 

Průhyb hřídele pod ozubením je vhodné omezit na maximálně 0,2 mm, aby záběr zubu 

probíhal po celé jeho šířce. Největší průhyb spojkového hřídele nepřesahuje 0,85 µm 

(obr.  39). Z hlediska průhybu spojkový hřídel vyhovuje. 

 

Výsledky výpočtů  jsou uvedeny v tabulce 6. 
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Podpora 

  

1 2 

Reakční síla FRS 669,745 1414,99 

Složka x FRSx 0 0 

Složka y FRSy 669,745 1414,99 

Složka z FRSz 140391,294 0 

Bezpečnost keS vyhovuje 

 Bezpečnost kcS vyhovuje 

 Úhel natočení - vyhovuje 

 Průhyb - vyhovuje 

  

Tab 6)  Výsledky výpočtu spojkové hřídele 

 

4.7.2 Uzel hřídele setrvačníku 

Hřídel setrvačníku přenáší reakční síly z podpor RS1 a RS2. Dále je zatěžována 

dynamickou silou od řemenového převodu FDYN a tíhovou silou. 

 

Silový rozbor setrvačníku (obr. 40) 

Známé parametry: 

- dynamická síla FDYN = 2217,12 N 

- úhel směru dynamické síly vůči ose Y αDYN=38,403°  

 

𝐹𝐷𝑌𝑁𝑥= sin ∝𝐷𝑌𝑁∙ 𝐹𝐷𝑌𝑁 = sin 38,403 ∙ 2217,12 = 1377,25 𝑁 

(63)  

𝐹𝐷𝑌𝑁𝑦= cos ∝𝐷𝑌𝑁∙ 𝐹𝐷𝑌𝑁 = cos 38,403 ∙ 2217,12 = 1737,47 𝑁 

(64)  
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Obr. 40) Silový rozbor setrvačníku 

 

Pevnostní výpočet hřídele setrvačníku 

Rozklad působení zatížení a podpor setrvačníku je patrný z obr. 41. Na obr. 42 je 

znázorněno jeho úplné uvolnění. 

 

Obr. 41) Rozklad působení zatížení a podpor hřídele setrvačníku 

Známé parametry: 

- působiště reakční síly FRS1 od konce hřídele lFRS1=70 mm 

- působiště reakční síly FRS2 od konce hřídele lFRS2=420 mm 

- působiště dynamické síly FDYN  od konce hřídele lFDYN=474 mm 

- vzdálenost pevné podpory RSetr1 od konce hřídele lRSetr1=73 mm 

- vzdálenost posuvné podpory RSetr2 od konce hřídele lRSetr2=360 mm 
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- reakční síla FRS1=669,745 N 

- reakční síla FRS1z=140391,294 N 

- reakční síla FRS2=1414,99 N 

- dynamická síla FDYNx = 1377,25 N 

- dynamická síla FDYNy = 1737,47 N 

 

 

Obr. 42) Úplné uvolnění hřídele setrvačníku 

 

Obr. 43)  Smyková síla - hřídel setrvačníku 

Z diagramu vnitřních účinků (obr. 43) byly odečteny reakční síly: 

- FRSetr1=42353,122 N 

- FRSetr2=103415,821 N 
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Maximální redukované napětí podle HMH dosáhlo hodnoty 3,1 MPa (příloha 6). Dle 

této minimální hodnoty je zřejmé, že hřídel z hlediska bezpečnosti keSetr vyhovuje. Protože 

hřídel setrvačníku není zatěžována míjivě, nebude z hlediska kcSetr vyšetřována. 

 

Kontrola úhlu natočení hřídele v místě ložisek  

 

Obr. 44)  Úhel natočení - hřídel setrvačníku 

Nejvyšší hodnota úhlu natočení nepřesáhla 0,002° (obr. 44), což je o několik řádů nižší 

hodnota, než hodnota dovolená pro ložiska velikosti 239 [20]. Platí 0,002°<<1,5°, čili z 

hlediska úhlu natočení hřídel setrvačníku vyhovuje. 

Hřídel setrvačníku nese řemenový převod, ale nenese žádné ozubené kolo. Pro 

řemenový převod není průhyb v řádech mikrometrů nijak zásadní. Není tedy opodstatněný 

důvod pro její kontrolu z hlediska průhybu. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 7. 

 

  

Podpora 

  

1 2 

Reakční síla FRSetr 42353,122 103415,821 

Složka x FRSetrx 547,061 1924,311 

Složka y FRSetry 42349,589 103397,916 

Složka z FRSetrz 140391,294 0 

Bezpečnost keSetr vyhovuje 

 Úhel natočení - vyhovuje 

 Průhyb - nekontrolováno 

  

Tab 7)   Výsledky výpočtu hřídele setrvačníku 

 

Kontrola ložisek hřídele setrvačníku  

Kontrolovaná ložiska jsou dvouřadá, soudečková fy SKF řady 23980 CC/W33 v 

podpoře Rsetr1 a 23984 CC/W33 v podpoře RSetr2. Protože v podpoře Rsetr1 působí současně 
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radiální i axiální zatížení, bylo zapotřebí určit ekvivalentní zatížení PSetr1. Do výpočtu 

ekvivalentního zatížení vstupuje koeficient axiální síly Y2, protože vypočítaný koeficient ev je 

větší, než tabulkový eL. Známé parametry: 

- reakční síla FRSetr1=42353,122 N 

- reakční síla FRSetr2=103415,821 N 

- axiální síla Fa1= FRSetr1z =140391,294 N 

- dynamická únosnost ložiska 1 CSetr1=2000 kN 

- koeficient axiálního zatížení ložiska 1 Y2Setr1=4,2 

- dynamická únosnost ložiska 2 CSetr2=2040 kN 

- otáčky hřídele setrvačníku nSetr=499,771 1/min 

 

𝑃𝑆𝑒𝑡𝑟1=
0,67 ∙ 𝐹𝑅𝑆𝑒𝑡𝑟1 +𝑌2𝑆𝑒𝑡𝑟1 ∙ 𝐹𝑎1

1000
=

42353,122 + 4,2 ∙ 140391,294

1000
= 618,02 𝑘𝑁 

(65)  

 

𝐿𝐻𝑆𝑒𝑡𝑟1=
10 ∙ 106

60 ∙ 𝑛𝑆𝑒𝑡𝑟
∙ (

𝐶𝑆𝑒𝑡𝑟1

𝑃𝑆𝑒𝑡𝑟1
)

10

3

=
10 ∙ 106

60 ∙ 499,771
∙ (

2000

618,02
)

10

3

= 16717 ℎ𝑜𝑑 (66)  

 

𝐿𝐻𝑆𝑒𝑡𝑟2=
10 ∙ 106

60 ∙ 𝑛𝑆𝑒𝑡𝑟
∙ (

𝐶𝑆𝑒𝑡𝑟2

𝐹𝑅𝑆𝑒𝑡𝑟2
)

10

3

=
10 ∙ 106

60 ∙ 499,771
∙ (

2040

103,416
)

10

3

≫ 7000 ℎ𝑜𝑑 (67)  

 

Pro všechna ložiska pohonu lisu byla stanovena minimální porovnávací trvanlivost 

LHmin=7000 hod. Výpočtem bylo ověřeno, že navrhnutá ložiska hřídele setrvačníku vyhovují. 

Vysoká trvanlivost LHSetr2 je akceptovatelná zejména díky svým, pro konstrukční návrh 

vhodným, rozměrům. 

4.8 Vložený převod 

Konstrukční uzel vloženého převodu má za úkol přenést přiváděnou energii z pastorku 

na předlohový hřídel. Skládá se z talířového kola kuželového soukolí A na jedné straně a z 

pastorku soukolí B na straně druhé. Obě kola jsou umístěna na hřídeli vloženého převodu, 

která je přes ložiska umístěná v náboji vloženého převodu. Komplet vloženého převodu je 

uložen v pouzdře horního příčníku lisu šrouby přes přírubu (obr. 45). Nastavení kuželového 

převodu je možné pomocí dělených vymezovacích podložek mezi přírubu náboje a 

frézovanou dosedací plochu pouzdra. Axiální složka síly je zachycena v ložisku na straně 

kuželového kola, aby se v důsledku zatížení a změn teploty neměnila jeho vzájemná poloha s 

pastorkem. 

Hřídel vloženého převodu je zatěžována od sil vznikajících v ozubení kola 2 a 3 a 

krouticím momentem. Kontrolní výpočty budou vztaženy k pevnostní kontrole hřídele, 

kontrole úhlu natočení, kontrole průhybu a dynamické kontrole trvanlivosti zvolených 

ložisek. 
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Hřídel vloženého převodu dále přenáší krouticí moment nabývající maximálních 

hodnot při pracovní části zdvihu. Tento je poloviční oproti celkovému krouticímu momentu 

pastorku, neboť na beran současně působí dvě pohonné jednotky. 

 

 

Obr. 45) Vložený převod 

 

Výpočet krouticího momentu hřídele vloženého převodu Mkvp vstup x výstup 

Známé parametry: 

- skutečný krouticí moment na klikovém kole Mkskut=223675 Nm 

- účinnost kluzného ložiska ηkl=0,98 

- účinnost valivého ložiska ηvl=0,99 

- účinnost soukolí ηz=0,98 

- převodový poměr klika/kolo 2 i26=9,564 

 

𝜂𝑘𝑣𝑝𝐼𝑛= 𝜂𝑧
𝑛𝑧 ∙ 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑘𝑙 ∙ 𝜂𝑣𝑙
𝑛𝑣𝑙 =   0,982 ∙ 0,986 ∙ 0,992 = 0,834 (68)  

 

𝑀𝑘𝑣𝑝𝐼𝑛= 
𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑖26 ∙ 𝜇𝑘𝑣𝑝𝐼𝑛
=  

223675

9,564 ∙ 0,834
= 28049,206 𝑁𝑚 (69)  

 

𝜂𝑘𝑣𝑝𝐸𝑥= 𝜂𝑧
𝑛𝑧 ∙ 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑘𝑙 =   0,983 ∙ 0,986 = 0,851 (70)  

 

𝑀𝑘𝑣𝑝𝐸𝑥= 
𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑖26 ∙ 𝜇𝑘𝑣𝑝𝐸𝑥
=  

223675

9,564 ∙ 0,851
= 27491,027 𝑁𝑚 (71)  
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Hodnota MkvpEx je výpočtovou hodnotou kola 3 soukolí B a tedy platí, že MkvpEx= Mk3. 

Hodnota MkvpIn je výpočtovou hodnotou kola 2 soukolí A a tedy platí, že MkvpIn= Mk2. 

 

Silový rozbor ozubení kola 2 (obr. 46) 

Známé parametry: 

- obvodová síla Ft12=132853,463 N 

- průměr roztečné kružnice d2= 430,875 mm 

- úhel sklonu β12=20° 

- úhel profilu α12=20° 

- úhel roztečného kužele δ2=49,2679° 

 

Obr. 46) Silový rozbor ozubeného kola 2 

𝐹𝑟2= (
𝐹𝑡12

𝑐𝑜𝑠𝛽12
∙ ((𝑐𝑜𝑠𝛿2 ∙ 𝑡𝑔𝛼12) + (𝑠𝑖𝑛𝛿2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽12)))

= (
132853,463

𝑐𝑜𝑠20

∙ ((𝑐𝑜𝑠49,268 ∙ 𝑡𝑔20) + (𝑠𝑖𝑛49,268 ∙ 𝑠𝑖𝑛20)))

= 70219,225 𝑁 

(72)  
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𝐹𝑎2= (
𝐹𝑡12

𝑐𝑜𝑠𝛽12
∙ ((𝑠𝑖𝑛𝛿2 ∙ 𝑡𝑔𝛼12) − (𝑐𝑜𝑠𝛿2 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽12)))

= (
132853,463

𝑐𝑜𝑠20

∙ ((sin40,732 ∙ 𝑡𝑔20) − (𝑐𝑜𝑠40,732 ∙ 𝑠𝑖𝑛20)))

= 7440,713 𝑁 

(73)  

 

𝑀𝑜2=𝐹𝑎2 ∙ (
0,5 ∙ 𝑑2

1000
) = 7440,713 ∙ (

0,5 ∙ 430,875

1000
) = 1603,009 𝑁𝑚 

 

(74)  

Síla Fr2 působí v ose x, síla Fa2 působí v ose z a ohybový moment Mo2 působí v rovině 

xz. Protože toto není splněno u soukolí B a jednotlivé složky sil nemají směr shodný s osami 

souřadného systému, bylo nutné v silovém rozboru ozubení kola 3 identifikovat jednotlivé 

osové složky výsledné síly Ftr34 a ohybového momentu Mo3. 

 

Silový rozbor ozubení kola 3 (obr. 47) 

Známé parametry: 

- obvodová síla Ft34=130260,514 N 

- radiální síla Fr34=51073,194 N 

- axiální síla Fa34=47410,95 N 

- průměr roztečné kružnice d3= 421,414 mm 

- úhel mezi Ft34 a osou y je αt34=25,007° 

 

Obr. 47) Silový rozbor ozubeného kola 3 
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𝐹𝑡𝑟34=√𝐹𝑡34
2 ∙ 𝐹𝑟34

2 = √130260,5142 ∙ 51073,1942 = 139915,234 𝑁 

 

(75)  

∝𝑡𝑟34 = cos−1 (
𝐹𝑡34

𝐹𝑡𝑟34
) − ∝𝑡34= cos−1 (

130260,514

139915,234
) − 25,007 = −3,597° 

 

(76)  

𝐹𝑡𝑟𝑋34=𝐹𝑡𝑟34 ∙ sin|∝𝑡𝑟34| = 139915,234 ∙ sin|−3,597| = 8779,235 𝑁 

 
(77)  

𝐹𝑡𝑟𝑌34=𝐹𝑡𝑟34 ∙ cos|∝𝑡𝑟34| = 139915,234 ∙ cos|−3,597| = 139639,528 𝑁 

 
(78)  

𝑀𝑜3=𝐹𝑎34 ∙ (
0,5 ∙ 𝑑3

1000
) = 47410,95 ∙ (

0,5 ∙ 421,414

1000
) = 9989,819 𝑁𝑚 

 

(79)  

𝑀𝑜𝑋3=𝐹𝑡𝑟34 ∙ cos ∝𝑡𝑟34= 9989,819 ∙ cos 25,007 = 9053,343 𝑁𝑚 

 
(80)  

𝑀𝑜𝑌3=𝐹𝑡𝑟34 ∙ sin ∝𝑡𝑟34= 9989,819 ∙ sin 25,007 = 4222,969 𝑁𝑚 

 
(81)  

Pevnostní výpočet hřídele vloženého převodu  

Protože hřídel vloženého převodu je zhotovena z jednoho polotovaru společně s kolem 

3, a protože výpočtové moduly programu Autodesk Inventor neumožňují jednotlivé 

komponenty hřídel-ozubené kolo kombinovat z hlediska výpočtu, byla modelována 

ekvivalentní výpočtová hřídel.  

Ozubené kolo 2 je navrhnuto tak, že na vnějším průměru náboje slouží jako čep 

valivého ložiska. Osová axiální síla Fa2 je tedy přenášena nábojem ozubeného kola 2 na 

vnitřní kroužek ložiska a hřídel není tímto zatížením namáhána. 

Známé parametry (obr. 48): 

- vzdálenost pevné podpory Rvp1 od konce hřídele lRvp1=125 mm 

- vzdálenost posuvné podpory Rvp2 od konce hřídele lRvp2=296 mm 

- působiště zatížení od kola 2 (Ft12,Fr2,Mo2) od konce hřídele lK2=0,5 mm 

- působiště zatížení od kola 3 (FtrX34,FtrY34,MoX3,MoY3) od konce hřídele lK3=327 mm 

- působiště krouticího momentu MkvpIn od konce hřídele lMkvpIn=86,5 mm 

- působiště krouticího momentu MkvpEx od konce hřídele lMkvpEx=346,5 mm 

- krouticí moment na vstupu MkvpIn=28049,206 Nm 

- Ft12=132853,463 N 

- Fr2=70219,225 N 

- Mo2=1603,009 Nm 

- FtrX34=8779,235 N 
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- FtrY34=139639,528 N 

- Fa34=47410,95 N 

- MoX3=9053,343 Nm 

- MoY3=4222,969 N 

 

Obr. 48) Rozklad působení zatížení a podpor hřídele vloženého převodu 

 

 

Obr. 49) Úplné uvolnění hřídele vloženého převodu 

 

Z diagramu (obr. 51) pro uvolněnou hřídel vloženého převodu (obr. 49), je patrný 

průběh redukovaného napětí. Z diagramu vnitřních účinků (obr. 50) byly odečteny reakční 

síly: 

- reakční síla FRvp1=250248 N 

- reakční síla FRvp2=141008 N 
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Obr. 50) Smyková síla - hřídel vloženého převodu 

 

Obr. 51) Redukované napětí dle HMH - hřídel vloženého převodu 

 

Pevnostní kontrola hřídele vloženého převodu - staticky  

Jako materiál pro výrobu hřídele vloženého převodu byla určena ocel 16526, 

povrchově kalená. Kontrola byla provedena v průřezu Avp, který byl vyhodnocen jako 

kritický. 

Známé parametry: 

- mez kluzu Re16526=875 MPa 

- krouticí moment na vstupu MkvpIn=28049,206 Nm 

- ohybový moment v kontrolním průřezu Movp= 14000 Nm 

- axiální síla Fa3=47410,95 N 

- tvarový součinitel αkvp=1,65 

- tvarový součinitel αovp=2,3 

- tvarový součinitel αtvp=2 
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- modul průřezu v krutu WkVP=383301 mm3 

- modul v ohybu WoVP=269255 mm3 

- průřez SVP=61544 mm2 

 

𝜎𝑘𝑉𝑃=
𝑀𝑘𝑣𝑝𝐼𝑁 ∙ 103

𝑊𝑘𝑉𝑃
=

28049,206 ∙ 103

383301
= 73,178 𝑀𝑃𝑎 (82)  

 

𝜎𝑜𝑉𝑃=
𝑀𝑜𝑣𝑝 ∙ 103

𝑊𝑜𝑉𝑃
=

14000 ∙ 103

269255
= 51,995 𝑀𝑃𝑎 (83)  

 

𝜎𝑡𝑉𝑃=
𝐹𝑎3

𝑆𝑉𝑃
=

47410,95

61544
= 0,77 𝑀𝑃𝑎 (84)  

 

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑉𝑃=√(𝜎𝑡𝑉𝑃 ∙ 𝛼𝑡 + 𝜎𝑜𝑉𝑃 ∙ 𝛼𝑜)2 + 3(𝜎𝑘𝑉𝑃 ∙ 𝛼𝑘)2

= √(0,77 ∙ 2 + 51,955 ∙ 2,3)2 + 3 ∙ (73,178 ∙ 1,65)2

= 241,68 𝑀𝑃𝑎 
(85)  

𝑘𝑒𝑉𝑃=
𝑅𝑒16526

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑉𝑃
=

875

241,68
= 3,6 (86)  

 

Z hlediska statické bezpečnosti keVP navrhnutá hřídel vyhovuje. 

 

Pevnostní kontrola hřídele vloženého převodu - dynamicky 

Známé parametry: 

- mez pevnosti Rm16526=1130 MPa 

- mez únavy σc16526= 570 MPa 

- vrubový součinitel βk=1,589 

- vrubový součinitel βo=2,178 

- vrubový součinitel βt=1,906 

- součinitel kvality povrchu εp=0,85 

- součinitel velikosti ν=0,65 

- Neuberova elementární částice ρ=0,147 

 

σc16526VP*=εp ∗ 𝜈 ∗ 𝜎𝑐16526 = 0,85 ∗ 0,65 ∗ 570 = 314,66 𝑀𝑃𝑎 

(87)  
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𝜎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑉𝑃=√(𝜎𝑡𝑉𝑃 ∙ 𝛽𝑡 + 𝜎𝑜𝑉𝑃 ∙ 𝛽𝑜)2 + 3(𝜎𝑘𝑉𝑃 ∙ 𝛽𝑘)2

= √(0,77 ∙ 1,906 + 51,955 ∙ 2,178)2 + 3 ∙ (73,178 ∙ 1,589)2

= 231,78 𝑀𝑃𝑎 
(88)  

𝑘𝑐𝑉𝑃=
σc16526VP*

𝜎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑉𝑃
=

314,66

231,78
= 1,4 (89)  

 

Z hlediska dynamické bezpečnosti kcVP navrhnutá hřídel vyhovuje. 

 

Kontrola ložisek hřídele vloženého převodu 

Kontrolovaná ložiska jsou dvouřadá, soudečková fy SKF řady 23040 CC/W33 v 

podpoře Rvp1 a 23030 CC/W33 v podpoře Rvp2.  

Známé parametry: 

- reakční síla FRvp1=250248 N 

- reakční síla FRvp2=141008 N 

- axiální síla Fa2= FRvp1z=7440,713 N 

- axiální síla Fa3=F´Rvp1z=47410,95 N 

- dynamická únosnost ložiska 1 Cvp1=1000 kN 

- koeficient axiálního zatížení ložiska 1 Y1vp1=2,8 

- dynamická únosnost ložiska 2 Cvp2=510 kN 

- otáčky hřídele vloženého převodu nvp=430,359 1/min 

 

𝑃𝑣𝑝1=
𝐹𝑅𝑣𝑝1 +𝑌1𝑣𝑝1 ∙ (𝐹𝑎2 + 𝐹𝑎3)

1000
=

42353,122 + 2,8 ∙ 54851,663

1000
= 403,833 𝑘𝑁 

(90)  

𝐿𝐻𝑣𝑝1=
10 ∙ 106

60 ∙ 𝑛𝑣𝑝
∙ (

𝐶𝑣𝑝1

𝑃𝑣𝑝1
)

10

3

=
10 ∙ 106

60 ∙ 430,359
∙ (

1000

403,833
)

10

3

= 7955 ℎ𝑜𝑑 

(91)  

𝐿𝐻𝑣𝑝2=
10 ∙ 106

60 ∙ 𝑛𝑣𝑝
∙ (

𝐶𝑣𝑝2

𝐹𝑅𝑣𝑝2
)

10

3

=
10 ∙ 106

60 ∙ 499,771
∙ (

510

141,008
)

10

3

= 28125 ℎ𝑜𝑑 

(92)  

 

Výpočtem bylo ověřeno, že navrhnutá ložiska hřídele vloženého převodu vyhovují. 
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Kontrola úhlu natočení hřídele v místě ložisek  

 

Obr. 52) Úhel natočení - hřídel vloženého převodu 

Dovolený úhel natočení soudečkového ložiska velikosti 230 je 2° [20]. Nejvyšší 

hodnota úhlu natočení nepřesáhla 0,05° (obr. 52), což je o několik řádů nižší hodnota než 

dovolená. Navíc se tato maximální hodnota nachází mimo obě ložiska. Z hlediska úhlu 

natočení spojkový hřídel vyhovuje. 

 

Kontrola průhybu hřídele v místě ozubeného kola  

 

Obr. 53) Průhyb - hřídel vloženého převodu 

Největší průhyb hřídele vloženého převodu nepřesahuje 0,09 mm (obr. 53). Z hlediska 

průhybu spojkový hřídel vyhovuje. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 8. 
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Podpora 

  

1 2 

Reakční síla FRvp 250248 141008 

Složka x FRvpx 170308,69 108868,7 

Složka y FRvpy 183355,199 89615,014 

Složka z F´Rvpz 47410,95 0 

Bezpečnost keVP vyhovuje 

 
Bezpečnost kcVP vyhovuje 

 Úhel natočení - vyhovuje 

 Průhyb - vyhovuje 

  

Tab 8)  Výsledky výpočtu hřídele vloženého převodu 

4.9 Předloha 

Konstrukční uzel předlohy má za úkol distribuovat a převodovat přiváděnou energii z 

vloženého převodu na klikové kolo. Skládá se z velkého ozubeného kola soukolí B a pastorku 

soukolí C. Protože na klikovém kole při použití šikmého ozubení vznikají velké axiální síly, 

je soukolí C provedeno jako dvojnásobně šikmé. Ozubení pastorku je vyrobeno přímo do 

předlohové hřídele. Kolo 4 je umístěno na vnější čep předlohové hřídele prostřednictvím 

svěrného pouzdra Ringfeder typ RfN 7014 velikosti 170x240. To je současně místem pro 

nastavení synchronizace obou pohonných jednotek s velmi dobrým přístupem a pracovním 

prostorem (obr. 54). 

 

Obr. 54) Předloha 

V uzlu předlohy vznikají velká zatížení hřídele a ložisek, odvozená od velkých 

krouticích momentů na soukolí C. Proto jsou zde použita kluzná pouzdra, která zároveň 

nezabírají tolik prostoru. Kluzná pouzdra jsou dělená, v domcích zajištěná zámky proti 
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pootočení. Kluzná pouzdra umožňují i jednoduché uložení předlohové hřídele ve třech 

podporách, což se při návrhu ukázalo jako žádoucí. 

Předlohová hřídel je zatěžována od sil vznikajících v ozubení kol 4, 5 a krouticím 

momentem. 

 

Výpočet krouticího momentu předlohového hřídele Mkp vstup x výstup 

Známé parametry: 

- skutečný krouticí moment na klikovém kole Mkskut=223675 Nm 

- účinnost kluzného ložiska ηkl=0,98 

- účinnost soukolí ηz=0,98 

- převodový poměr klika/kolo 4 i46=5,9545 

 

𝜂𝑘𝑝𝐼𝑛= 𝜂𝑧
𝑛𝑧 ∙ 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑘𝑙 =   0,981 ∙ 0,986 = 0,868 (93)  

 

𝑀𝑘𝑝𝐼𝑛= 
𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑖46 ∙ 𝜇𝑘𝑝𝐼𝑛
=  

223675

5,954 ∙ 0,868
= 43270,271 𝑁𝑚 (94)  

 

𝜂𝑘𝑝𝐸𝑥= 𝜂𝑧
𝑛𝑧 ∙ 𝜂𝑘𝑙

𝑛𝑘𝑙 =   0,981 ∙ 0,982 = 0,941 (95)  

 

𝑀𝑘𝑝𝐸𝑥= 
𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑖46 ∙ 𝜇𝑘𝑝𝐸𝑥
=  

223675

5,9545 ∙ 0,941
= 39911,12 𝑁𝑚 (96)  

 

Hodnota MkpEx je výpočtovou hodnotou kola 5 soukolí C a tedy platí, že MkpEx= Mk5. 

Hodnota MkpIn je výpočtovou hodnotou kola 4 soukolí B a tedy platí, že MkpIn= Mk4. 

 

Silový rozbor ozubení kola 4 (obr. 55) 

Hodnoty sil jsou převzaté ze silového rozboru kola 3, na němž nabývají stejných 

hodnot, avšak s opačným směrem. Bylo zapotřebí dopočítat ohybový moment Mo4, který je 

odlišný z důvodu jiného roztečného průměru, na kterém působí axiální složka síly. 

Známé parametry: 

- Fa34=47410,95 N 

- FtrX34=8779,235 N 

- FtrY34=139639,528 N 

- d4= 676,817 mm 

- αt34=25,007° 
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Obr. 55) Silový rozbor ozubeného kola 4 

𝑀𝑜4=𝐹𝑎34 ∙ (
0,5 ∙ 𝑑4

1000
) = 47410,95 ∙ (

0,5 ∙ 676,817

1000
) = 16044,269 𝑁𝑚 

 

(97)  

𝑀𝑜𝑋4=𝑀𝑜4 ∙ cos ∝𝑡34= 16044,269 ∙ cos 25,007 = 14540,23 𝑁𝑚 

 
(98)  

𝑀𝑜𝑌4=𝑀𝑜4 ∙ sin ∝𝑡34= 16044,269 ∙ sin 25,007 = 6782,35 𝑁𝑚 

 
(99)  

Silový rozbor ozubení kola 5 (obr. 56) 

Silový rozbor soukolí C je specifický tím, že je soukolí provedeno jako dvojnásobné 

šikmé. Z toho důvodu byla počítána a kontrolována jedna strana soukolí a to s polovičními 

hodnotami.  

Známé parametry: 

- obvodová síla Ft56=212458,275 N 

- radiální síla Fr56=83945,889 N 

- axiální síla Fa56= 77328,488 N 

- průměr roztečné kružnice d5= 187,295 mm 

- úhel mezi Ft56 a osou y je αt56=33,307° 

 

𝐹𝑡𝑟56=√𝐹𝑡56
2 ∙ 𝐹𝑟56

2 = √212458,2752 ∙ 83945,8892 = 228441,307 𝑁 

 

(100)  
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∝𝑡𝑟56 = cos−1 (
𝐹𝑡56

𝐹𝑡𝑟56
) + ∝𝑡56= cos−1 (

212458,275

83945,889
) + 33,307 = 54,867° 

 

(101)  

𝐹𝑡𝑟𝑋56=𝐹𝑡𝑟56 ∙ sin ∝𝑡𝑟56= 228441,307 ∙ sin 54,867 = 186823,096 𝑁 

 
(102)  

𝐹𝑡𝑟𝑌56=𝐹𝑡𝑟56 ∙ cos ∝𝑡𝑟56= 228441,307 ∙ cos 54,867 = 131463,158 𝑁 

 
(103)  

 

Obr. 56) Silový rozbor ozubeného kola 5 

𝑀𝑜5=𝐹𝑎56 ∙ (
0,5 ∙ 𝑑5

1000
) = 77328,488 ∙ (

0,5 ∙ 187,295

1000
) = 7241,62 𝑁𝑚 

 

(104)  

𝑀𝑜𝑋5=𝑀𝑜5 ∙ cos ∝𝑡56= 7241,62 ∙ cos 33,307 = 6052,113 𝑁𝑚 

 
(105)  

𝑀𝑜𝑌5=𝑀𝑜5 ∙ sin ∝𝑡56= 7241,62 ∙ sin 33,307 = 3976,554 𝑁𝑚 

 
(106)  

Pevnostní výpočet hřídele předlohy  

Výpočet byl proveden na výpočtovém modelu předlohové hřídele, která má místo 

ozubení pastorků 5 průřezy o roztečném průměru. Zatěžující síly pastorků 5 byly umístěny do 

příslušných míst předlohové hřídele, a to dvojnásobně. Zanedbána byla axiální složka síly 

Fa56, která se vyruší. Mylné by však bylo zanedbat i ohybový moment Mo5, který sice působí 

obráceným smyslem každého z pastorků, to však neznamená jejich vzájemné vyrušení. 

Umístění podpor v kluzných ložiscích se neuvažuje na středu délky, jako u ložisek 

valivých. Je zvykem uvažovat vzdálenost podpory jako poměrnou část z délky pouzdra, kdy 

se dále rozlišuje, zda-li je pouzdro v náboji, nebo ve stojanu. Zvoleno 25 %. 
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Bylo zapotřebí do konstrukce navrhnout také ložisko pro zachycení axiální síly 

vznikající na kole 4. Ve výpočtové simulaci byla tato axiální podpora nastavena v ložisku P2. 

To je v zásadě správně, protože je radiální i axiální část ložiska vyhotovena z jednoho kusu. 

Axiální síla je však ve skutečnosti zachycena v jiném místě hřídele, než v působišti podpory 

RP2. Vznikla tedy odchylka od skutečnosti. Protože však tlakové napětí v důsledku působení 

Fa4, zjištěné dílčím výpočtem, nedosáhlo ani 3,1 MPa (příloha 6), bylo tuto odchylku z 

hlediska řešení možné označit za bezvýznamnou. 

Známé parametry (obr. 58): 

- délka kluzného pouzdra LP1=155 mm 

- délka kluzného pouzdra LP2=204 mm 

- délka kluzného pouzdra LP3=118 mm 

- vzdálenost podpory RP1 od konce hřídele lRP1=183,75 mm 

- vzdálenost podpory RP2 od konce hřídele lRP2=493 mm 

- vzdálenost podpory RP3 od konce hřídele lRP3=1035,625 mm 

- působiště zatížení od kola 4 (Ftr34,Mo4) od konce hřídele lK4=85 mm 

- působiště zatížení od kola 5 (Ftr56,Mo5,MkpEx0,5) od konce hřídele lK5=655 mm 

- působiště zatížení od kola 5´ (Ftr56,Mo5,MkpEx0,5) od konce hřídele lK5´=895 mm 

- působiště MkpIn od konce hřídele lMkpIn=57,5 mm 

- MkpIn=43270,271 Nm 

- FtrX34=8779,235 N 

- FtrY34=139639,528 N 

- MoX4=14540,23 Nm 

- MoY4=6782,35 Nm 

- FtrX56=186823,096 N 

- FtrY56=131463,158 N 

- MoX5=6052,113 Nm 

- MoY5=3976,554 Nm 

Obr. 57) Úplné uvolnění předlohové hřídele 
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Obr. 58) Rozklad působení zatížení a podpor předlohové hřídele 

 

 

 

Obr. 59) Smyková síla - předlohová hřídel 
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Obr. 60) Redukované napětí dle HMH - předlohová hřídel 

Z diagramu (obr. 60) pro uvolněnou hřídel předlohy (obr. 57) je patrný průběh 

redukovaného napětí. Z diagramu vnitřních účinků na (obr. 59) byly odečteny reakční síly: 

- reakční síla FRp1=213152 N 

- reakční síla FRp2=349334 N 

- reakční síla FRp3=210001 N 

 

Pevnostní kontrola hřídele předlohy - staticky 

Materiálem pro výrobu předlohové hřídele byla stejně jako v předchozích uzlech 

zvolena ocel 16526, povrchově kalená. Kontrola byla provedena v průřezu AP, který byl 

vyhodnocen jako kritický. 

Známé parametry: 

- mez kluzu Re16526=875 MPa 

- krouticí moment na vstupu MkpIn=40707,805 Nm 

- ohybový moment v kontrolním přůřezu Mop= 16115 Nm 

- axiální síla Fa4=47410,95 N 

- tvarový součinitel αk=1,35 

- tvarový součinitel αo=1,8 

- tvarový součinitel αt=1,8 

- modul průřezu v krutu WkP=538510 mm3 

- modul v ohybu WoP=269255 mm3 

- průřez SP=61544 mm2 

 

𝜎𝑘𝑃=
𝑀𝑘𝑝𝐼𝑁 ∙ 103

𝑊𝑘𝑃
=

40707,805 ∙ 103

538510
= 75,593 𝑀𝑃𝑎 

(107)  
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𝜎𝑜𝑃=
𝑀𝑜𝑝 ∙ 103

𝑊𝑜𝑃
=

16115 ∙ 103

269255
= 59,85 𝑀𝑃𝑎 

(108)  

𝜎𝑡𝑃=
𝐹𝑎4

𝑆𝑃
=

47410,95

61544
= 0,77 𝑀𝑃𝑎 

(109)  

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑃=√(𝜎𝑡𝑃 ∙ 𝛼𝑡 + 𝜎𝑜𝑃 ∙ 𝛼𝑜)2 + 3(𝜎𝑘𝑃 ∙ 𝛼𝑘)2

= √(0,77 ∙ 1,8 + 59,85 ∙ 1,8)2 + 3 ∙ (75,593 ∙ 1,35)2 = 207,73 𝑀𝑃𝑎 

(110)  

𝑘𝑒𝑃=
𝑅𝑒16526

𝜎𝑟𝑒𝑑𝑃
=

875

207,73
= 4,2 

(111)  

 

Z hlediska statické bezpečnosti keP navrhnutá hřídel vyhovuje. 

 

Pevnostní kontrola hřídele předlohy - dynamicky 

Známé parametry: 

- mez pevnosti Rm16526=1130 MPa 

- mez únavy σc16526= 570 MPa 

- vrubový součinitel βk=1,330 

- vrubový součinitel βo=1,755 

- vrubový součinitel βt=1,755 

- součinitel kvality povrchu εp=0,85 

- součinitel velikosti ν=0,65 

- Neuberova elementární částice ρ=0,147 

 

σc16526P*=εp ∗ 𝜈 ∗ 𝜎𝑐16526 = 0,85 ∗ 0,65 ∗ 570 = 314,66 𝑀𝑃𝑎 

(112)  

 

𝜎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑃=√(𝜎𝑡𝑃 ∙ 𝛽𝑡 + 𝜎𝑜𝑃 ∙ 𝛽𝑜)2 + 3(𝜎𝑘𝑃 ∙ 𝛽𝑘)2

= √(0,77 ∙ 1,755 + 59,85 ∙ 1,755)2 + 3 ∙ (75,593 ∙ 1,35)2

= 204,09 𝑀𝑃𝑎 
(113)  

𝑘𝑐𝑃=
σc16526P

*

𝜎𝐶𝑟𝑒𝑑𝑃
=

314,66

204,09
= 1,5 (114)  

 

Z hlediska dynamické bezpečnosti kcP navrhnutá hřídel vyhovuje. 
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Kontrola ložisek předlohové hřídele  

Kontrolovaná ložiska P1, P2 a P3 jsou kluzná, z cínové bronzi ČSN 42 3123. Mazání 

bude hydrostatické z centrálního mazacího okruhu. 

Známé parametry: 

- reakční síla FRp1=213152 N 

- reakční síla FRp2=349334 N 

- reakční síla FRp3=210001 N 

- axiální síla Fa4= FRp4=47410,95 N 

- otáčky předlohové hřídele np=267,953 1/min 

- průměr ložiska 1 dP1=160 mm 

- průměr ložiska 2 dP2=149 mm 

- průměr ložiska 3 dP3=149 mm 

- vnější průměr axiálního ložiska dP4max=185 mm 

- vnitřní průměr axiálního ložiska dP4min=150 mm 

- délka pouzdra LP1=155 mm 

- délka pouzdra LP2=204 mm 

- délka pouzdra LP3=118 mm 

 

𝜔𝑃= 
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑝

60
= 

2 ∙ 𝜋 ∙ 267,953

60
 = 28,06 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(115)  

𝑣𝑃1= 𝜔𝑃 ∙
0,5 ∙ 𝑑𝑃1

1000
=  28,06 ∙

0,5 ∙ 160

1000
 = 2,245 𝑚/𝑠 

(116)  

𝑝𝑑𝑃1= 
𝐹𝑅𝑝1

𝐿𝑃1𝑑𝑃1
=  

213152

155 ∙ 160
= 8,595 𝑀𝑃𝑎 

(117)  

𝑝𝑑𝑃1∙𝑣𝑃1= 8,595 ∙ 2,245 =  19,294 

(118)  

Platí, že pdP1vP1≤ p-v. Ložisko P1 vyhovuje. 

 

𝑣𝑃2=𝑣𝑃3= 𝜔𝑃 ∙
0,5 ∙ 𝑑𝑃2

1000
=  28,06 ∙

0,5 ∙ 149

1000
 = 2,091 𝑚/𝑠 

(119)  

𝑝𝑑𝑃2= 
𝐹𝑅𝑝2

𝐿𝑃2𝑑𝑃2
=  

349334

204 ∙ 149
= 11,493 𝑀𝑃𝑎 

(120)  

𝑝𝑑𝑃2∙𝑣𝑃2= 11,493 ∙ 2,091 =  24,032 

(121)  
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Platí, že pdP2vP2≤ p-v. Ložisko P2 vyhovuje. 

 

𝑝𝑑𝑃3= 
𝐹𝑅𝑝3

𝐿𝑃3𝑑𝑃3
=  

210001

118 ∙ 149
= 11,944 𝑀𝑃𝑎 

(122)  

𝑝𝑑𝑃3∙𝑣𝑃3= 11,944 ∙ 2,091 =  24,975 

(123)  

Platí, že pdP3vP3≤ p-v. Ložisko P3 vyhovuje. 

 

𝑣𝑃4𝑚𝑎𝑥= 𝜔𝑃 ∙
0,5 ∙ 𝑑𝑃4𝑚𝑎𝑥

1000
=  28,06 ∙

0,5 ∙ 185

1000
 = 2,596 𝑚/𝑠 

(124)  

𝑝𝑑𝑃4= 
4 ∙ 𝐹𝑅𝑝4

𝜋 ∙ (𝑑𝑃4𝑚𝑎𝑥
2 − 𝑑𝑃4𝑚𝑖𝑛

2)
=  

4 ∙ 47410,95

𝜋 ∙ (1852 − 1502)
= 5,148 𝑀𝑃𝑎 

(125)  

𝑝𝑑𝑃4∙𝑣𝑃4𝑚𝑎𝑥= 5,148 ∙ 2,596 =  13,365 

(126)  

Platí, že pdP4vP4max≤ p-v. Axiální ložisko P4 vyhovuje. 

 

Kontrola průhybu hřídele v místě ozubeného kola a na konci délky ložiska 

 

 

Obr. 61) Průhyb - předlohový hřídel 

Maximální průhyb předlohové hřídele je 0,09 mm (obr. 61). Z hlediska průhybu v 

místě ozubení tedy předlohový hřídel vyhovuje. 

V tomto případě však bylo nutné provést kontrolu průhybu v místech kluzných 

pouzder. Průhyb hřídele by neměl být větší, než předepsaná vůle v kluzném ložisku. Pokud je 

tento předpoklad nesplněn, dochází v ložisku k hranovému styku a zadření. Vůle ložisek byla 

zvolena jako 0,1 % průměru čepu. 
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Známé parametry: 

- vůle ložiska δP1=0,16 mm 

- vůle ložiska δP2=δP3=0,149 mm 

- průhyb na konci P1 ložiska fP1= 0,003 mm 

- průhyb na konci P2 ložiska fP2= 0,002 mm 

- průhyb na konci P3 ložiska fP3= 0,04 mm 

 

𝛿𝑃1> 𝑓𝑃1  →  0,16 > 0,003            𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(127)  

𝛿𝑃2> 𝑓𝑃2  →  0,149 > 0,002          𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(128)  

𝛿𝑃3> 𝑓𝑃3  →  0,149 > 0,04            𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(129)  

 

Výsledky výpočtů  jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

  

Podpora 

 

  

1 2 3 

Reakční síla FRp 213152 349334 210001 

Složka x FRpx 72201,675 281641,207 172985,896 

Složka y FRpy 200551,503 206670,709 119064,928 

Složka z FRpz 0 47410,95 0 

Bezpečnost keP vyhovuje 

  Bezpečnost kcP vyhovuje 

  Úhel natočení - vyhovuje 

  Průhyb - vyhovuje 

   

Tab 9)  Výsledky výpočtu  hřídele předlohy 

 

Kontrola svěrného pouzdra 

Svěrné pouzdro bylo vybráno z nabídky výrobce Ringfeder [21]. Označení vybraného 

svěrného pouzdra je RfN 7014 170x240. 

Známé parametry: 

- maximální krouticí moment pouzdra Mk7014=86477 Nm 

- MkpIn=43270,271 Nm 
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𝑘7014=
𝑀𝑘7014

𝑀𝑘𝑝𝐼𝑛
=

86477

43270,271
= 2 (130)  

 

Navrhnuté pouzdro vzhledem k bezpečnosti k7014 vyhovuje. 

4.10 Klika 

Konstrukční uzel kliky je nejvíce zatěžovaným místem v celém pohonu lisu (obr. 62). 

Má za úkol převodovat přiváděný krouticí moment pastorkem 5 a přenášet jej na čep 

výstředníku. Na čep výstředníku přitom působí síla od tváření. Uzel kliky je složen z 

klikového kola s dvojnásobným šikmým ozubením, excentru s výstředníkem a hlavního čepu 

kliky. Klikové kolo je s výstředníkem spojeno prostřednictvím svěrného pouzdra Ringfeder. 

Hlavním kritériem pro návrh čepu kliky byl minimální průhyb při maximálním zatížení.  

 

Obr. 62) Klika 

Hlavní čep kliky je nehybně upevněn do horního příčníku lisu a na něm je přes kluzná 

ložiska umístěn excentr nesoucí klikové kolo 6. Je zatěžován od sil vznikajících v ozubení 

soukolí C a skutečnou silou od ojnice FLS. 

Je vhodné objasnit, že výpočet není ekvivalentní pro obě pohonné jednotky. 

Výslednice sil, působící na hlavní čep kliky, je u uzlu kliky se směrem otáčení "k předloze" 

menší, protože zde působí síly od ozubení kola 6 proti síle od ojnice (obr. 63). U druhé 

pohonné jednotky působí síly souhlasně, a protože je zde výslednice sil větší, byl zde 

proveden i kontrolní výpočet. Tímto byly výpočtové výsledky automaticky splněny pro obě 

pohonné jednotky. 
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Obr. 63) Porovnání silového působení konstrukčního uzlu kliky 

Na klikovém kole působí vypočítaný skutečný krouticí moment Mkskut a je tedy 

zároveň výpočtovou hodnotou kola 6 soukolí C. Platí tedy, že Mkskut= Mk6. 

 

Silový rozbor ozubení kola 6 (obr. 64) 

Hodnoty sil jsou převzaty ze silového rozboru kola 5, na němž nabývají stejných 

velikostí, avšak s opačným směrem. Ohybový moment Mo6 vzhledem k tomu, že působí od 

obou částí dvojnásobně šikmého ozubení opačným směrem a nepodílí se na zatěžování 

hlavního čepu kliku, nebyl ve výpočtu uvažován. Neuvažuje se ani axiální síla Fa56, která se 

vzájemně vyruší. 

Známé parametry: 

- FtrX56=186823,096 N 

- FtrY56=131463,158 N 

 

Silový rozbor výstředníku (obr. 65) 

Známé parametry: 

- skutečná síla v ojnici FLS=3156059 N 

- úhel mezi FLS a osou y je αLS=1,934° 
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Obr. 64) Silový rozbor ozubeného kola 6 

 

Obr. 65) Silový rozbor výstředníku 

 

𝐹𝐿𝑆𝑋=𝐹𝐿𝑆 ∙ sin ∝𝐿𝑆= 3156059 ∙ sin 1,934 = 106511,494 𝑁 

(131)  

𝐹𝐿𝑆𝑌=𝐹𝐿𝑆 ∙ cos ∝𝐿𝑆= 3156059 ∙ cos 1,934 = 3154261,199 𝑁 

(132)  
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Výpočet sil na hlavní čep kliky  

Pevnostní výpočet excentru kliky s čepem výstředníku vyžaduje odborné znalosti a 

specializaci v této problematice. Pro potřeby této práce byl uvažován jako tuhé těleso na dvou 

podporách. Vypočítané reakční síly v těchto podporách jsou uvažovány při kontrole ložisek a 

použity jako zatěžující síly při pevnostním výpočtu hlavního čepu kliky.  

Vzdálenost podpor v náboji excentru od kraje kluzných ložisek bylo dle zvyklostí 

zvoleno 20 % z celkové délky pouzder. 

 

Obr. 66) Rozklad působení zatížení v excentru kliky 

Známé parametry (obr. 66): 

- délka pouzdra LE1= LE2=229 mm 

- vzdálenost podpory RE1 od konce excentru lRE1=45,8 mm 

- vzdálenost podpory RE2 od konce excentru lRE2=702,2 mm 

- působiště zatížení od kola 6 (FtrX56,FtrY56) od konce excentru lK6=384 mm 

- působiště zatížení od kola 6´ (FtrX56,FtrY56) od konce excentru lK6´=624 mm 

- působiště zatížení od ojnice (FLSX,FLSY) od konce excentru lLS=164 mm 

- FtrX56=186823,096 N 

- FtrY56=131463,158 N 

- FLSX=106511,494 N 

- FLSY=3154261,199 N 
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Obr. 67) Úplné uvolnění excentru 

 

Obr. 68) Smyková síla v ose X - excentr 

 

Obr. 69) Smyková síla v ose Y - excentr 

 

Z diagramů vnitřních účinků (obr. 68,69) pro uvolněný excentr (obr. 67) byly odečteny 

parametry: 

- reakční síla FREx1=200154,115 N 
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- reakční síla FREy1=2665654,133N 

- reakční síla FREx2=280003,571 N 

- reakční síla FREy2=751533,382N 

 

Pevnostní výpočet hlavního čepu kliky  

Hlavní čep kliky je nehybně uložen v pouzdrech horního příčníku lisu. Nepřenáší 

žádný krouticí moment a je zatěžován výhradně reakčními silami excentru přes kluzná 

pouzdra.  

Vzdálenost podpor v příčníku od kraje pouzdra bylo stejně jako v případě pouzder 

předlohy dle zvyklostí zvoleno 25 % z celkové délky pouzder. 

 

Obr. 70) Rozklad působení zatížení v hlavním čepu kliky 

Známé parametry (obr. 70): 

- délka pouzdra v příčníku LPč1=126 mm 

- délka pouzdra v příčníku LPč2=131 mm 

- vzdálenost podpory RPč1 od konce čepu lRPs1=94,5 mm 

- vzdálenost podpory RPč2 od konce čepu lRPs2=906,75 mm 

- působiště zatížení FRE1 od konce čepu l FRE1=171,8 mm 

- působiště zatížení FRE2 od konce čepu l FRE2=828,2 mm 

- FREx1=200154,115 N 

- FREy1=2665654,133N 

- FREx2=280003,571 N 

- FREy2=751533,382N 
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Obr. 71) Úplné uvolnění hlavního čepu kliky 

 

 

Obr. 72) Smyková síla - hlavní čep kliky 

 

 

Obr. 73) Redukované napětí dle HMH - hlavní čep kliky 
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Z diagramů vnitřních účinků (obr. 72,73) pro uvolněný čep kliky (obr. 71) byly 

odečteny parametry: 

- reakční síla FRPč1=2491188 N 

- reakční síla FRPč2=969011 N 

- max. redukované napětí σredČ=124,982 MPa 

 

Pevnostní kontrola hlavního čepu kliky - staticky  

Materiálem pro výrobu čepu kliky byla zvolena tepelně nezpracovaná ocel 11600, 

povrch v místě kontrolního řezu Ač broušen. Protože zde neexistují žádní součinitelé tvaru α, 

lze převzít hodnotu redukovaného napětí přímo z výpočtového programu. 

Známé parametry: 

- mez kluzu Re11600=305 MPa 

- maximální redukované napětí σredČ=124,982 MPa 

 

𝑘𝑒Č=
𝑅𝑒11600

𝜎𝑟𝑒𝑑Č

=
305

124,982
= 2,4 (133)  

 

Z hlediska bezpečnosti keČ navrhnutý čep vyhovuje. 

 

Pevnostní kontrola čepu kliky - dynamicky 

Známé parametry: 

- mez pevnosti Rm11600=660 MPa 

- mez únavy σc11600= 333 MPa 

- součinitel kvality povrchu εp=0,85 

- součinitel velikosti ν=0,7 

 

σc11600*=εp ∗ 𝜈 ∗ 𝜎𝑐11600 = 0,85 ∗ 0,6 ∗ 333 = 169,646 𝑀𝑃𝑎 

(134)  

𝑘𝑐𝑆=
σc11600*

𝜎𝑟𝑒𝑑Č

=
169,646

124,98
= 1,4 

(135)  

Z hlediska dynamické bezpečnosti kcČ navrhnutý čep vyhovuje. 

 

Kontrola ložisek excentru  

Kontrolovaná ložiska E1 a E2 jsou kluzná, z cínové bronzi ČSN 42 3123. Mazání bude 

hydrostatické z centrálního mazacího okruhu stejně jako v případě předlohové hřídele. 

Známé parametry: 

- FREx1=200154,115 N 
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- FREy1=2665654,133N 

- FREx2=280003,571 N 

- FREy2=751533,382N 

- otáčky excentru nE= nzmax=45 1/min 

- průměr ložisek excentru dE=dk=270 mm 

- délka pouzder excentru LE=229 mm 

- reakční síla FRPč1=2491188 N 

- reakční síla FRPč2=969011 N 

- délka pouzdra v příčníku LPč1=126 mm 

- délka pouzdra v příčníku LPč2=131 mm 

- dovolený tlak na materiál příčníku pd11523=110 MPa 

 

𝜔𝐸= 
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑛𝑧𝑚𝑎𝑥

60
= 

2 ∙ 𝜋 ∙ 45

60
 = 4,712 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

(136)  

𝑣𝐸= 𝜔𝐸 ∙
0,5 ∙ 𝑑𝐸

1000
=  4,712 ∙

0,5 ∙ 270

1000
 = 0,636 𝑚/𝑠 

(137)  

𝑝𝑑𝐸1= 
𝐹𝑅𝐸1

𝐿𝐸𝑑𝐸
=  

2673158

229 ∙ 270
= 43,234 𝑀𝑃𝑎 

(138)  

𝑝𝑑𝐸1∙𝑣𝐸= 43,234 ∙ 0,636 =  27,5 

(139)  

Platí, že pdE1vE ≤ p-v. Ložisko E1 vyhovuje. 

 

𝑝𝑑𝐸2= 
𝐹𝑅𝐸2

𝐿𝐸𝑑𝐸
=  

802000

229 ∙ 270
= 12,971 𝑀𝑃𝑎 

(140)  

𝑝𝑑𝐸2∙𝑣𝐸= 12,971 ∙ 0,636 =  8,3 

(141)  

Platí, že pdE2vE ≤ p-v. Ložisko E2 vyhovuje. 

 

Dále byla provedena kontrola uložení hlavního čepu kliky v pouzdrech horního 

příčníku lisu. Horní příčník je svarek z oceli 11523 a hlavní čep kliky je vyroben z oceli 

11600. Kontrolní výpočet bude vztažen k pouzdru v příčníku lisu, jehož materiál vykazuje 

nižší mechanické vlastnosti vůči otlačení. Dovolený tlak na materiál 11523 volen  

110 Mpa [18].  

𝑝𝑃č1= 
𝐹𝑅𝑃č1

𝐿𝑃č1 ∙ 𝑑𝑘
=  

2491188

126 ∙ 270
= 73,227 𝑀𝑃𝑎 

(142)  
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𝑘𝑃č1= 
𝑝𝑑11523

𝑝𝑃č1
 =

110

73,227
= 1,5 

(143)  

Z hlediska bezpečnosti kPč1 navrhnuté uložení vyhovuje. 

 

𝑝𝑃č2= 
𝐹𝑅𝑃č2

𝐿𝑃č2 ∙ 𝑑𝑘
=  

969011

131 ∙ 270
= 27,396 𝑀𝑃𝑎 

(144)  

𝑘𝑃č2= 
𝑝𝑑11523

𝑝𝑃č2
 =

110

27,396
= 4 

(145)  

Z hlediska bezpečnosti kPč2 navrhnuté uložení vyhovuje. 

 

Kontrola průhybu hřídele v místě ozubeného kola a na konci délky ložiska 

 

 

Obr. 74) Průhyb - hlavní čep kliky 

Maximální průhyb předlohové hřídele je 0,242 mm. Bylo tedy potřebné provést bližší 

rozbor průhybu s odečtením skutečných hodnot v inkriminovaných místech. 

Z hlediska průhybu pod ozubením je nutné uvažovat s průhybem v místě působení 

FRE1 a FRE2. Z diagramu (obr. 74) byly odečteny tyto parametry: 

- průhyb fRE1=0,124 mm 

- průhyb fRE2=0,079 mm 

 

𝑓𝑅𝐸2< 𝑓𝑅𝐸1 →  0,124 < 0,079 < 0,2 𝑚𝑚            𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(146)  

 Dále byla provedena kontrola průhybu v místech kluzných pouzder. Vůle ložisek byla 

stejně jako v případě hřídele předlohy zvolena 0,1 % průměru čepu. Z diagramu (obr. 74) byly 

odečteny příslušné hodnoty průhybu. 
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Známé parametry: 

- vůle ložiska δE12 =0,27 mm 

- průhyb na konci E1 ložiska fE1= 0,229 mm 

- průhyb na konci E2 ložiska fE2= 0,193 mm 

 

𝛿𝐸12> 𝑓𝐸1  →  0,27 > 0,229            𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(147)  

𝛿𝐸12> 𝑓𝐸2  →  0,27 > 0,193          𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣𝑢𝑗𝑒 

(148)  

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

  

Podpora 

  

1 2 

Reakční síla FRPč 2491188 969011 

Složka x FRPčx 208184,115 271973,571 

Složka y FRPčy 2482474,12 930060,348 

Složka z FRPčz 0 0 

Bezpečnost keČ vyhovuje 

 Bezpečnost kcČ vyhovuje 

 Úhel natočení - vyhovuje 

 Průhyb - vyhovuje 

 
Tab 10)  Výsledky výpočtu hlavního čepu kliky 

 

Kontrola svěrného pouzdra 

Svěrné pouzdro do uzlu kliky bylo vybráno z nabídky výrobce Ringfeder [22]. 

Označení vybraného svěrného pouzdra je RfN 7012 360x455. 

Známé parametry: 

- maximální krouticí moment pouzdra Mk7012=470012 Nm 

- Mkskut=223675 Nm 

 

𝑘7012=
𝑀𝑘7012

𝑀𝑘𝑠𝑘𝑢𝑡
=

470012

223675
= 2,1 (149)  

 

Navrhnuté pouzdro vzhledem k bezpečnosti k7012 vyhovuje. 

4.11 Spojko-brzda 

Pro krouticí moment na hřídeli spojky, otáčky a zastavitelný prostor byla vybrána 

pneumatická spojko-brzda fy Goizper. Model spojko-brzdy označení 5.W1 velikosti 82  
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s počtem lamel 7 pro spojku a 6 pro brzdu, poskytuje přenos statického krouticího momentu  

63400 Nm. Dynamický moment dosahuje 24700 Nm. Tyto parametry jsou při pracovním 

tlaku 5,5 bar. Spojkový koš bude umístěn šrouby přes přírubu k setrvačníku, koš brzdy pak 

pomocí brzdných táhel k hornímu příčníku. 

Bylo třeba provést návrh a kontrolu kolíků spojkového koše (obr. 75), protože  

v produktových materiálech k uvedené spojce nejsou jejich parametry uvedeny. Budou tedy 

dohotoveny na dodaném spojkovém koši v rámci výrobních možností podniku. Kolíky na 

přírubě spojkového koše musí odolat zatížení krouticím momentem na spojkové hřídeli MksIN. 

Jako první byla určena střižná síla na kolík Fstř, od ní pak provedeny příslušné dílčí 

výpočty a volba kolíku. 

 

Obr. 75) Kolíkový spoj příruby spojkového koše 

Známé parametry: 

- krouticí moment na vstupu spojkové hřídele MksIN=50293,666 Nm 

- roztečný průměr kolíků dskp=750 mm 

 

𝐹𝑠𝑡ř=
2 ∗ 𝑀𝑘𝑠𝐼𝑁

𝑑𝑠𝑘𝑝 ∗ 10−3
=

2 ∗ 50293,666

0,75
= 134116,443 𝑁 (150)  

 

Vzhledem k počtu šroubů příruby spojkového koše je konstrukčně možné použít 

libovolné množství, vyjímaje však 5 kusů, kolíků. Bylo zvoleno použití 4 kolíků. 

Známé parametry: 

- počet kolíků jsk=4 

- dovolené napětí ve smyku τskd=105 MPa 

 

𝑑𝑠𝑘𝑚𝑖𝑛=√
4 ∗ 𝐹𝑠𝑡ř

𝜏𝑠𝑘𝑑 ∗ 𝑗𝑠𝑘 ∗ 𝜋
= √

4 ∗ 134116,443

105 ∗ 4 ∗ 𝜋
= 20,164 𝑚𝑚 (151)  
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Pro vyšší bezpečnost byl vybrán nejbližší vyšší normalizovaný průměr kolíku. Vybrán 

byl normalizovaný kolík 25x60 B dle ISO 2338. Po návrhu kolíku byly provedeny kontrolní 

výpočty na otlačení a střih. 

Známé parametry: 

- průměr kolíku spojky dsk=25 mm 

- zkosení kolíku spojky zsk=4 mm 

- šířka příruby spojky šps=30 mm 

- dovolné otlačení pdsk=150 MPa 

- statický moment spojky Mk5.W1s=63400 Nm 

 

𝑝𝑠𝑘=
𝐹𝑠𝑡ř

𝑑𝑠𝑘 ∗ 𝑧𝑠𝑘 ∗ (š𝑝𝑠 − 𝑧𝑠𝑘)
=

134116,443

25 ∗ 4 ∗ (30 − 4)
= 51,583 𝑀𝑃𝑎 (152)  

 

𝜏𝑠𝑘𝑠=
4 ∗ 𝐹𝑠𝑡ř

𝑗𝑠𝑘 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑠𝑘
2 =

4 ∗ 134116,443

4 ∗ 𝜋 ∗ 252
= 68,305 𝑀𝑃𝑎 (153)  

 

𝑘𝑠𝑘𝑜=
𝑝𝑑𝑠𝑘

𝑝𝑠𝑘
=

150

51,583
= 2,9 (154)  

 

𝑘𝑠𝑘𝑠=
𝜏𝑠𝑘𝑑

𝜏𝑠𝑘
=

105

68,305
= 1,5 (155)  

 

𝑘𝑠𝑝=
𝑀𝑘5.𝑊1𝑠

𝑀𝑘𝑠𝐼𝑁
=

63400

50293,666
= 1,26 (156)  

 

Vzhledem k dosaženým koeficientům bezpečnosti ksko a ksks byl kolíkový spoj příruby 

spojky označen za vyhovující. Koeficient bezpečnosti spojky ksp byl zaokrouhlen na dvě 

desetinná místa, aby bylo patrné její procentuální naddimenzování. 

Pro výpočet brzdy a jejích kolíků bylo zapotřebí určit moment setrvačnosti Ired  celého 

pohonu redukovaného k hřídeli spojky. To bylo provedeno ze znalosti jednotlivých momentů 

setrvačnosti pohyblivých komponent pohonu a převodů mezi nimi. Jednotlivé momenty 

setrvačnosti byly zjištěny z produktových katalogů a modelů v programu Autodesk Inventor. 

Protože součásti ojnice, beran a ostatní komponenty těchto uzlů nejsou předmětem zpracování 

této práce, nebyly modelovány detailně a do výpočtu nebyly zahrnuty. Konečný Ired  byl proto 

navýšen koeficientem 1,2.  

Moment setrvačnosti spojko-brzdy I5W.1 zde reprezentuje pohyblivé části spojko-

brzdy, které je nutné při režimu brzdění zastavit. Jedná se o třecí kotouče a jejich unašeč. 

Protože v produktových materiálech není tato hodnota pro zvolený počet třecích kotoučů 

uvedena, byl přibližný moment setrvačnosti I5W.1 určen ze znalosti hodnot pro variantu s 20 a 

10 třecími kotouči. 
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Hodnota maximálního brzdného momentu je vztažena k nejvyššímu počtu zdvihů 

nzmax, kdy pohybující se mechanismus nabývá i maximální kinetické energie. 

Známé parametry: 

- moment setrvačnosti uzlu kliky Ik=294,138 Kg.m2 

- moment setrvačnosti předlohy Ipř=7,225 Kg.m2 

- moment setrvačnosti vloženého převodu Ivp=4,006 Kg.m2 

- moment setrvačnosti pastorku Ip=2,952 Kg.m2 

- přibližný moment setrvačnosti spojko-brzdy I5W.1=34,938 Kg.m2 

- celkový počet třecích kotoučů spojko-brzdy jk5W.1=13 

- převodový poměr soukolí A i12=1,1613 

- převodový poměr soukolí B i34=1,6061 

- převodový poměr soukolí C i56=5,9545 

- úhlová rychlost setrvačníku při nzmax ω1max =52,354 rad/s 

- dynamický moment brzdy Mk5.W1d=24700 Nm 

 

𝐼𝑟𝑒𝑑= (𝐼5𝑊.1+𝐼𝑝 + 2 ∗ (
𝐼𝑣𝑝

𝑖12
2 +

𝐼𝑝ř

(𝑖12 ∗ 𝑖34)2
+

𝐼𝑘

(𝑖12 ∗ 𝑖34 ∗ 𝑖56)2))

= (34,938 + 2,952 + 2

∗ (
4,006

1,16132
+

7,225

(1,1613 ∗ 1,6061)2

+
294,138

(1,1613 ∗ 1,6061 ∗ 5,9545)2
)) = 63,305 𝑘𝑔. 𝑚2 

(157)  

 

𝜑𝑏=
𝐼𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝜔1𝑚𝑎𝑥

2

𝑀𝑘5.𝑊1𝑑
=

63,305 ∗ 52,3542

24700
= 7,025 𝑟𝑎𝑑 (158)  

 

𝜑𝑘=
𝜑𝑏 ∗ 360

2 ∗ 𝜋 ∗ (𝑖𝐴 ∗ 𝑖𝐵 ∗ 𝑖𝐶)
=

7,025 ∗ 360

2 ∗ 𝜋 ∗ (1,1613 ∗ 1,6061 ∗ 5,9545)
= 36,241 ° (159)  

 

Brzdný úhel na klikové hřídeli φbk dosahuje hodnoty 36,241°, což je z hlediska 

bezpečnosti provozu stroje a běžných lisů vyhovující [1].  

Pro úplnost konstrukčního uzlu spojko-brzdy byl proveden návrh a kontrola místa, kde 

je unašeč třecích kotoučů brzdy ukotven k rámu stroje (obr. 76). 

Známé parametry: 

- roztečný průměr kolíků brzdné kotvy dbkp=650 mm 
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𝐹𝑠𝑡ř𝑏=
2 ∗ 𝑀𝑘5.𝑊1𝑑

𝑑𝑏𝑘𝑝 ∗ 10−3
=

2 ∗ 24700

0,65
= 76000 𝑁 (160)  

 

 

Obr. 76) Kolíkový spoj brzdy 

Konstrukční řešení počítá s dvoubodovým kotvením unašeče brzdy. Ze znalosti střižné 

síly na kolík brzdné kotvy Fstřb byl určen minimální průměr kolíku brzdy. 

Známé parametry: 

- střižná síla na kolík brzdy Fstřb =76000 N 

- počet kolíků brzdy jbk=2 

 

𝑑𝑏𝑘𝑚𝑖𝑛=√
4 ∗ 𝐹𝑠𝑡ř𝑏

𝜏𝑠𝑘𝑑 ∗ 𝑗𝑠𝑏 ∗ 𝜋
= √

4 ∗ 76000

105 ∗ 2 ∗ 𝜋
= 21,466 𝑚𝑚 (161)  

 

Vzhledem ke zjednodušení výrobního procesu byl jako kolík brzdy vybrán taktéž 

normalizovaný kolík 25x60 B dle ISO 2338. Šířka pouzdra kolíku bude 30 mm. 

Známé parametry: 

- šířka pouzdra kolíku brzdy špb=30 mm 

 

𝑝𝑏𝑘=
𝐹𝑠𝑡ř𝑏

𝑑𝑏𝑘 ∗ 𝑧𝑠𝑘 ∗ (š𝑝𝑏 − 𝑧𝑠𝑘)
=

76000

25 ∗ 4 ∗ (30 − 4)
= 58,462 𝑀𝑃𝑎 (162)  

𝜏𝑏𝑘𝑠=
4 ∗ 𝐹𝑠𝑡ř𝑏

𝑗𝑏𝑘 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑏𝑘
2 =

4 ∗ 63384,615

2 ∗ 𝜋 ∗ 252
= 77,413 𝑀𝑃𝑎 (163)  

 

𝑘𝑏𝑘𝑜=
𝑝𝑑𝑠𝑘

𝑝𝑏𝑘
=

150

58,462
= 2,6 (164)  
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𝑘𝑏𝑘𝑠=
𝜏𝑠𝑘𝑑

𝜏𝑏𝑘
=

105

77,413
= 1,4 (165)  

 

Vzhledem k dosaženým koeficientům bezpečnosti kbko a kbks byl kolíkový spoj kotvení 

unašeče brzdy označen za vyhovující. 

4.12 Variabilita velikosti pracovního prostoru 

Jedním z cílů zadání této práce bylo optimalizovat konstrukci pohonu pro možnost 

variability pracovního prostoru. Zachováním variability pracovního prostoru se rozumí 

minimum potřebných změn v konstrukci pohonu při nabídce spektra lisů členěných do 

výrobních řad dle délky pracovního prostoru. 

Studiem dostupných tržních materiálů od výrobců univerzálních lisů stejné jmenovité 

síly bylo zjištěno, že nabídkové portfolio dvoubodových lisů nejčastěji zahrnuje lisy od 2500 

mm po 3500 mm délky pracovního prostoru. 

 Řešení variability navrhnutého pohonu spočívá ve změně délkového parametru osy 

vloženého převodu. Znamená to, že všechny komponenty pohonu zůstávají unifikovány pro 

všechny délky pracovního prostoru. Změněna bude pouze délka hřídele, vymezovacího 

válečku a náboje, vždy vzájemně a o stejnou délku.  

Varianty vloženého převodu pro různé velikosti pracovního prostoru s červeně 

vyznačenými měnnými oblastmi jsou znázorněny na obrázku 77. 

 

 

Obr. 77) Oblast řešící variabilitu velikosti pracovního prostoru 

 

Základní provedení navrhnutého lisu má rozměry pracovního prostoru 2500x1290 

mm. Další výrobní řady lisu LKDS 630 s navrhnutým pohonem dle této práce jsou 

3000x1290 mm a 3500x1290 mm. Pokrývají tak celou oblast nabízenou konkurencí a jak je z 

popisu konstrukčního provedení patrné, množství reálných variant není prakticky ničím 

omezeno. 

V případě rozšíření na lis s více tlačnými body se nabízí podélné sériové propojení 

dvou pohonů, tedy čtyř pohonných jednotek, vloženým oboustranným pastorkem (obr. 78). 

 



 

103 

 

 

 

Obr. 78) Schéma řešení čtyřbodového lisu jmenovité síly 6300 kN 

 

Oboustranný synchronizační pastorek bude nutným novým konstrukčním uzlem ve 

stavbě, kdy ozubená kola budou shodnými unifikovanými díly s již navrženým pastorkem. 

Dále existuje možnost využít navrhnutý pohon při stavbě čtyřbodového lisu o 

dvojnásobné jmenovité síle, kdy budou zrcadlově rozmístěny dva kompletní řešené pohony, 

propojené synchronizačním pastorkem (obr. 79). 

 

 

Obr. 79) Schéma řešení čtyřbodového lisu dvojnásobné jmenovité síly 
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5 ZÁVĚR 

Hlavními cíli práce bylo navrhnout lis se dvěma pohonnými jednotkami a jeho pohon 

koncipovat pro variabilitu velikosti pracovního prostoru. Práce byla proto rozčleněna do dvou 

základních kapitol, které postupnými kroky s logickou návazností přistupují od základní 

teorie k samotnému praktickému řešení problematiky úkolu. 

Rešerše byla věnována teorii mechanických lisů s bližším pojednáním o principu a 

popisu lisů klikových. Po tomto všeobecném představení bylo přistoupeno ke studiu pohonů 

mechanických dvoubodových lisů s popisem jejich hlavních částí, přímo se týkajících 

problematiky návrhu pohonu klikového lisu. V závěru rešerše byla pozornost věnována 

nástřihové lince, do které je řešený lis LKDS 630 určen. Zde byla identifikována specifika 

provozu konstrukčních prvků spojko-brzda a zdroj energie, která pak byla zohledněna při 

praktickém řešení. 

Praktická část práce, vycházející z poznatků nabytých v části rešeršní, pak byla ve 

svém úvodu věnována návrhu základních parametrů pohonu. Byly zjištěny parametry 

klikového mechanismu, na jejichž základě bylo provedeno předběžné dimenzování 

konkrétních součástí. Ze zjištěných předběžných parametrů lisu pro jmenovitou sílu 6300 kN 

byla při uvažování pasivních odporů zjištěna skutečná velikost krouticího momentu na 

klikovém kole Mkskut=223675 Nm. Na základě tohoto parametru byly provedeny korekce 

předběžných parametrů a konečné dimenzování funkčních prvků jednotlivých komponent. K 

návrhu částí nepřímého pohonu bylo přistoupeno hlediskem energií, kdy byla zjištěna celková 

práce lisu Acelk=47596,5 J. V jeho návrhu byla upřednostněna rovnoměrnost chodu a nízké 

nároky na externí napájení lisu. 

Pro optimalizaci koncepčního návrhu byla provedena kriteriální analýza. Na jejím 

základě, po zohlednění zvolených hodnotících kritérií, byla vybrána konstrukční varianta III. s 

dvojnásobně šikmým ozubením klikového kola. Tato varianta umožňuje zkrátit rozteč 

tlačných bodů a sestavit tak lis s délkou stolu již od 2500 mm. 

Jednotlivé konstrukční uzly pohonu zvolené konstrukční varianty byly podrobně 

představeny, včetně charakteristiky jejich zatěžování. Pro všechny uzly byly provedeny 

kontrolní výpočty, sestávající ze statické kontroly k mezi kluzu, dynamické kontroly pro 

míjivé zatížení, průhybu hřídelí v místech pod ozubením, úhlu natočení hřídele v místě 

ložisek a kontrole svěrných pouzder. V případě valivých ložisek byla vypočítána základní 

trvanlivost. Ložiska kluzná pak byla kontrolována vzhledem k zatížitelnosti. Kontrola všech 

konstrukčních uzlů pohonu vyšla s kladným výsledkem, kdy minimální porovnávací 

koeficient bezpečnosti vzhledem k neomezené životnosti byl zvolen k=1,4. Minimální 

základní trvanlivost valivých ložisek byla zvolena LHmin=7000 hod, přičemž všechna použitá 

ložiska dosahují hodnot vyšších. 

Kapitolu uzavírá konstrukční návrh spojko-brzdy. Byl proveden návrh a kontrola 

kolíkového spoje příruby unašeče spojky i brzdy. Pro odpovídající kroutící moment byla 

zvolena spojko-brzda Goizper 5.W1 velikosti 82, která poskytuje dostatečně vysoký statický 

krouticí moment. Použití pneumatické spojko-brzdy je pro tuto aplikaci plně adekvátní, neboť 

lis je určen pro práci v automatické lince, kde není kladen zvláštní požadavek na maximální 

počet jejího sepnutí. 

Při řešení problematiky uzpůsobení pohonu lisu pro možnost variability pracovního 

prostoru byl kladen důraz na maximální možnou unifikaci jeho jednotlivých komponent. Jako 
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místo zajišťující změnu velikosti pracovního prostoru byl proveden konstrukční uzel 

vloženého převodu. Jednoduchým prodloužením jeho délkové osy lze dosáhnout libovolné 

délky pracovního prostoru, při současném zachování všech ostatních komponent pohonu. 

Stejná zůstává i technologie výroby hřídele, vymezovacího válečku a náboje, což jsou právě 

komponenty s proměnnou délkou osy. Tyto minimální změny při jednotlivých individuálních 

provedeních velikostí pracovního prostoru potvrzují adekvátnost navrženého řešení. 

Součástí této závěrečné práce je výrobní dokumentace složená z výkresu sestavení 

lisu, výkresu sestavení pohonu, výkresu náboje vloženého převodu, pastorku a kola 

kuželového převodu. V netištěné podobě jsou dále přiloženy technické zprávy výpočtů 

ozubení a hřídelí z programu Autodesk Inventor 2015 a zpráva výpočtu řemenového převodu 

z programu Continental Power Transmission Designer 7.4. 

Byly splněny všechny zadané cíle práce a to v plném rozsahu. Splněn byl i vlastní 

požadavek návrhu nové, ojedinělé koncepce pohonu a designu dvoubodového klikového lisu. 
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7 SEZNAM SYMBOLŮ, TABULEK A OBRÁZKŮ 

7.1 Seznam symbolů 

aid   [mm] ideální rameno síly  

atř  [mm] třecí rameno síly 

A  [mm] vzdálenost čepu v beranu od osy klikového hřídele 

Acelk  [J] celková práce  

AČ [-] kontrolní průřez hlavního čepu kliky 

Adef [J] deformační práce  

AP [-] kontrolní průřez hřídele předlohy 

Ap.m. [J] práce pomocných mechanismů 

Arozb [J] rozběhová práce 

As [-] kontrolní průřez spojkové hřídele 

Atř [J] třecí práce  

Atv [J] tvářecí práce  

Avp [-] kontrolní průřez hřídele vloženého převodu 

B [mm] vzdálenosti čepu beranu od osy klikového hřídele při sj 

C0 [kN] statická únosnost ložiska SKF 24038/W33 

CSetr1 [kN] dynamická únosnost ložiska SKF 23980 CC/W33 

CSetr2 [kN] dynamická únosnost ložiska SKF 23984 CC/W33 

Cvp1 [kN] dynamická únosnost ložiska SKF 23040 CC/W33 

Cvp2 [kN] dynamická únosnost ložiska SKF 23030 CC/W33 

d1 [mm] průměr roztečné kružnice kola 5 

d2 [mm] průměr roztečné kružnice kola 6 

d3 [mm] průměr roztečné kružnice kola 3 

d4 [mm] průměr roztečné kružnice kola 4 

d5 [mm] průměr roztečné kružnice kola 5 

d6 [mm] průměr roztečné kružnice kola 6 

dbk [mm] průměr kolíku brzdy 

dbkmin [mm] minimální průměr kolíku brzdy 

dbkp [mm] roztečný průměr kolíků brzdy 

dE [mm] průměr ložisek excentru 

dk  [mm] průměr čepu klikové hřídele 

dkk [mm] kontrolní průměr hlavního čepu klikového hřídele 

dkp [mm] přibližný průměr čepu klikové hřídele 

dkv [mm] konečný vnější průměr excentru 
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dkvp [mm] vnější průměr excentru 

do [mm] průměr vratného čepu ojnice  

dP1 [mm] průměr ložiska P1 

dP2 [mm] průměr ložiska P2 

dP3 [mm] průměr ložiska P3 

dP4max [mm] vnější průměr ložiska P4 

dP4min [mm] vnitřní průměr ložiska P4 

dsk [mm] průměr kolíku příruby spojky 

dskmin [mm] minimální průměr kolíku příruby spojky 

dskp [mm] roztečný průměr kolíků příruby spojky 

dtb [mm] průměr tlačného bodu v beranu 

dv [mm] průměr čepu výstředníku 

e [mm] výstřednost lisu 

eL [-] tabulkový koeficient výpočtu ložiska SKF 23980 CC/W33 

ev [-] vypočítaný koeficient výpočtu ložiska SKF 23980 CC/W32 

E1 [-] ložisko excentru 

E2 [-] ložisko excentru 

fcelk [mm] celková deformace stroje a nástrojů 

fE1 [mm] průhyb na konci ložiska E1 

fE2 [mm] průhyb na konci ložiska E2 

fP1 [mm] maximální průhyb v místě ložiska P1 

fP2 [mm] maximální průhyb v místě ložiska P2 

fP3 [mm] maximální průhyb v místě ložiska P3 

fRE1 [mm] maximální průhyb v místě podpory RE1 

fRE2 [mm] maximální průhyb v místě podpory RE2 

ftř [-] koeficient třecí práce 

F´Rvp1z [N] reakční síla od Fa3 

Fa1 [N] celková axiální síla v ozubení kola 1 

Fa1´ [N] axiální síla v ozubení A kola 1 

Fa2 [N] axiální síla v ozubení A kola 2 

Fa34 [N] axiální síla v ozubení B 

Fa56 [N] axiální síla v ozubení C 

FDYN [N] síla do ložisek od řemenu 

FDYNx [N] složka  síly FDYN v ose x 

FDYNy  [N] složka  síly FDYN v ose y 

Fhav [N] havarijní síla 

Fj [kN] jmenovitá síla 
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FLS [N] skutečná síla v ojnici 

FLSX [N] složka síly FLS v ose x 

FLSY [N] složka síly FLS v ose y 

Fr1 [N] radiální síla v ozubení A kola 1 

Fr2 [N] radiální síla v ozubení A kola 2 

Fr34 [N] radiální síla v ozubení B 

Fr56 [N] radiální síla v ozubení C 

FRE1 [N] reakční síla v ložisku E1 

FRE2 [N] reakční síla v ložisku E2 

FREx1 [N] složka síly FRE1 v ose x 

FREx2 [N] složka síly FRE2 v ose x 

FREy1 [N] složka síly FRE1 v ose y 

FREy2 [N] složka síly FRE2 v ose y 

FRp1 [N] reakční síla v ložisku P1 

FRp1x [N] složka síly FRp1 v ose x 

FRp1y [N] složka síly FRp1 v ose y 

FRp1z [N] složka síly FRp1 v ose z 

FRp2 [N] reakční síla v ložisku P2 

FRp2x [N] složka síly FRp2 v ose x 

FRp2y [N] složka síly FRp2 v ose y 

FRp2z [N] složka síly FRp2 v ose z 

FRp3 [N] reakční síla v ložisku P3 

FRp3x [N] složka síly FRp3 v ose x 

FRp3y [N] složka síly FRp3 v ose y 

FRp3z [N] složka síly FRp3 v ose z 

FRp4 [N] reakční síla v ložisku P4 

FRPč1 [N] reakční síla v pouzdře 1 

FRPč2 [N] reakční síla v pouzdře 2 

FRS1 [N] reakční síla spojkové hřídele v místě pevné podpory 

FRS1x [N] složka síly FRS1 v ose x 

FRS1y [N] složka  síly FRS1 v ose y 

FRS1z [N] složka  síly FRS1 v ose z 

FRS2 [N] reakční síla spojkové hřídele v místě posuvné podpory 

FRS2x [N] složka  síly FRS2 v ose x 

FRS2y [N] složka  síly FRS2 v ose y 

FRS2z [N] složka  síly FRS2 v ose z 

FRSetr1 [N] reakční síla hřídele setrvačníku v místě pevné podpory 
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FRSetr1x [N] složka síly FRSetr1 v ose x 

FRSetr1y [N] složka  síly FRSetr1 v ose y 

FRSetr1z [N] složka  síly FRSetr1 v ose z 

FRSetr2 [N] reakční síla hřídele setrvačníku v místě posuvné podpory 

FRSetr2x [N] složka  síly FRSetr2 v ose x 

FRSetr2y [N] složka  síly FRSetr2 v ose y 

FRSetr2z [N] složka  síly FRSetr2 v ose z 

FRvp1 [N] reakční síla hřídele vloženého převodu v místě pevné podpory 

FRvp1x [N] složka síly FRvp1 v ose x 

FRvp1y [N] složka síly FRvp1 v ose y 

FRvp1z [N] reakční síla od Fa2 

FRvp2 [N] reakční síla hřídele vloženého převodu v místě posuvné podpory 

FRvp2x [N] složka síly FRvp2 v ose x 

FRvp2y [N] složka síly FRvp2 v ose y 

Fstř [N] střižná síla na kolík příruby spojky 

Fstřb [N] střižná síla na kolík brzdy 

Ft12 [N] obvodová síla v ozubení A 

Ft34 [N] obvodová síla v ozubení B 

Ft56 [N] obvodová síla v ozubení C 

Ftr34 [N] čelní normálová síla ozubení B 

Ftr56 [N] čelní normálová síla ozubení B 

FtrX34 [N] složka síly Ftr34 v ose x 

FtrX56 [N] složka síly Ftr34 v ose x 

FtrY34 [N] složka síly Ftr34 v ose y 

FtrY56 [N] složka síly Ftr34 v ose y 

HMH [-] energetická hypotéza napjatosti 

i12 [-] převodový poměr soukolí A 

i16 [-] převodový poměr klika/kolo1 

i26 [-] převodový poměr klika/kolo2 

i34 [-] převodový poměr soukolí B 

i46 [-] převodový poměr klika/kolo 4  

i56 [-] převodový poměr soukolí C 

icelk [-] celkový převodový poměr 

ims [-] převodový poměr motor/setrvačník 

iř [-] převodový poměr řemenového převodu 

I5W.1 [kg.m2] moment setrvačnosti spojko-brzdy 

Ik [kg.m2] moment setrvačnosti uzlu kliky 
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Ip [kg.m2] moment setrvačnosti pastorku 

Ipř [kg.m2] moment setrvačnosti předlohy 

Ired  [kg.m2] redukovaný moment setrvačnosti pohonu 

Ivp [kg.m2] moment setrvačnosti vloženého převodu 

Ivs [kg.m2] moment setrvačnosti setrvačníku 

jbk [ks] počet kolíků brzdy 

jk5W.1 [ks] celkový počet třecích kotoučů spojky 

jsk [ks] počet kolíků příruby spojky 

k [-] bezpečnost součásti 

k1 [-] koeficient tuhosti pro univerzální lisy s uzavřeným stojanem 

k7012 [-] bezpečnost svěrného pouzdra kola 6 

k7014 [-] bezpečnost svěrného pouzdra kola 4 

kbko [-] bezpečnost kolíku brzdy proti otlačení 

kbks [-] bezpečnost kolíku brzdy ve střihu 

kcČ  [-] dynamická bezpečnost čepu kliky při míjivém zatížení 

kcP [-] dynamická bezpečnost hřídele předlohy při míjivém zatížení 

kcS [MPa] dynamická bezpečnost spojkové hřídele při míjivém zatížení 

kcSetr [-] dynamická bezpečnost hřídele setrvačníku při míjivém zatížení 

kcVP [-] dynamická bezpečnost hřídele  VP  při míjivém zatížení 

keČ [-] statická bezpečnost čepu kliky vzhledem k mezi kluzu 

keP [-] statická bezpečnost hřídele předlohy vzhledem k mezi kluzu 

keS [-] statická bezpečnost spojkové hřídele vzhledem k mezi kluzu 

keSetr [-] statická bezpečnost hřídele setrvačníku vzhledem k mezi kluzu 

keVP [-] statická bezpečnost hřídele vloženého převodu k mezi kluzu 

kL1S [-] bezpečnost ložiska v místě RS1  

kL2S [-] bezpečnost ložiska v místě RS2 

kLS [-] statická bezpečnost valivého dvouřadého soudečkového ložiska 

kPč1  [-] bezpečnost otlačení pouzdra 1 v příčníku 

kPč2 [-] bezpečnost otlačení pouzdra 2 v příčníku 

ksko [-] bezpečnost kolíku spojky proti otlačení 

ksks [-] bezpečnost kolíku spojky ve střihu 

ksp [-] bezpečnost spojky 

K [mm] poměr poloměru kliky k délce ojnice 

l FRE1 [mm] působiště FRE1 

l FRE2 [mm] působiště FRE2 

lFDYN [mm] působiště síly FDYN 

lFRS1 [mm] působiště síly FRS1 
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lFRS2 [mm] působiště síly FRS2 

lK2 [mm] působiště zatížení od kola 2 

lK3 [mm] působiště zatížení od kola 3 

lK4 [mm] působiště zatížení od kola 4 

lK5 [mm] působiště zatížení od kola 5 

lK5´ [mm] působiště zatížení od obráceného ozubení pastorku 5 

lK6 [mm] působiště zatížení od kola 6 

lK6´ [mm] působiště zatížení od obráceného ozubení kola 6 

lLS [mm] působiště zatížení od ojnice 

lMkpIn [mm] působiště krouticího momentu MkpIn 

lMksEx [mm] působiště krouticího momentu spojky na výstupu  

lMksIn [mm] působiště krouticího momentu spojky na vstupu  

lMkvpEx [mm] působiště krouticího momentu MkvpEx 

lMkvpIn [mm] působiště krouticího momentu MkvpIx 

lRE1 [mm] vzdálenost podpory RE1 od konce excentru 

lRE2 [mm] vzdálenost podpory RE2 od konce excentru 

lRP1 [mm] vzdálenost podpory RP1 od konce hřídele předlohy 

lRP2 [mm] vzdálenost podpory RP2 od konce hřídele předlohy 

lRP3 [mm] vzdálenost podpory RP3 od konce hřídele předlohy 

lRPs1 [mm] vzdálenost podpory RPč1 od konce hlavního čepu kliky 

lRPs2 [mm] vzdálenost podpory RPč2 od konce hlavního čepu kliky 

lRS1 [mm] vzdálenost pevné podpory od konce spojkové hřídele  

lRS2 [mm] vzdálenost posuvné podpory od konce spojkové hřídele  

lRSetr1 [mm] vzdálenost pevné podpory od konce hřídele setrvačníku 

lRSetr2 [mm] vzdálenost posuvné podpory od konce hřídele setrvačníku 

lRvp1 [mm] vzdálenost pevné podpory od konce hřídele vloženého převodu 

lRvp2 [mm] vzdálenost posuvné podpory od konce hřídele vloženého převodu 

L [mm] délka ojnice 

LE1 [mm] délka pouzdra excentru 

LE2 [mm] délka pouzdra excentru 

LHmin [hod] minimální stanovená hodinová trvanlivost ložisek pohonu 

Lhř [hod] trvanlivost řemenu 

LHSetr1 [hod] základní hodinová trvanlivost ložiska v RSetr1 

LHSetr2 [hod] základní hodinová trvanlivost ložiska v RSetr2 

LHvp1 [hod] základní hodinová trvanlivost ložiska v Rvp1 

LHvp2 [hod] základní hodinová trvanlivost ložiska v Rvp2 

LKDS [-] mechanický klikový dvoubodový lis 
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LP1 [mm] délka pouzdra ložiska 1 

LP2 [mm] délka pouzdra ložiska 2 

LP3 [mm] délka pouzdra ložiska 3 

LPč1 [mm] délka pouzdra příčníku 

LPč2 [mm] délka pouzdra příčníku 

Lw [mm] délka řemenu 

m [-] modul ozubení 

ms [-] koeficient technologie pro běžné stříhání 

Mk1 [Nm] krouticí moment na ozubeném kole 1 

Mk2 [Nm] krouticí moment na ozubeném kole 2 

Mk3 [Nm] krouticí moment na ozubeném kole 3 

Mk4 [Nm] krouticí moment na ozubeném kole 5 

Mk5 [Nm] krouticí moment na ozubeném kole 5 

Mk5.W1d [Nm] dynamický moment brzdy 

Mk5.W1s [Nm] statický moment spojky 

Mk6 [Nm] krouticí moment na ozubeném kole 6 

Mk7012 [Nm] maximální krouticí moment pouzdra kola 6 

Mk7014 [Nm] maximální krouticí moment pouzdra kola 4 

MkDmax [Nm] požadovaný dodaný krouticí moment elektromotorem při nzmax 

MkDmin [Nm] požadovaný dodaný krouticí moment elektromotorem při nzmin 

MKP [-] metoda konečných prvků 

MkpEx [Nm] krouticí moment hřídele předlohy na výstupu 

MkpIn [Nm] krouticí moment hřídele předlohy na vstupu 

Mks [Nm] krouticí moment na spojkové hřídeli 

MksEx [Nm] krouticí moment na spojkové hřídeli na výstupu 

MksIn [Nm] krouticí moment na spojkové hřídeli na vstupu 

Mkskut [Nm] skutečný krouticí moment na klikovém hřídeli 

Mkvp [Nm] krouticí moment hřídele vloženého převodu 

MkvpEx [Nm] krouticí moment hřídele vloženého převodu na výstupu 

MkvpIn [Nm] krouticí moment hřídele vloženého převodu na vstupu 

Mo2  [Nm] ohybový moment od Fa2 

Mo3 [Nm] ohybový moment od Fa34 

Mo4 [Nm] ohybový moment od Fa34 

Mo5 [Nm] ohybový moment od Fa56 

Mo6 [Nm] ohybový moment od Fa56 

Mop [Nm] ohybový moment v místě AP 

Movp [Nm] ohybový moment v místě AVP 
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MoX3 [Nm] složka ohybového momentu Mo3 v ose x 

MoX4 [Nm] složka ohybového momentu Mo4 v ose x 

MoX5 [Nm] složka ohybového momentu Mo5 v ose x 

MoY3 [Nm] složka ohybového momentu Mo3 v ose y 

MoY4 [Nm] složka ohybového momentu Mo4 v ose y 

MoY5 [Nm] složka ohybového momentu Mo5 v ose y 

nE [1/min] otáčky excentru 

nkl  [ks] četnost kluzných ložisek 

nmmax [1/min] otáčky motoru při maximálním počtu zdvihů 

nmmin [1/min] otáčky motoru při minimálním počtu zdvihů 

np [1/min] otáčky hřídele předlohy při nzmax 

nř  [ks] počet řemenů 

nSetr [1/min] otáčky hřídele setrvačníku při nzmax 

ntb [ks] počet tlačných bodů 

nvl  [ks] četnost valivých ložisek 

nvp [1/min] otáčky hřídele vloženého převodu při nzmax 

nz [1/min] počet zdvihů trvale 

noz [ks] četnost ozubených převodů 

nzmax [1/min] maximální počet zdvihů 

nzmin [1/min] minimální počet zdvihů 

nzs [1/min] počet zdvihů seřízení 

p [MPa] měrný tlak 

pb [mm] přestavení 

pbk [MPa] měrný tlak na kolík brzdy 

pd11523 [MPa] dovolený tlak na materiál příčníku 

pdE1 [MPa] měrný tlak na ložisko E1 

pdE2 [MPa] měrný tlak na ložisko E2 

pdo [MPa] dovolený tlak na materiál ojnice 

pdP1 [MPa] měrný tlak na kluzné pouzdro ložiska P1 

pdP2 [MPa] měrný tlak na kluzné pouzdro ložiska P2 

pdP3 [MPa] měrný tlak na kluzné pouzdro ložiska P3 

pdP4 [MPa] měrný tlak na axiální kluzné ložisko P4 

pdsk [MPa] dovolené otlačení kolíku spojky 

pdv [MPa] měrný tlak na čepu výstředníku 

pdvk [MPa] měrný tlak na čepu výstředníku od skutečné síly v ojnici 

pPč1 [MPa] měrný tlak na pouzdro 1 v příčníku 

pPč2 [MPa] měrný tlak na pouzdro 2 v příčníku 
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psk [MPa] měrný tlak na kolík spojky 

ptb  [MPa] měrný tlak na čepu tlačného bodu 

P01S [N] ekvivalentní statické zatížení ložiska v místě RS1 

P1 [-] ložisko předlohové hřídele 

P2 [-] ložisko předlohové hřídele 

P3 [-] ložisko předlohové hřídele 

P4 [-] axiální ložisko předlohové hřídele 

Pjm [kW] jmenovitý výkon motoru 

PLmax [W] příkon lisu 

PSetr1 [kN] ekvivalentní zatížení ložiska v podpoře RSetr1 

Pvp1 [kN] ekvivalentní zatížení ložiska v podpoře Rvp1 

RE1 [-] podpora excentru v ložisku E1 

Re11600 [MPa] mez kluzu oceli ČSN 11600 

Re16526 [MPa] mez kluzu oceli ČSN 16526 

RE2 [-] podpora excentru v ložisku E2 

Rm11600 [MPa] mez pevnosti oceli ČSN 11600 

Rm16526 [MPa] mez pevnosti oceli ČSN 16526 

RP1 [-] podpora hřídele předlohy v ložisku P1 

RP2 [-] podpora hřídele předlohy v ložisku P2 

RP3 [-] podpora hřídele předlohy v ložisku P3 

RPč1 [-] podpora čepu kliky v pouzdře 1 

RPč2 [-] podpora čepu kliky v pouzdře 2 

RS1 [-] pevná podpora spojkové hřídele 

RS2 [-] posuvná podpora spojkové hřídele 

RSetr1 [-] pevná podpora hřídele setrvačníku 

RSetr2 [-] posuvná podpora hřídele setrvačníku 

Rvp1 [-] pevná podpora hřídele vloženého převodu 

Rvp2 [-] posuvná podpora hřídele vloženého převodu 

sj [mm] jmenovitá dráha 

SF [-] součinitel bezpečnosti v ohybu 

SFst [-] statická bezpečnost v ohybu 

SH [-] součinitel bezpečnosti v dotyku 

SHst [-] statická bezpečnost v dotyku 

SP [mm2] průřez v místě AP 

SVP [mm2] průřez v místě AVP 

šo [mm] šířka ojnice 

špb [mm] šířka pouzdra kolíku brzdy 
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šps [mm] šířka příruby spojky 

tc [s] čas pro jeden cyklus 

tCmax [s] doba cyklu při nzmax 

tCmin [s] doba cyklu při nzmin 

tCN [s] dobou nepracovní části cyklu 

tCNmax [s] doba nepracovní části cyklu při maximálním počtu zdvihů 

tCNmin [s] doba nepracovní části cyklu při minimálním počtu zdvihů 

tds [s] doba dobití setrvačníku 

tUmin [s] doba urychlení setrvačníku z klidu pro minimální počet zdvihů 

tzdv [s] čas jednoho zdvihu beranu 

v  [m/s] obvodová rychlost 

vE [m/s] obvodová rychlost v ložiscích E 

vP1 [m/s] obvodová rychlost v ložisku P1 

vP2 [m/s] obvodová rychlost v ložisku P2 

vP3 [m/s] obvodová rychlost v ložisku P3 

vP4max [m/s] maximální obvodová rychlost v ložisku P4 

vtb [m/s] obvodová rychlost tlačného bodu 

vv [m/s] obvodová rychlost na čepu výstředníku 

WkP [mm3] modul průřezu v krutu v místě AP 

Wks [mm3] modul průřezu v krutu v místě As 

WkVP [mm3] modul průřezu v krutu v místě AVP 

WoP [mm3] modul v ohybu v místě AP 

WoVP [mm3] modul v ohybu v místě AVP 

Y0 [-] koeficient axiálního zatížení ložiska SKF 24038/W33 

Y1vp1 [-] koeficient axiálního zatížení ložiska SKF 23040 CC/W33 

Y2 [-] koeficient axiálního zatížení ložiska SKF 23980 CC/W33 

Y2Setr1 [-] koeficient axiálního zatížení ložiska SKF 23980 CC/W33 

z [mm] zdvih beranu 

zsk [mm] zkosení kolíku příruby spojky 

α12 [°] úhel profilu ozubení A 

α34 [°] úhel profilu ozubení B 

α56 [°] úhel profilu ozubení C 

αDYN [°] úhel směru dynamické síly od řemenu k ose y 

αj [°] jmenovitý úhel lisu 

αk [-] tvarový součinitel v As 

αkvp [-] tvarový součinitel v krutu v místě AVP 

αLS [°] úhel směru síly FLS k ose y 



 

119 

 

αovp [-] tvarový součinitel v ohybu v místě AVP 

αt34 [°] úhel směru síly Ft34 k ose y 

αt56 [°] úhel směru síly Ft56 k ose y 

αtr34 [°] úhel směru síly Ftr34 k ose y 

αtr56 [°] úhel směru síly Ftr56 k ose y 

αtvp [-] tvarový součinitel v tahu v místě AVP 

β [°] úhel mezi ojnicí a směrem pohybu beranu 

β12 [°] úhel sklonu ozubení A 

β34 [°] úhel sklonu ozubení B 

β56 [°] úhel sklonu ozubení C 

βk [-] vrubový součinitel v krutu 

βo [-] vrubový součinitel v ohybu 

βt [-] vrubový součinitel v tahu 

γ [°] zešikmení směru síly v ojnici 

δ [%] poměrný pokles otáček 

δ1 [°] úhel roztečného kužele ozubeného kola 1 

δ2 [°] úhel roztečného kužele ozubeného kola 2 

δE12 [mm] montážní vůle ložisek excentru 

δmax [%] poměrný pokles otáček při maximálním počtu zdvihů 

δmin [%] poměrný pokles otáček při minimálním počtu zdvihů 

δP1 [mm] montážní vůle ložiska P1 

δP2 [mm] montážní vůle ložiska P2 

δP3 [mm] montážní vůle ložiska P3 

εp [-] součinitel kvality povrchu 

ηkl [-] účinnost kluzného ložiska 

ηkpEx [-] účinnost pohonu od klikového kola po výstup předlohy 

ηkpIn [-] účinnost pohonu od klikového kola po vstup předlohy 

ηkř [-] účinnost řemenového převodu 

ηksEx [-] účinnost pohonu od klikového kola po výstup spojkové hřídele 

ηksIn [-] účinnost pohonu od klikového kola po vstup spojkové hřídele 

ηkvpEx [-] účinnost pohonu od klikového kola po výstup vloženého převodu 

ηkvpIn [-] účinnost pohonu od klikového kola po vstup vloženého převodu 

ηvl [-] účinnost valivého ložiska 

ηz [-] účinnost ozubeného soukolí 

µk [-] koeficient kluzného čepového tření 

ν [-] součinitel velikosti tělesa 

ρ [-] Neuberova elementární částice 

σc11600 [MPa] mez únavy oceli ČSN 11600 
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σc11600*  [MPa] redukovaná mez únavy oceli ČSN 11600 pro místo AČ 

σc16526 [MPa] mez únavy oceli ČSN 16526 

σc16526
*  [MPa] redukovaná mez únavy oceli ČSN 16526 pro místo As 

σc16526P
*  [MPa] redukovaná mez únavy oceli ČSN 16526 pro místo AP 

σc16526VP
*  [MPa] redukovaná mez únavy oceli ČSN 16526 pro místo AVP 

σCredP [MPa] redukované napětí v místě AP pro dynamickou kontrolu 

σCredVP [MPa] redukované napětí v místě AVP pro dynamickou kontrolu 

σkP [MPa] napětí v krutu v místě AP 

σkrS [MPa] redukované napětí v místě As 

σkS [MPa] napětí v krutu v místě As 

σkVP [MPa] napětí v krutu v místě AVP 

σoP [MPa] napětí v ohybu v místě AP 

σoVP [MPa] napětí v ohybu v místě AVP 

σredČ [MPa] maximální redukované napětí hlavního čepu kliky 

σredP [MPa] redukované napětí v místě AP 

σredVP [MPa] redukované napětí v místě AVP 

σtP [MPa] napětí v tahu v místě AP 

σtVP [MPa] napětí v tahu v místě AVP 

τbks [MPa] napětí kolíku brzdy ve smyku 

τskd [MPa] dovolené napětí na kolík ve smyku 

τsks [MPa] napětí kolíku spojky ve smyku 

φb [rad] brzdný úhel v obloukové míře 

φk [°] třecí úhel kluzného tření 

φbk [°] brzdný úhel na klikové hřídeli 

ω0 [rad/s] nulová úhlová rychlost setrvačníku 

ω1 [rad/s] úhlová rychlost nabitého setrvačníku 

ω1max [rad/s] úhlová rychlost nabitého setrvačníku při nzmax 

ω1min  [rad/s] úhlová rychlost nabitého setrvačníku při nzmin 

ω2 [rad/s] úhlová rychlost setrvačníku po odevzdání práce 

ω2max [rad/s] úhlová rychlost setrvačníku po odevzdání práce při nzmax 

ω2min [rad/s] úhlová rychlost setrvačníku po odevzdání práce při nzmin 

ωE [rad/s] úhlová rychlost excentru 

ωP [rad/s] úhlová rychlost hřídele předlohy 

ωtb [rad/s] úhlová rychlost tlačného bodu 
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