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Anotace 
 

V diplomové práci je proveden popis současného stavu dekoračních prospektových 
lineárních tahových jednotek a je proveden rozbor bezpečnostních požadavků na lineární 
tahovou jednotku. Je zvolena vhodná konstrukční koncepce rámu elektromechanické lineární 
tahové jednotky, je proveden výběr a výpočet kuličkového šroubu s maticí, návrh jeho 
vhodného uložení, volba vhodného motoru a spojky pro převod kroutícího momentu motoru 
na kuličkový šroub. Dále je navržena vhodná koncepce převodu rotačního pohybu 
kuličkového šroubu na přímočarý pohyb spodního kladkostroje, který v součinnosti s pevným 
horním kladkostrojem zajišťuje zdvih prospektové tahové tyče s kulisami. 
 
Klíčová slova: lineární tahová jednotka, kuličkový šroub a matice, hliníkové profily, spodní 

a horní kladkostroj 
 
 
 

Annotation 
 

In this diploma thesis is accomplished description of existing condition of decorating 
linear tractive unit. Analysis of safety requirements for linear tractive unit is also 
accomplished. Eligible construction concept of frame of electromechanical linear tractive unit 
is chosen. Selection and calculation of ball screw and nut is made also with draft of its eligible 
support . Choose of eligible engine and clutch for gearing of engine torque from engine to the 
ball screw is done too. Further is designed eligible concept of gearing of the rotary motion of 
ball screw to straight motion of bottom pulley block, which now interacting with upper firm 
pulley block provides lifting of tensile rod with coulisse. 
 
Key words: linear tractive unit, ball screw and nut, aluminous profiles, bottom and upper 

pulley block 
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1 Úvod 
V diplomové práci se budu zabývat problematikou lineární tahové jednotky, která 

slouží k manipulaci s prospektovými tahy v divadelní technice. Hlavním cílem diplomové 
práce je návrh elektromechanické lineární tahové jednotky jako náhrady za hydraulickou 
lineární tahovou jednotku. 
 

Mým úkolem bude navrhnout elektromechanickou lineární tahovou jednotku 
poháněnou 3-fázovým elektromotorem s vhodnou převodovkou nebo elektrickým 
servomotorem. Zvolený motor bude pohánět kuličkový šroub, který bude zajišťovat převod 
rotačního pohybu na pohyb přímočarý. Provedu výběr vhodného elektromotoru, který bude 
splňovat potřebné výkonové a silové parametry, dále vyberu vhodný měnič frekvence pro 
zvolený motor a vhodnou spojku zajišťující převod otáček a kroutícího momentu z motoru na 
kuličkový šroub. Dále navrhnu kuličkový šroub s kuličkovou maticí vhodných rozměrů pro 
přenos sil v mechanismu, uložení kuličkového šroubu v ložiscích a v rámu, rám a všechny 
ostatní mechanické části lineární jednotky. V neposlední řadě provedu návrh divadelních brzd 
pro zajištění bezpečnosti a dále návrh vhodných snímačů polohy a úhlu natočení pro zajištění 
kontroly správnosti pohybu některých částí lineární jednotky. 
 

Elektromechanickou lineární tahovou jednotku navrhnu jako možnou variantu náhrady 
za hydraulickou lineární tahovou jednotku, která je dnes nejběžněji využívanou variantou 
ovládání prospektových tahů ve větších divadlech. Bude vyroben prototypový kus, který se 
odzkouší na zkušební věži simulující zdvih závaží, možné provozní a krizové situace a poté, 
co se odstraní případné nedostatky a upraví některé komponenty v závislosti na kvalitě a ceně. 
Elektromechanická lineární jednotka bude nabízena společně s ostatními produkty divadelní 
techniky firmy Bosch Rexroth budoucím i stávajícím zákazníkům. 
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2 Současný stav pohonu prospektových tahů 
V současné době jsou využívány tři základní způsoby ovládání dekoračních 

prospektových lineárních tahů a to jsou ruční, hydraulické a elektrické lineární tahy. Ruční 
lineární tahy jsou postupně vytlačovány modernějšími technologiemi ovládání a v dnešních 
podmínkách se používají spíše jen výjimečně a to v malých divadlech, ve kterých nejsou 
dostatečné zástavbové prostory pro umístění modernějších hydraulických nebo elektrických 
lineárních tahů a nebo by bylo značně neekonomické využívat výše zmíněné moderní 
způsoby ovládání. 

Nejvíce využívány jsou v současnosti hydraulické lineární tahy, které jsou 
v konstrukčních koncepcích pro divadla používány i Divadelní technikou firmy Bosch 
Rexroth. Hydraulické dekorační prospektové lineární tahové jednotky byly firmou Bosch 
Rexroth nainstalovány v mnoha divadlech, operních a kulturních sálech v západní, střední  
i východní Evropě, např. The State Theater Kassel, The Regional Theater in Linz, The 
Bolshoi Theater in Moscow, The Geneva Opera House, The National Theater in Oslo, 
Divadlo Martin (viz Obr.1), The Festival Theater Salzburg. 
 

 

Obr.1 – Tahová stěna Divadlo Martin (hydraulické lineární tahové jednotky) 

Dále se lineární jednotky rozdělují na klasické bubnové a jednotky s nebo bez 
zakladače lan. Klasické bubnové se skládají z bubnu a lana s náběhem do čtyř stupňů, 
samozřejmě pokud je dostatečný prostor v provazišti. Pokud není dostatečný prostor 
v provazišti, používají se lineární tahové jednotky s různými mechanismy zakládajícími lano 
do drážek s nulovou úhlovou odchylkou, které jsou použity např. v The Bolshoi Theater in 
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Moscow nebo The National Theater in Oslo. Jsou i další podobná řešení, mezi něž patří  
i speciální řešení firmy Bosch Rexroth, které se používá v Divadle Martin (viz Obr.2) nebo 
v The Regional Theater in Linz. 
 

 

Obr.2 – Tahová stěna Divadlo Martin (foto) 

 
 
 
 
Hlavní části hydraulické lineární tahové jednotky (viz Obr.3): 
 

- převodový mechanismus 
- dvojčinný hydraulický válec 
- uchycení hydraulického válce 
- ovládací blok 
- odměřovací mechanismus 

 
 
 
 
 

Obr.3 – Schéma hydraulické lineární tahové jednotky 
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Konstrukce a instalace hydraulických lineárních tahových jednotek: 

Hydraulická lineární tahová jednotka může být umístěna v horizontální nebo vertikální 
poloze. Dvojčinný hydraulický válec je namontován do základního rámu, který může být 
umístěný přímo na boční stěně jeviště nebo na mřížové mezistěně. Spodní kladkostroj je 
upevněn k pístu hydraulického válce a horní kladkostroj je pevně spojen s konzolou, která je 
připevněna k boční stěně jeviště. Zdvihem pístu hydraulického válce dochází k přibližování 
nebo oddalování spodního kladkostroje k nebo od horního kladkostroje, čímž je zajištěno 
ovládání zdvihu prospektové tahové tyče. Běžně používané převodové poměry jsou 1:4 nebo 
1:5, což v praxi znamená, že zdvih pístu hydraulického válce se rovná jedné čtvrtině nebo 
jedné pětině zdvihu prospektové tahové tyče. Lano po zalanování na kladkostrojích vybíhá 
vertikálně přes převáděcí kladku, připevněnou na stejné konzole jako horní kladkostroj, která 
převede lano do horizontální polohy na svodovou kladku, upevněnou na hlavním nosníku 
rámu ve stropní části přímo nad jevištěm, odkud je lano vedeno vertikálně přímo na 
prospektovou tahovou tyč, na které jsou zavěšeny dekorace. 
 
Princip činnosti dvojčinného hydraulického válce: 

Zdvih prospektové tahové tyče zajišťuje dvojčinný hydraulický válec, který je ovládán 
řídícím blokem. Při zvedání a spouštění je otevřen proporcionální rozvaděč a současně  
i logické ventily. Po dosažení požadované polohy, dle nainstalovaných snímačů, se logické 
ventily uzavřou, proporcionální rozvaděč je přestaven do středové polohy a hydraulický válec 
drží nastavenou polohu. 
 
Princip akumulace energie: 

Hydraulika nabízí velmi snadný a účinný způsob uskladnění energie. Píst 
hydraulického válce se pohybuje uvnitř zásobníku tlakového oleje, kde je oddělena olejová 
část od plynové. Plyn (dusík) zde funguje jako silná pružina, která zajistí předpětí oleje 
v akumulátoru k tomu, aby byl schopen poskytnout dostatečnou energii. Tato energie je 
dostupná i při výpadku elektrického proudu nebo při uzavření regulačního obvodu řídící 
elektronikou, a je schopna při těchto situacích zajistit možnost zdvihu pístu a tím i pohybu 
prospektové tahové tyče. Jestliže jevištní regulační systém nebyl delší dobu používán, může 
se pohyb snadno uskutečnit prostřednictvím manuálně ovládaného hydraulického ventilu. 
Mezi jednotlivými pracovními chody se doplňuje hydraulický akumulátor pomocí čerpadla. 
V závislosti na pracovních cyklech akumulátoru může mít čerpadlo velmi kompaktní rozměry 
a parametry, čímž se dá velmi snadno snížit spotřeba elektrické energie. 
 
 
 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 13 

Výhody koncepce hydraulické lineární tahové jednotky: 

Pracovní válec operuje napříč širokým rozsahem rychlostí bez jakýchkoliv známek 
cukavých pohybů. Hydraulické lineární jednotky jsou velmi kompaktní a jsou umístěny na 
jevištní zdi tak, že vertikální osy lineárních jednotek jsou od sebe vzdáleny minimálně cca 
200mm a jsou tak schopny nahradit konvenční ruční pohony. Galerie díky tomu zůstávají 
volné, stropní mřížky nejsou vystaveny přídavnému (dodatečnému) zatížení a pomocné 
oblasti nejsou používané. Pohony pro jeviště nejsou normálně používány ve stálém 
kontinuálním běhu, a proto je potřeba velkého výkonu jen ve velmi krátkých časových 
intervalech.  
 

3 Bezpečnostní požadavky 
Ve všech oblastech scénické techniky jsou v dnešní době prioritním faktorem pro 

návrh veškerých používaných konstrukcí a mechanismů bezpečnostní normy, požadavky  
a speciální ustanovení, která více či méně ovlivňují způsob návrhu výše zmíněných konstrukcí 
a mechanismů. Jejich zavedení do konstrukčního, výrobního a montážního procesu zajišťuje 
zvýšenou ochranu a bezpečnost obsluhujících zaměstnanců divadel i návštěvníků, kteří se 
v divadlech pohybují. 

 
Některé vybrané bezpečnostní normy a požadavky při provozu scénické techniky: 

- snižování hlučnosti dle zákona č. 258/200 Sb., a nařízení vlády č. 502/2000  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve vazbě na  
ČSN ISO 73 0527. 

- zajištění vyššího komfortu obsluhy a zvýšení provozní bezpečnosti zařízení při 
analýze rizik včetně omezení jejich vzniku dle ČSN EN 1050 ve vazbě na  
ČSN EN 292 – Bezpečnost strojních zařízení 

- zvyšování přesnosti řízení jednotlivých pohonů zaváděním digitální regulační 
techniky při zajištění stupně bezpečnosti SIL3 (Safety Integrity Level) dle  
ČSN EN 61508 – Bezpečnost řídících elektronických systémů. 

 

3.1 Bezpečnostní požadavky na lineární tahovou jednotku: 

Jak už jsem výše uvedl, největší prioritu při návrhu scénických konstrukcí  
a mechanismů má v dnešní době bezpečnost a jinak tomu není ani u lineární tahové jednotky. 
Samozřejmostí je i to, že lineární jednotka jako celek musí splňovat nejvyšší bezpečnostní 
standardy dané ve stupni bezpečnosti SIL3. V podstatě to znamená, že všechny mechanické 
(např. kuličkový šroub, matice, atd.), elektrické (motor, atd.) a elektronické (měnič frekvence, 
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atd.) komponenty použité v konstrukci elektromechanické lineární tahové jednotky musí 
podléhat stupni bezpečnosti SIL3, aby lineární tahová jednotka jako celek splňovala stupeň 
bezpečnosti SIL3. Dále musí být zajištěno u lineární tahové jednotky plnění norem 
stanovujících hladinu hluku a jeho působení na okolí, množství a velikost rázů a vibrací, 
požadavky na obsluhu a zajištění její bezpečnosti a v neposlední řadě plnění norem, které 
popisují ekologický dopad na okolní prostředí. 

Další podmínkou uvedení lineární tahové jednotky do provozu je provedení analýzy 
rizik včetně omezení jejich vzniku dle [17] ve vazbě na [16]. Analýza rizik spočívá 
v odhalování možných příčin vzniku tzv. slabých míst a článků v mechanismu nebo 
konstrukci, které mohou vést ke vzniku nebezpečných situací a zranění obsluhy nebo herců. 
Příklady analýzy rizik na lineární jednotce: 

Co by se stalo, kdyby došlo k prasknutí kuličkové matice ⇒ spodní kladkostroj by 
spadl domkem matice a rozpěrnou deskou na kuličkový šroub a sjel by až do koncové polohy 
u zadního čela rámu, zalanování by šlo se spodním kladkostrojem směrem dolů a došlo by 
k úplnému spadnutí břemene na prospektové tahové tyči na jeviště, kde by mohlo dojít 
k úrazu obsluhy nebo herců. 

Co by se stalo, kdyby praskl čep horních kladek ⇒ pokud by praskl pouze jeden ze 
dvou, došlo by k propadu lan, tím k propadu břemene, čímž by mohlo dojít ke zranění 
obsluhy nebo herců, ale nemělo by dojít k úplnému spadnutí lan. 

Při testech lineární tahové jednotky ve zkušebně firmy Ochi se bude provádět např. 
zkouška maximální nosnosti jednotky, reakce jednotky na centrální stop, náhlé značné 
odlehčení jednotky, náhlé značné přetížení jednotky, apod. 
 

4 Konstrukční koncepce El. mech. lineární tahové jednotky 
Elektromechanická lineární tahová jednotka je zařízení, které slouží k manipulaci 

s dekoračními prospektovými tahy. 
 
Základní mechanické části lineární tahové jednotky: 

- rám jednotky 
- kuličkový šroub a matice 
- převodový mechanismus  

a) pohyblivý spodní kladkostroj 
b) pevný horní kladkostroj (součást rámu) 

- ukotvení jednotky 
a) přední ukotvení 
b) zadní ukotvení 
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4.1 Volba vhodného uspořádání rámu včetně zajištění přímočarého 
pohybu spodního kladkostroje 

V této kapitole se zmiňuji o postupu návrhu rámu lineární jednotky a s ním spjatého 
mechanismu zajišťujícího přímočarý lineární pohyb spodního kladkostroje. Než jsem se 
dostal k výsledné a z mého pohledu nejlepší variantě konstrukce rámu se zajištěním 
přímočarého lineární pohybu spodního kladkostroje, vytvořil jsem tři předchozí konstrukční 
návrhy, které měly své výhody i nevýhody. I když nedošlo k jejich realizaci, jsou některé 
jejich konstrukční prvky ve výsledné variantě použity. 

Při návrhu rámu jsem vycházel z následujících požadavků: 
- kompaktní rozměry rámu 
- jednoduchá montáž a demontáž rámu 
- konstrukce rámu musí zajišťovat tuhost celé lineární jednotky 
- snadné upevnění kuličkového šroubu 
- jednoduché zajištění přímočarého lineárního pohybu spodního kladkostroje 
- snadné ustavení a upevnění rámu lineární jednotky ve vertikální i horizontální poloze 
- možnost snadného připevnění přípojných a nástavbových komponentů 

 
Všechny navržené varianty rámu lineární jednotky využívají pro stavbu konstrukce 

profilů firmy Bosch Rexroth ze speciální hliníkové slitiny s označením AlMgSi 0,5 F25  
(dále jen „hliníkové profily“). 

Základní vlastnosti hliníkové slitiny AlMgSi 0,5 F25: 
- mez pevnosti v tahu (ve směru lisování)  MPa245R m =  

- 0,2% mez průtažnosti (ve směru lisování)  MPa195R 2,0p =  

- modul pružnosti v tahu    MPa107E 4⋅=  

- tvrdost podle Brinella    HB75  

 

4.1.1 Otevřený rám s lineárním kuličkovým vedením 

Tato varianta (viz Obr.4) byla mým prvním návrhem uspořádání rámu. Rám se skládá 
z hliníkových profilů o průřezu 50×100 mm, které tvoří přední a zadní čelo rámu, střední 
podélné příčky použité pro vyztužení rámu a uchycení rámového stojanu lineárního vedení  
a v neposlední řadě slouží jako podpěra ložiskových domků kuličkového šroubu. Dále jsou 
použity profily o průřezu 50×50 mm, které tvoří rohové podélné spojnice předního a zadního 
čela. Jak čelní profily mezi sebou, tak čelní profily s podélnými jsou spojeny svorníkovými 
spojkami vyrobenými s pozinkované oceli, které se skládají z válcové části, dvou imbusových 
šroubů, dvou T-matic, plastového středícího kolíku a dvou plastových krytek. Válcová část 
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svorníkové spojky se umístí do předem vyhotovené díry typu D17 nebo D17V v hliníkovém 
profilu a ustaví se pomocí středícího plastového kolíku. Samotné spojení obou profilů se 
provede šrouby, zapadajícími do vybrání ve válcové části svorníkové spojky, kterými se 
přitáhnou profily k sobě přes T-matici umístěnou v T-drážce protějšího profilu. Nakonec se 
viditelné části svorníkové spojky zakryjí plastovými krytkami. Pro zakrytování otevřených 
čelních částí profilů použijeme plastová krycí víčka o rozměrech 50×50 mm. 

 

 

Obr.4 – Otevřený rám s kuličkovým vedením 

Kuličkový šroub je v rámu upevněn pomocí ložiskových domků, které zajišťují jeho 
správnou polohu a funkčnost. Oba ložiskové domky jsou výrobky firmy Bosch Rexroth. Jak 
přední ložiskový domek typu SEB-F tak i zadní ložiskový domek typu SEB-L jsou vyrobeny 
z oceli a s rámem jsou spojeny prostřednictvím hliníkové distanční desky, ke které jsou 
přišroubovány čtyřmi respektive dvěma šrouby M14. Distanční desky jsou použity z důvodu 
nekompatibility upevňovacích děr v ložiskových domcích s drážkami v hliníkových profilech 
a pro zajištění správné výšky osy kuličkového šroubu. V ložiskovém domku SEB-F jsou dvě  
dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem uložena bez axiální vůle, kdežto  
u ložiskového domku SEB-L je jednořadé kuličkové ložisko uloženo v axiálním směru volně. 

Přímočarý lineární pohyb spodního kladkostroje zde zajišťují dvě kuličková lineární 
vedení upevněná rovnoběžně s kuličkovým šroubem v horní a dolní středové části rámu na 
podélných vyztužujících příčkách o průřezu 50×100 mm tak, že osy lineárního vedení s osou 
kuličkového šroubu vytváří jednu rovinu. Kuličkové lineární vedení se skládá z rámového 
stojanu, vodící tyče a jezdce. Rámový stojan je vyroben ze slitiny hliníku a je připevněn 
k hliníkovým profilům šrouby dotaženými přes T-vodící vložky vyrobené z pozinkované 
oceli umístěné v T-drážkách profilů. Vodící tyč je vyrobena z broušené kalené oceli  
a upevněna na rámovém stojanu pomocí radiálně umístěných šroubů a vytváří společně 
s jezdcem lineární vedení. Jezdec je složen z tzv. domku jezdce vyrobeného ze slitiny hliníku, 
do kterého je zalisováno ocelové pouzdro s několika vnitřními oběhy kuliček, které zajišťují 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 17 

minimální valivý odpor při styku s vodící tyčí. Celý jezdec je pevně spojen čtyřmi šrouby 
s domkem kuličkové matice spodního kladkostroje. 

Tento rám je koncepčně navržen tak, že pohyblivá část převodového mechanismu 
(spodní kladkostroj včetně zalanování s horním pevným kladkostrojem) je uložena uvnitř 
rámu, který svým přesahem zajišťuje její ochranu proti poškození a tím i zamezení vzniku 
nebezpečných situací, ke kterým dochází při kontaktu okolí s pohyblivými částmi jednotky.  
A pro dokonalé oddělení výše uvedených pohyblivých částí od okolí se mohou použít PVC 
nebo plexisklové tabule, které se snadno upevní pomocí polypropylenových nebo 
polyethylenových upevňovacích a těsnících lišt vložených do T-drážek v hliníkových 
profilech.      

Výhody: 
- hliníkové profily, lineární vedení a ložiskové domky lze koupit přímo z katalogové 

nabídky firmy Bosch Rexroth (odpadá nutnost navrhování a konstrukce) 
- spodní pohyblivý kladkostroj včetně zalanování s horním kladkostrojem je uvnitř 

konstrukce rámu 

Nevýhody: 
- složitá konstrukce 
- náročnější montáž v porovnání s ostatními návrhy 
- nesymetrické rozložení silových účinků v rámu a tím přílišné zatížení některých 

komponentů a spojů v rámu 
- špatná odolnost rámu vůči zatížení na vzpěr 
- drahá varianta zajištění přímočarého posuvu spodního kladkostroje pomocí 

lineárního kuličkového vedení 
- nemožnost zajištění dokonalé rovnoběžnosti os lineárních kuličkových vedení s osou 

kuličkového šroubu v důsledku výrobních tolerancí hliníkových profilů  

Zhodnocení: 
Jak už jsem výše uvedl, byla tato varianta mou první, na které jsem zjistil základní 

zákonitosti skladby hliníkových profilů a ostatních funkčních prvků. Tento rám má nespornou 
výhodu v tom, že jeho vlastní konstrukce funguje jako kryt spodního kladkostroje a jeho 
zalanování s horním kladkostrojem a navíc většina použitých dílů včetně dílů pro zajištění 
přímočarého pohybu spodního kladkostroje jsou katalogové výrobky firmy Bosch Rexroth, 
ale jeho další využití jsem zavrhl zejména z důvodu špatné odolnosti rámu vůči vzpěru  
a nesymetrického rozložení silových účinků v rámu, které by vedlo ke značnému namáhání 
některých částí rámu. Dalším pádným důvodem, proč jsem tento rám nepoužil je nemožnost 
zajištění dokonalé rovnoběžnosti os kuličkového lineárního vedení s osou kuličkového 
šroubu, které by vedlo, buď k zadření kuliček v závitech matice a kuličkového šroubu nebo 
k deformaci některých prvků kuličkového lineárního vedení a jejich následnému zničení. 
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4.1.2 Uzavřený rám s lineárním kuličkovým vedením 

U této varianty je rám kompletně složen z hliníkových profilů o průřezu 100×200 mm 
(viz Obr.5). Jednotlivé hliníkové profily jsou mezi sebou spojeny pomocí svorníkových 
spojek vyrobených z pozinkované oceli, jejichž součástí je válcová část, dva imbusové 
šrouby, dvě T-matice, plastový středící kolík a dvě plastové krytky (princip upevnění viz 
odstavec 4.1.1). Pro zakrytování otevřených čelních částí profilů použijeme plastová krycí 
víčka o rozměrech 100×100 mm. 

 

Obr.5 – Řez uzavřeným rámem s lineárním kuličkovým vedením 

Kuličkový šroub je upevněn v rámu pomocí pevně přišroubovaného předního  
a zadního ložiskového domku a to tak, že prochází průchozí vyvrtanou dírou v čelním profilu 
a je točivě uložen v předním ložiskovém domku prostřednictvím dvou dvouřadých 
kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem. V zadním ložiskovém domku je točivě uložen 
jednořadým kuličkovým ložiskem. Oba ložiskové domky jsou vyrobeny přesně na míru 
zvolených ložisek z oceli s povrchovou úpravou zinko-chromátováním a zajišťují přesné 
uložení a vedení kuličkového šroubu tím, že jedna jejich vnější válcová strana je nasunuta 
s minimální vůlí do otvoru vyhotoveného v hliníkovém profilu předního respektive zadního 
čela rámu.    

Přímočarý lineární pohyb spodního kladkostroje je u této varianty zajištěn 
kuličkovými lineárními vedeními umístěnými rovnoběžně s osou kuličkového šroubu 
uprostřed horního a dolního podélného hliníkového profilu tak, že společně vytváří jednu 
rovinu (popis a princip funkce viz odstavec 4.1.1). 

Výhody: 
- jednoduchá, tuhá a masivní konstrukce 
- jednoduchá montáž rámu v důsledku malého množství spojů a jejich dobré 

přístupnosti 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 19 

- symetrické rozložení silových účinků (zatížení) do rámu 

Nevýhody: 
- drahá varianta zajištění přímočarého lineárního pohybu spodního kladkostroje 

pomocí lineárního kuličkového vedení 
- nemožnost zajištění dokonalé rovnoběžnosti dvou os kuličkového lineárního vedení 

s osou kuličkového šroubu v důsledku výrobních tolerancí hliníkových profilů 
- nechráněný lanový převod a pohyblivý spodní kladkostroj, protože jsou vně rámu ⇒ 

použití členitého zakrytování (z důvodu bezpečnosti) 

Zhodnocení: 
Tento rám má nejjednodušší konstrukci s nejmenším počtem komponentů ze všech 

čtyř variant a to i včetně prvků pro zajištění lineárního vedení spodního kladkostroje, ale  
i přesto jsem tuto variantu rámu nepoužil a to z důvodu nemožnosti zajištění dokonalé 
rovnoběžnosti os kuličkového lineárního vedení s osou kuličkového šroubu, na kterou jsem 
narazil i u první varianty rámu, při níž by mohlo dojít k zadření kuliček v závitech matice 
nebo kuličkového šroubu, nebo k deformaci a tím ke zničení některého komponentu 
kuličkového lineárního vedení. 
 

4.1.3 Uzavřený rám s lineárním vedením kolečkem 

U této varianty (viz Obr.6) je přední a zadní čelo rámu z hliníkového profilu o průřezu 
100×200 mm a podélné spojnice předního a zadního čela jsou vytvořeny spojením tří 
hliníkových profilů o průřezu 50×100 mm a jejich výsledný tvar v průřezu připomíná písmeno 
U. Aby při zatížení rámu na vzpěr nedošlo k rozklížení jednotlivých profilů podélných spojnic 
od sebe, jsou mezi sebou spojeny cca po 500mm stahovacími šrouby. Přední a zadní čela jsou 
s podélnými spojnicemi spojeny pomocí svorníkových spojek vyrobených z pozinkované 
oceli, jejichž součástí je válcová část, dva imbusové šrouby, dvě T-matice, plastový středící 
kolík a dvě plastové krytky (princip upevnění viz odstavec 4.1.1). Pro zakrytování otevřených 
čelních částí profilů použijeme plastová krycí víčka o rozměrech 100×100 mm. 

Princip upevnění a uložení kuličkového šroubu v rámu prostřednictvím ložiskových 
domků (viz odstavec 4.1.2). 

Přímočarý lineární pohyb spodního kladkostroje je u této varianty zajištěn 
odvalováním kolečka mezi vnitřními stranami krajních profilů tvořících podélné spojnice ve 
tvaru U, které v tomto případě fungují jako kolejnicové vedení. Konstrukci vedení kolečka 
(viz Obr.6) tvoří základová deska, čep, dvě kuličková ložiska, kolečko a pojistný kroužek. Do 
náboje (disku) kolečka jsou nalisována kuličková ložiska, která zajišťují točivé uložení na 
čepu, na kterém je kolečko zajištěno proti axiálnímu posunutí pojistným kroužkem. Čep je 
vyroben z oceli s povrchovou úpravou zinko-chromátováním a je vystředěn na základové 
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desce válcovým výběžkem zapadajícím do válcové díry v desce, se kterou je spojen 
prostřednictvím čtyř šroubů s pružnými podložkami. Kompletní konstrukce je přišroubována 
přes základovou desku, která je vyrobena ze slitiny hliníku, k domku kuličkové matice čtyřmi 
šrouby s pružnými podložkami. 

 

 
 
 

Obr.6 – Řez otevřeného rámu s vedením kolečkem a rozložená konstrukce vedení kolečka 

Výhody: 
- jednoduchá konstrukce 
- jednoduchá montáž rámu v důsledku malého množství spojů a jejich dobré 

přístupnosti 
- tuhá konstrukce ⇒ s využitím stahovacích šroubů 
- symetrické rozložení silových účinků (zatížení) do rámu 
- jednoduchá a levná varianta zajištění přímočarého lineárního pohybu spodního 

kladkostroje 

Nevýhody: 
- nemožnost zamezení vůlí a zadrhávání kolečka lineárního vedení v důsledku 

výrobních tolerancí hliníkových profilů 
- nechráněný lanový převod a pohyblivý spodní kladkostroj, protože jsou vně rámu ⇒ 

použití členitého zakrytování (z důvodu bezpečnosti) 
- nutnost použití stahovacích šroubů pro zvýšení tuhosti rámu 

Zhodnocení: 
U této varianty rámu se už jedná o konstrukci totožnou s poslední variantou rámu, 

jediným rozdílem je způsob zajištění lineárního vedení spodního kladkostroje, které je v této 
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variantě už značně propracovanější s ohledem na výrobní tolerance hliníkových profilů, ale  
i u této varianty se vyskytly problémy, které spočívaly v možnosti zadrhávání pojezdového 
kolečka lineárního vedení o hliníkové profily, či vytváření vůle mezi pojezdovým kolečkem  
a hliníkovými profily, která by způsobovala vznik rázů při pohybu matice na kuličkovém 
šroubu a tím by docházelo k rychlejšímu opotřebení soustavy kuličkového šroubu. 
 

4.1.4 Uzavřený rám s lineárním vedením excentricky nastavitelnými kolečky 

Tato varianta rámu (viz Obr.7) a zajištění přímočarého lineárního pohybu je mou 
poslední a současně tou, která splňuje všechny požadavky a bude dále použita v mé práci. 

 

Obr.7 – Řez uzavřeným rámem s lineárním vedením excentricky nastavitelnými kolečky 

Rám je kompletně stejný včetně použitých hliníkových profilů, jejich poskládání, 
spojovacích elementů a krycích prvků (viz odstavec 4.1.3). Princip spojení jednotlivých 
hliníkových profilů mezi sebou prostřednictvím svorníkových spojek (viz odstavec 4.1.1). 

Princip upevnění a uložení kuličkového šroubu v rámu prostřednictvím ložiskových 
domků (viz. odstavec 4.1.2). 

U této varianty je zajištěn přímočarý lineární pohyb spodního kladkostroje 
odvalováním dvou excentricky nastavitelných koleček (viz Obr.8) po vnitřních stranách 
krajních profilů tvořících podélné spojnice ve tvaru U, které v tomto případě vytvářejí tzv. 
hladké kolejnice vedení. Konstrukce excentricky nastavitelných koleček se skládá z desky 
s excentry, distančního sloupku, čepové desky, čepů, koleček a spojovacích a pojistných 
komponentů. Do čtvercové drážky v desce s excentry se zasune distanční sloupek o stejném 
čtvercovém průřezu, který se proti vysunutí zajistí šroubem s pružnou podložkou. Na 
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distanční sloupek se nasune přes úhlovou drážku čepová deska a opět se zajistí šroubem  
s pružnou podložkou. Na čepy se nasadí kolečka od firmy Tente o průměru 50mm a šířce 
běhounu 15mm a proti axiálnímu posunu se zajistí pojistnými kroužky. Takto sestavené čepy 
s kolečky se nasunou do otvorů v čepové desce a proti vysunutí se pojistí dotažením 
šestihrannými maticemi přes pružné podložky. Aby nedocházelo k protáčení čepu při jeho 
dotahování jsou na čepu vyfrézovány rovnoběžné plochy pro zajištění pomocí stranového 
klíče. Kompletní konstrukce excentricky nastavitelných koleček je vsazena do kruhové drážky 
v domku kuličkové matice a v rozpěrné desce válcovým výběžkem na desce s excentry a proti 
pootočení je zajištěna dvěma šrouby s pružnými podložkami procházejícími excentrickými 
drážkami. Samotné nastavení dolehnutí koleček k vnitřní straně hliníkových profilů se 
provede po uvolnění výše zmíněných šroubů, celá konstrukce se pootočí v excentrických 
drážkách a po dosažení optimální polohy se opět šrouby dotáhnou. Pro rovnoměrné rozložení 
sil ve spodním kladkostroji jsou na něm umístěny tyto konstrukce dvě nahoře a dvě dole tak, 
že jsou vždy zrcadlově pootočeny. 

 

Obr.8 – Excentricky nastavitelná kolečka a rozložení jejich konstrukce 

Výhody: 
- jednoduchá konstrukce 
- jednoduchá montáž rámu v důsledku malého množství spojů a jejich dobré 

přístupnosti 
- tuhá konstrukce ⇒ s využitím stahovacích šroubů 
- symetrické rozložení silových účinků (zatížení) do rámu 
- jednoduchá a levná varianta zajištění přímočarého lineárního pohybu spodního 

kladkostroje 
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- odstranění vůlí a zadrhávání kolečka lineárního vedení z předchozí varianty pomocí 
excentricky nastavitelných koleček lineárního vedení 

Nevýhody: 
- nechráněný lanový převod a pohyblivý spodní kladkostroj, protože jsou vně rámu ⇒ 

použití členitého zakrytování (z důvodu bezpečnosti) 
- nutnost použití stahovacích šroubů pro zvýšení tuhosti rámu 

Zhodnocení: 
Tato varianta je finální konstrukce rámu se zajištěním lineárního pohybu spodního 

kladkostroje. Jedinou nevýhodou řešení je nechráněný spodní kladkostroj včetně zalanování 
s horním kladkostrojem, ale tato nevýhoda se snadno odstraní použitím vhodně navrženého 
krytu, který se upevní k rámu pomocí polypropylenových nebo polyethylenových 
upevňovacích a těsnících lišt vložených do T-drážek v hliníkových profilech. U této koncepce 
se odstranily i problémy s lineárním vedením spodního kladkostroje, které byly jedny 
z nejpodstatnějších u předchozích variant. K odstranění vzniku vůlí a zadrhávání došlo díky 
použití dvou koleček, které jsou excentricky nastavitelné. Díky excentrickému nastavování je 
velmi snadné docílit ideální šířky záběru koleček, čímž se eliminuje možnost vzniku 
zadrhávání koleček o hliníkové profily nebo výskyt vůle mezi kolečky a hliníkovými profily, 
která by mohla zapříčinit vznik rázů v soustavě kuličkového šroubu. 
 

4.2 Převodový mechanismus 

Jedná se o lanový mechanismus skládající se ze spodního pohyblivého kladkostroje  
a z horního pevného kladkostroje, který je součástí rámu. Tento lanový mechanismus využívá 
převedení rotačního pohybu kuličkového šroubu na přímočarý lineární pohyb spodního 
kladkostroje pro zdvih nebo spouštění lan tahové prospektové tyče. Přímočarým lineárním 
pohybem spodního kladkostroje po délce cca 2500mm zdvihu kuličkového šroubu se zajišťuje 
zdvih lana cca 12m a to díky pětinásobnému zalanování mezi spodním a horním 
kladkostrojem a převáděcí kladkou, odkud lano dále pokračuje na tahovou prospektovou tyč, 
tzn., že pokud chceme kulisy na tahové prospektové tyči spouštět dolů směrem ke scéně, bude 
se spodní kladkostroj přibližovat k hornímu kladkostroji a naopak pokud budeme chtít kulisy 
zvedat, bude se spodní kladkostroj od horního oddalovat. Díky použití dvoužlábkových 
kladek v lanovém mechanismu je zajištěno použití dvou lan na každé straně kladkostrojů  
a tím i lepší rozložení tahové síly na tahové prospektové tyči do čtyř lan respektive do čtyř 
závěsů lan. 
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4.2.1 Spodní kladkostroj 

Jak už bylo uvedeno výše je to pohyblivá část lanového mechanismu. Zajišťuje 
převedení rotačního pohybu kuličkového šroubu na přímočarý pohyb, který je potřebný pro 
správnou funkci lanového mechanismu. Polohou jeho zdvihu na kuličkovém šroubu se ovládá 
zdvih lana při manipulaci s tahovou prospektovou tyčí. 

Kompletní konstrukce spodního kladkostroje (viz Obr.9, Obr.11) je velmi kompaktní, 
má jen velmi malé přesahy v radiálním i axiálním směru okolo kladek, čímž je zaručeno 
zejména zmenšení vzdálenosti, kterou musí kladkostroj přejíždět pro dosažení požadovaného 
2500mm zdvihu kuličkového šroubu, z čehož plyne, že je dosaženo i optimalizace délky 
samotného kuličkového šroubu. Další předností kompaktních rozměrů je i snížení hmotnosti 
celého kladkostroje, ke které přispělo i značné použití hliníkových slitin a plastů u většinu 
vyráběných komponentů, z čehož vyplývá i nižší statické a dynamické zatížení celé jednotky 
a to zejména při rozjezdech a brždění. Celý spodní kladkostroj je navržen z důvodu rozložení 
sil v jednotce zrcadlově.  

Z důvodu možnosti prohýbání kuličkového šroubu při funkci v horizontální poloze, je 
ke šroubům matice připevněna konzola s podpěrným vodícím kolem (viz Obr.10). 

 

Obr.9 – Přední perspektiva spodního kladkostroje 

 

Obr.10 – Konstrukce podpěrného kola 
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Obr.11 – Zadní perspektiva spodního kladkostroje 

Hlavními částmi spodního kladkostroje (viz Obr.12) jsou domek kuličkové matice, 
rozpěrná deska, nosné desky, čepy kladek, dvoužlábkové kladky vyrobené z ertalonu, 
kuličková ložiska kladek, distanční kroužky, rozpěrné trubky, krycí desky, čepy pro uchycení 
lan, distanční trubky, opěrné čepy a spojovací materiál. Domek kuličkové matice, rozpěrná 
deska, nosné desky a krycí desky jsou vyrobeny ze slitiny hliníku a čepy kladek, distanční 
kroužky, rozpěrné trubky, čepy pro uchycení lan, distanční trubky a opěrné čepy jsou 
vyrobeny z oceli s povrchovou úpravou zinko-chromátováním. Součástí spodního 
kladkostroje je v podstatě i kuličková matice, která je nasunuta do domku kuličkové matice 
přes uložení H7/g6, které zaručuje jen velmi malou vůli potřebnou k dodržení přesného 
vedení kuličkové matice na kuličkovém šroubu. Kuličková matice je poté přišroubována 
k domku osmi šrouby s pružnými podložkami. Domek kuličkové matice a rozpěrná deska 
zapadají do vybrání v nosných deskách a jsou s nimi vzájemně spojeny čtyřmi respektive 
dvěma šrouby s pružnými podložkami. Vybrání v nosných deskách přenáší většinu 
smykových sil, díky čemuž je namáhání upevňovacích šroubů na smyk sníženo na minimum. 
Do dvou průchozích děr v nosných deskách se zasunou čepy kladek, na nichž jsou točivě 
uloženy kladky na dvou jednořadých kuličkových ložiscích. Vnější kuličková ložiska kladek 
jsou zajištěna proti axiálnímu posunu distančním kroužkem, který se opře o vnitřní stranu 
krycí desky. Pevnou vzdálenost mezi nosnou a krycí deskou zajišťují rozpěrné trubky, skrz ně 
procházejí šrouby, které zajistí přitažení krycí desky k nosné desce. Čep kladky je proti 
pootočení a axiálnímu posunutí zajištěn pomocí dvou šroubů, které jsou zašroubovány přes 
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krycí desku do čela čepu. Na čepu lana upevněného mezi nosnou a krycí deskou jsou 
nasunuty distanční trubky, které zajišťují správné ustavení srdíček upevnění lana. Opěrné 
čepy jsou zašroubovány do závitů v nosné desce a zabraňují spadnutí lana z kladek v případě 
vzniku krizové situace, při které by došlo k zablokování lana. 
 

 

Obr.12 – Rozložený spodní kladkostroj 

4.2.2 Horní kladkostroj 

Jak vyplývá z výše uvedených faktů je horní kladkostroj pevnou částí lanového 
mechanismu. Je upevněn na vnější straně zadního čela rámu jednotky pomocí čtyř vnitřních 
úhelníků typu R vyrobených jako poniklované mosazné tlakové odlitky, které jednou stranou 
zapadají do T-drážek hliníkových profilů horního kladkostroje a druhou stranou do T-drážek 
hliníkového profilu zadního čela rámu jednotky a na místě se zajistí dotažením dvou červíků. 
Stejně jako spodní kladkostroj je i ten horní navržen zrcadlově (viz Obr.14), z důvodu 
rozložení sil v jednotce. 

Horní kladkostroj se skládá (viz Obr.13) z hliníkových profilů o průřezu 80×160 mm, 
ocelových nosných bočních desek, čepů kladek vyrobených z oceli s povrchovou úpravou 
zinko-chromátováním, dvoužlábkových kladek vyrobených z ertalonu, jednořadých 
kuličkových ložisek, MB podložek, KM matic, opěrných čepů, krycích víček a spojovacích 
komponentů. Jádro kladkostroje tvoří dva hliníkové profily, na kterých jsou dvě nosné boční 
desky připevněny šesti šrouby, které se zašroubují do T-matic, vyrobených z pozinkované 
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oceli, umístěných v T-drážkách hliníkových profilů. Čepy kladek procházejí skrz hliníkové 
profily i nosné boční desky a na jejich vnějších koncích jsou točivě uloženy kladky na dvou 
jednořadých kuličkových ložiscích, které jsou proti axiálnímu vysunutí zajištěny pomocí KM 
matice s MB podložkou. Čep je proti axiálnímu posunu v hliníkových profilech zajištěn 
osazením, které je mezi profily a zároveň slouží k jeho vystředění. I u tohoto kladkostroje jsou 
použity opěrné čepy vyrobené z oceli s povrchovou úpravou zinko-chromátováním, které 
zabraňují spadení lana z kladek. A pro zakrytí otevřených čelních částí profilů jsou použity 
plastová krycí víčka o rozměru 80×80 mm. 

 

Obr.13 – Rozložený horní kladkostroj 

 

Obr.14 – Zadní perspektiva elektromechanické lineární tahové jednotky 
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Obr.15 – Elektromechanická lineární tahová jednotka 

 
 

 

Obr.16 – Přední perspektiva elektromechanické lineární tahové jednotky 
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5 Konstrukční návrh jednotlivých částí El. mech. jednotky 
V této kapitole provádím detailní řešení konstrukčních návrhů, pevnostní výpočty, 

výpočty trvanlivosti jednotlivých částí a konstrukčních uzlů a výběr nejvhodnějších 
komponentů elektromechanické lineární tahové jednotky. 

Při návrhu jednotlivých konstrukční částí lineární jednotky se vychází ze zadaných 
parametrů uvedených v zadání a z dalších parametrů plynoucích z konstrukčního návrhu rámu 
a ostatních částí lineární jednotky, které budou vypočteny v této kapitole. 

5.1 Návrh kuličkového šroubu a matice 

Jako nejvhodnější kombinaci pro návrh lineární jednotky jsem zvolil kuličkový šroub 
typ SN-R a matici typ FEM-E-C od firmy Bosch Rexroth, které jsou vhodné, jak z hlediska 
přenosu zatěžujících sil, tak z hlediska dobré dostupnosti ze standardní katalogové nabídky 
výše uvedené firmy. 

Kuličkový šroubu jsem navrhl v rozměru 40×16R×6-4, kde 40 je jmenovitý průměr 
šroubu v mm (průměr šroubu mezi středy kuliček), 16 je stoupání závitu šroubu v mm,  
R znamená pravotočivý závit, 6 je průměr kuličky v mm a 4 značí čtyřchodý závit. Mnou 
navrhnutá délka šroubu 3254 mm se s rezervou vejde do standardního maximální délkového 
limitu 4500 mm (viz [7] str.50).  

Kuličkový šroub je vyroben z materiálu 14 240, přičemž celá závitová část včetně 
čelních ploch je zakalena na tvrdost minimálně 60±2 HRC. Jádro šroubu včetně nekalených 
koncových částí má minimální pevnost Rm = 700MPa a závit šroubu je vyroben válcováním 
v třídě přesnosti T7. 

Zvolená kuličkovou matice typu FEM-E-C (viz Obr.17) patří do standardní řady 
kuličkových matic firmy Bosch Rexroth. Rozměry a technické vlastnosti matice jsou 
v tabulce literatury (viz [7] str.32,33). 

 

Obr.17 – Kuličková matice FEM-E-C 
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Jedná se o matici, kterou lze přišroubovat k domku matice pouze z jedné strany 
válcové příruby. Správné ustavení domku na matici zajišťuje velmi přesně vyrobená broušená 
centrovací válcová část umístěná přímo za přírubou matice. U této matice jsou použity 
standardní těsnící ucpávky, které slouží k dokonalému utěsnění mazaného prostoru mezi 
šroubem a maticí. Jak v matici, tak i ve šroubu jsou kuličky vedeny v drážce závitu, který má 
tzv. gotický profil (viz Obr.18), který zajišťuje čtyřbodový styk kuličky se závitovou drážkou. 
 

 

Obr.18 – Gotický profil 

Převod kuliček je zajištěn integrovanou recirkulací (viz Obr.19). U této recirkulace je 
vývrt uvnitř po celé délce matice, kterým se vracejí kuličky zpět do funkčních závitů šroubu 
pod maticí. Tento vývrt společně s funkčními závity tvoří uzavřený okruh. Pro použití  
u čtyřchodého závitu jsou v matici čtyři uzavřené okruhy se stejným počtem vývrtů. 
 

 

Obr.19 – Integrovaná recirkulace 

Kuličková matice je vyrobena z oceli třídy 14 209 a stejně jako závit šroubu je kalena 
na minimální tvrdost 60±2 HRC. 
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5.1.1 Výpočet maximálních provozních otáček kuličkového šroubu 

Maximální provozní otáčky se počítají z důvodu zamezení vzniku nebezpečného 
rozkmitu kuličkového šroubu (viz Obr.20), při kterém by došlo k deformaci stoupání závitu  
a tím k nevratným změnám na celém systému kuličkového šroubu s maticí. 

 

Obr.20 – Nebezpečný rozkmit kuličkového šroubu vlivem kritických otáček 

Kritické otáčky jsou v podstatě ekvivalentem první vlastní rezonanční frekvence 
kuličkového šroubu, proto jsou kritické otáčky násobeny zmenšujícím koeficientem pro 
určení maximálních provozních otáček, aby se předešlo výše zmíněným problémům. 
 
Kritické otáčky kuličkového šroubu: (viz [6]) 
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kde: 

kn   kritické otáčky kuličkového šroubu [min-1] 

nkf   koeficient jako funkce koncových ložisek (viz [6], str.5-27) [-] 

2d   malý průměr závitu kuličkového šroubu [mm] 

nl   maximální nepodepřená délka kuličkového šroubu [mm] 

 
Maximální provozní otáčky kuličkového šroubu: (viz [6]) 
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kde: 

permkn   maximální provozní otáčky kuličkového šroubu [min-1] 

kn   kritické otáčky kuličkového šroubu [min-1] 
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5.1.2 Výpočet maximální provozní rychlosti kuličkové matice 
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kde: 

maxv   maximální provozní rychlost kuličkové matice [ 1sm −⋅ ] 

permkn   provozní otáčky [min-1] 

P   stoupání (rozteč) závitu kuličkového šroubu [mm] 
 

Dle vypočtené hodnoty maximální provozní rychlosti jsem si ověřil, že zvolená matice 
FEM-E-C má dostatečnou rychlostní rezervu pro správné plnění funkce (viz [7] str.32,33). 
 

5.1.3 Výpočet provozního vzpěrného zatížení kuličkového šroubu 

Jedná se o maximální axiální zatížení kuličkového šroubu v závislosti na jeho vzpěrné 
tuhosti. Výpočet se provádí z důvodu zamezení vzniku deformace šroubu (viz Obr.21), ke 
které by došlo při překročení vzpěrné tuhosti šroubu. 

 

Obr.21 – Nebezpečné axiální vzpěrné zatížení kuličkového šroubu 

Maximální provozní vzpěrné zatížení se vypočítá podělením kritického vzpěrného 
zatížení vzpěrným bezpečnostním faktorem závislým na vlastnostech kuličkového šroubu  
a jiných doprovodných faktorech (opotřebení, vznik lomu, vznik kolize při rychlém posuvu, 
apod.). 
 
Kritické vzpěrné zatížení kuličkového šroubu: (viz [6]) 
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kde: 

kF   teoretické vzpěrné zatížení kuličkového šroubu [N] 

Fkf   koeficient jako funkce koncových ložisek (viz [6], str.5-28) [-] 

2d   malý průměr závitu kuličkového šroubu [mm] 

kl   efektivní vzpěrná délka kuličkového šroubu [mm] 

 
Maximální provozní vzpěrné zatížení kuličkového šroubu: (viz [6]) 

Volím 5k vz =  - vzpěrný bezpečnostní faktor (je dán výrobcem), ve kterém je 

zahrnuto opotřebení částí kuličkového šroubu a matice, zadření kuliček nebo vznik kolize při 
rychloposuvovém módu.  
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kde: 

permkF   maximální provozní vzpěrné zatížení kuličkového šroubu [N] 

kF   teoretické vzpěrné zatížení kuličkového šroubu [N] 

vzk   vzpěrný bezpečnostní faktor [-] 

 

5.1.4 Výpočet kroutícího momentu a teoretického výkonu na kuličkové matici  

Výpočet kroutícího momentu a teoretického výkonu na kuličkové matici s provádí 
z důvodu volby správného motoru a převodovky. Samozřejmostí je volba motoru  
i převodovky s dostatečnou rezervou, protože ve výpočtu nejsou zahrnuty předpětí a odpory 
jednotlivých členů lineární jednotky způsobené třením, i když oproti hmotnosti zvedaného 
břemene jsou ve většině případů zanedbatelné. 
 
Kroutící moment na kuličkové matici: (viz [6]) 

Je to minimální kroutící moment, který by měl poskytovat motor pro to, aby byl 
schopen pohánět lineární jednotku, která má zvedat prospektovou tahovou tyč s břemenem  
o hmotnosti 240 kg respektive 480 kg. 
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kde: 

taM   provozní kroutící moment [Nm] 

F   provozní zatížení [N] 
P   stoupání (rozteč) závitu kuličkového šroubu [mm] 
η   mechanická účinnost pro převod rotačního na lineární pohyb [-] 

 
Teoretický výkon: (viz [6]) 

Je to minimální výkon, který by měl poskytovat motor pro to, aby byl schopen pohánět 
lineární jednotku, která má zvedat prospektovou tahovou tyč s břemenem o hmotnosti 240 kg 
respektive 480 kg.   

9550
nM

P permkta
a

⋅
=          (7) 

kW507,0P

9550
67,71379,6P

kg240a

kg240a

=

⋅
=

   
kW015,1P

9550
67,71358,13P

kg480a

kg480a

=

⋅
=

 

kde: 

aP   provozní výkon [kW] 

taM   provozní kroutící moment [Nm] 

permkn   maximální provozní otáčky kuličkového šroubu [min-1] 

 

5.1.5 Výpočet trvanlivosti 

Z důvodu výskytu proměnného zatížení a proměnných otáček při funkci lineární 
jednotky jsem zvolil výpočet trvanlivosti dle [6] shodný s ISO 3408, kde jsou základními 
veličinami pro výpočet střední ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení mF  [N] (tj. 

ekvivalentní zatížení, které v sobě zahrnuje celkovou axiální sílu působící na kuličkový šroub 
a sílu předpětí) a střední otáčky mn  [min-1]. Kompletní výpočet dle [6]. 
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5.1.5.1 Stanovení středních otáček 

Střední otáčky se stanovují ze zadaných parametrů dráhy a rychlosti, které při své 
funkci matice na kuličkovém šroubu vykonává. Délka dráhy v jednom směru je dána zdvihem 
kuličkového šroubu a rychlost pojezdu matice po kuličkovém šroubu je omezena vypočítanou 
maximální provozní rychlostí (viz odstavec 5.1.2). 

Tab.1 – Dané hodnoty dráhy a rychlosti pohybu matice po kuličkovém šroubu 
Uražená dráha Lineární rychlost 

Koordinace pohybu 
n1 ss ÷  nv  Fáze 

[mm] [m] [ 1sm −⋅ ] 
0 0 

1 
100 

0,1 
0,15 

100 0,15 
2 

2100 
2 

0,15 
2100 0,15 

3 
2500 

0,4 
0 

2500 0 
4 

2300 
-0,2 

-0,18 
2300 -0,18 

5 
50 

-2,25 
-0,18 

50 -0,18 
6 

0 
-0,05 

0 
 
Popis pohybu v jednotlivých fázích: 

- fáze 1 – akcelerace při spouštění břemene 
- fáze 2 – konstantní pohyb s břemenem směrem dolů 
- fáze 3 – decelerace s břemenem až do zastavení 
- fáze 4 – akcelerace bez břemene při vytahování lan 
- fáze 5 – konstantní pohyb bez břemene směrem nahoru 
- fáze 6 – decelerace bez břemene až do zastavení při pohybu směrem nahoru 
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Stanovení časových úseků v jednotlivých fázích: 

np

n
n v

s
t =           (8) 

Tab.2 – Stanovení časových úseků v jednotlivých fázích 

1nv  2nv  np1p vv ÷  n1 ss ÷  n1 tt ÷  
Fáze 

[ 1sm −⋅ ] [ 1sm −⋅ ] [ 1sm −⋅ ] [m] [s] 

1 0 0,15 0,075 0,1 1,33 
2 0,15 0,15 0,15 2 13,33 
3 0,15 0 0,075 0,4 5,33 
4 0 0,18 0,09 0,2 2,22 
5 0,18 0,18 0,18 2,25 12,50 
6 0,18 0 0,09 0,05 0,56 

 
kde: 

n1 tt ÷   časový úsek ve fázi n1 ÷  [s] 

n1 ss ÷   uražená dráha ve fázi n1 ÷  [m] 

np1p vv ÷  průměrná rychlost ve fázi n1 ÷  [ 1sm −⋅ ] 

1nv   počáteční lineární rychlost ve fázi n1 ÷  [ 1sm −⋅ ] 

2nv   konečná lineární rychlost ve fázi n1 ÷  [ 1sm −⋅ ] 

 
Stanovení celkového času ve všech fázích: 

n21

n

1n
n t.....tttt +++== ∑

=

       (9) 

s27,35t

56,050,1222,233,533,1333,1t

=

+++++=
 

kde: 
t   celkový čas [s] 

n1 tt ÷   časový úsek ve fázi n1 ÷  [s] 

 
Stanovení procentuálních časových úseků v jednotlivých fázích: 

100
t

t
q n

nt ⋅=           (10) 
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Tab.3 – Stanovení procentuálních časových úseků v jednotlivých fázích 

n1 tt ÷  t  nt1t qq ÷  
Fáze 

[s] [s] [%] 

1 1,33 3,8 
2 13,33 37,8 
3 5,33 15,1 
4 2,22 6,3 
5 12,50 35,4 
6 0,56 

35,27 

1,6 
 
kde: 

nt1t qq ÷  procentuální časový úsek ve fázi n1 ÷  [%] 

t   celkový čas [s] 

n1 tt ÷   časový úsek ve fázi n1 ÷  [s] 

 
Průměrné otáčky v jednotlivých fázích: 

100060
P

v
n np

np ⋅⋅=          (11) 

Tab.4 – Stanovení průměrných otáček v jednotlivých fázích 

np1p vv ÷  P  np1p nn ÷  
Fáze 

[ 1sm −⋅ ] [mm] [min-1] 

1 0,075 281,25 
2 0,15 562,5 
3 0,075 281,25 
4 0,09 337,5 
5 0,18 675 
6 0,09 

16 

337,5 
 
kde: 

np1p nn ÷  průměrné otáčky ve fázi n1 ÷  [min-1] 

np1p vv ÷  průměrná rychlost ve fázi n1 ÷  [ 1sm −⋅ ] 

P   stoupání (rozteč) závitu kuličkového šroubu [mm] 
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Střední otáčky: 

%100

qn.....qnqn
n ntnp2t2p1t1p

m

⋅++⋅+⋅
=      (12) 

1
m

m

min39,531n

%100
6,15,3374,356753,65,3371,1525,2818,375,5628,325,281n

−=

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

 

kde: 

mn   střední otáčky [min-1] 

np1p nn ÷  průměrné otáčky ve fázi n1 ÷  [min-1] 

nt1t qq ÷  procentuální časový úsek ve fázi n1 ÷  [%] 

5.1.5.2 Ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení 

Zrychlení a zrychlující síla od hmotnosti spodního kladkostroje v jednotlivých fázích: 

( )
n

1n2n
n t

vv
a

−
=          (13) 

nna amF ⋅=           (14) 

Tab.5 – Stanovení zrychlení a zrychlující síly v jednotlivých fázích 

1nv  2nv  1n2n vv −  n1 tt ÷  n1 aa ÷  m na1a FF ÷  
Fáze 

[ 1sm −⋅ ] [ 1sm −⋅ ] [ 1sm −⋅ ] [s] [ 2sm −⋅ ] [kg] [N] 

1 0 0,15 0,15 1,33 0,113 4,97 
2 0,15 0,15 0 13,33 0 0 
3 0,15 0 -0,15 5,33 -0,028 -1,23 
4 0 -0,18 -0,18 2,22 -0,081 -3,56 
5 -0,18 -0,18 0 12,50 0 0 
6 -0,18 0 0,18 0,56 0,324 

44 

14,26 

kde: 

na1a FF ÷  zrychlující síla od hmotnosti spodního kladkostroje ve fázi n1 ÷  [N] 

m   hmotnost spodního kladkostroje [kg] 

n1 aa ÷  zrychlení ve fázi n1 ÷  [ 2sm −⋅ ] 

1nv   počáteční lineární rychlost ve fázi n1 ÷  [ 1sm −⋅ ] 

2nv   konečná lineární rychlost ve fázi n1 ÷  [ 1sm −⋅ ] 

n1 tt ÷   časový úsek ve fázi n1 ÷  [s] 
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Axiální síla působící na kuličkový šroub v jednotlivých fázích: 

npnRnan FFFF ++=          (15) 

Tab.6 – Stanovení axiální síly působící na kuličkový šroub v jednotlivých fázích 

na1a FF ÷  nR1R FF ÷  np1p FF ÷  n1 FF ÷  
Fáze 

[N] [N] [N] [N] 
1 4,97 150 4800 4954,97 
2 0 150 4800 4950 
3 -1,23 150 4800 4948,77 
4 -3,56 -150 0 -153,56 
5 0 -150 0 -150 
6 14,26 -150 0 -135,74 

 
kde: 

n1 FF ÷  axiální síla působící na kuličkový šroub ve fázi n1 ÷  [N] 

na1a FF ÷  zrychlující síla od hmotnosti spodního kladkostroje ve fázi n1 ÷  [N] 

nR1R FF ÷  odporová třecí síla ve fázi n1 ÷  [N] 

np1p FF ÷  síla od hmotnosti břemene ve fázi n1 ÷  [N] 

 
Síla předpětí: 

CXF prpr ⋅=           (16) 

N994F

4970002,0F

pr

pr

=

⋅=
 

kde: 

prF   síla předpětí [N] 

prX   faktor předpětí (volí se 2% z C, viz [6], str.5-24) [-] 

C   dynamická únosnost kuličkové matice (viz [7] str.32,33) [N] 
 
Limitní síla vnějšího zatížení: 

prlim F8,2F ⋅=           (17) 

N2,2783F

9948,2F

lim

lim

=

⋅=
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kde: 

limF   limitní síla vnějšího zatížení [N] 

prF   síla předpětí [N] 

 
Efektivní axiální zatížení v jednotlivých fázích: 

pr

2
3

pr

n
neff F1

F8,2
F

F ⋅









+

⋅
=         (18) 

N33,2640F

9941
9948,2
97,2554F

1eff

2
3

1eff

=

⋅







+

⋅
=

   

N64,2636F

9941
9948,2

2550F

2eff

2
3

2eff

=

⋅







+

⋅
=

 

N73,2635F

9941
9948,2
77,2548F

3eff

2
3

3eff

=

⋅







+

⋅
=

   

N39,1077F

9941
9948,2

56,153
F

4eff

2
3

4eff

=

⋅







+

⋅
−

=
 

N43,1075F

9941
9948,2

150
F

5eff

2
3

5eff

=

⋅







+

⋅
−

=
   

N60,1067F

9941
9948,2

74,135
F

6eff

2
3

6eff

=

⋅







+

⋅
−

=
 

kde: 

neff1eff FF ÷  efektivní axiální zatížení ve fázi n1 ÷  [N] 

n1 FF ÷  axiální síla působící na kuličkový šroub ve fázi n1 ÷  [N] 

prF   síla předpětí [N] 

 
Ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení: 

( ) ( ) ( )3
nt

m

n3
neff

2t

m

23
2eff

1t

m

13
1effm %100

q
n
n

F.....
%100

q
n
n

F
%100

q
n
n

FF ⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅=  (19) 
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( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

N62,3942F

%100
6,1

39,531
5,33760,1067

%100
4,35

39,531
67543,1075

%100
3,6

39,531
5,33739,1077

%100
1,15

39,531
25,28177,4948

%100
8,37

39,531
5,5624950

%100
8,3

39,531
25,28197,4954

F

m

3

33

33

33

m

=

⋅⋅+⋅⋅+

+⋅⋅+⋅⋅+

+⋅⋅+⋅⋅

=
 

kde: 

mF   ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení [N] 

neff1eff FF ÷  efektivní axiální zatížení ve fázi n1 ÷  [N] 

n1 nn ÷  průměrné otáčky ve fázi n1 ÷  [min-1] 

mn   střední otáčky [min-1] 

nt1t qq ÷  procentuální časový úsek ve fázi n1 ÷  [%] 

5.1.5.3 Trvanlivost kuličkového šroubu 

Z důvodu použití kuliček jako valivých elementů mezi kuličkovým šroubem a maticí 
jsem zvolil exponent valivého elementu 3p =  (viz [6], str.2-16). 

Trvanlivost kuličkového šroubu v otáčkách: 

6
p

m

10
F
CL ⋅








=          (20) 

.ot1015,2003L

10
62,3942

49700L

6

6
3

⋅=

⋅







=

 

kde: 
L   trvanlivost kuličkového šroubu [ot.] 
C   dynamická únosnost kuličkové matice [N] 

mF   ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení [N] 

p   exponent valivého elementu [-] 

 
Trvanlivost kuličkového šroubu v hodinách: 

60n
LL

m
h ⋅

=           (21) 
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h36,62827L

6039,531
1015,2003L

h

6

h

=

⋅
⋅

=
 

kde: 

hL   trvanlivost kuličkového šroubu [h]  

L   trvanlivost kuličkového šroubu [ot.] 

mn   střední otáčky [min-1] 

5.1.5.4 Trvanlivost lineární jednotky 

screwball

machine
hmachineh DC

DC
LL ⋅=         (22) 

h36,62827L

1
136,62827L

machineh

machineh

=

⋅=
 

kde: 

machinehL  trvanlivost lineární jednotky [h] 

machineDC  procentuální činitel využití lineární jednotky [%] 

ballsrewDC  procentuální činitel využití kuličkového šroubu [%] 

 

5.2 Pevnostní kontrola kuličkového šroubu 

Při pevnostní kontrole jsem nepočítal s hmotností konců kuličkového šroubu, protože 
jsou vzhledem ke značné délce a hmotnosti závitové části zanedbatelné. Dále nebyla 
uvažována ani hmotnost spodního kladkostroje, protože je podepřen pojezdovým kolem  
a nevytváří žádnou ohybovou sílu od své hmotnosti. 

Pevnostní kontrolu jsem provedl pouze pro závit kuličkového šroubu a pero, které 
zajišťuje spojení kuličkového šroubu s elektromotorem. Tyto dvě části jsem upřednostnil, 
protože jsou nejvíce namáhanými částmi kuličkového šroubu. 
 

5.2.1 Pevnostní kontrola závitu kuličkového šroubu 

Kuličkový šroub má závit s gotickým profilem, pro který nelze zjistit adekvátní 
součinitele použité při pevnostní kontrole. Jako nejvhodnější náhradu jsem zvolil kruhovou 
drážku s rádiusovým profilem (viz Obr.22), která má základní rozměry téměř identické 
s gotickým profilem. Kompletní výpočet viz [3]. 
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Obr.22 – Drážka s rádiusovým profilem jako náhrada gotického profilu 

Kuličkový šroub je vyroben z materiálu 14 240, následující vlastnosti (viz [1]): 

- pevnost v tahu:  MPa880690R m ÷=   volím 800 MPa 

- minimální mez kluzu: MPa530470R mine ÷=  volím 520 MPa 

- tvrdost dle Brinella:  MPa269208HB ÷=   volím 210 MPa 

 
Meze únavy hladké zkušební tyče dle zatížení hřídele: 

Střídavý ohyb za rotace: 

mCo R43,0 ⋅=σ          (23) 

MPa344

80043,0

Co

Co

=σ

⋅=σ
 

kde: 

Coσ   mez únavy v ohybu pro střídavý ohyb za rotace [MPa] 

mR   mez pevnosti v tahu [MPa] 

Míjivý krut: 

mhCk R50,0 ⋅=τ          (24) 

MPa400

80050,0

hCk

hCk

=τ

⋅=τ
 

kde: 

hCkτ   mez únavy v krutu pro míjivý krut [MPa] 

mR   mez pevnosti v tahu [MPa] 

 
Zatěžující momenty a síly: 

Teoretický kroutící moment: 

permk

el
teork n2

P100060
M

⋅π⋅
⋅⋅

=         (25) 
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Nm59,73M

67,7132
5,5100060M

teork

teork

=

⋅π⋅
⋅⋅

=
 

kde: 

teorkM   teoretický kroutící moment [Nm] 

elP   výkon elektromotoru [kW] 

permkn   maximální provozní otáčky kuličkového šroubu [min-1] 

 
Obvodová síla od spodního kladkostroje: 

sk

ta
sko r

M
F =           (26) 

N83,46F

29,0
58,13F

sko

sko

=

=
 

kde: 

skoF   obvodová síla od spodního kladkostroje [N] 

taM   provozní kroutící moment [Nm] 

skr   průměr obtočené kružnice [m] 

 
Síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu: 

Liniová síla: 

kšzč

kšzč
kš l

gm
q

⋅
=          (27) 

1
kš

kš

mN99,77q

03,3
81,909,24q

−⋅=

⋅
=

 

kde: 

kšq   liniová síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu [ 1mN −⋅ ] 

kšzčm   hmotnost závitové části kuličkového šroubu [kg] 

g   tíhové zrychlení [ 2sm −⋅ ] 

kšzčl   délka závitové části kuličkového šroubu [m] 
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Převedení na osamělou sílu: 

kšzčkškšg lqF ⋅=          (28) 

N31,236F

03,399,77F

kšg

kšg

=

⋅=
 

kde: 

kšgF   síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu [N] 

kšq   liniová síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu [ 1mN −⋅ ] 

kšzčl   délka závitové části kuličkového šroubu [m] 

 
Zvolené součinitele pro pevnostní kontrolu: 

Vrubové součinitele součásti (viz [3], str.209): 
71,1=βσ  [-]  pro ohyb 

43,1=βτ  [-]  pro krut 

Součinitele velikosti součásti (viz [3], str.210): 
8,0=υσ  [-]  pro ohyb 

86,0=υτ  [-]  pro krut 

Součinitel jakosti povrchu součásti (viz [3], str.210): 
95,0p =ε  [-] 

Součinitele vyjadřující citlivost materiálu na nesouměrnost cyklu (viz [3], str.210): 
09,0=ψσ  [-]  pro ohyb 

04,0=ψ τ  [-]  pro krut 

 
Reakce v podporách v rovině x-y: 

Momentová podmínka: 

 0
2

l
FlF:0M kšzč

skokšzčByAy =⋅−⋅=∑       (29) 

2
F

l
2

l
F

F sko

kšzč

kšzč
sko

By =
⋅

=         (30) 

N42,23F

2
83,46F

By

By

=

=
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kde: 

ByF   reakce v podpoře B v ose y [N] 

kšzčl   délka závitové části kuličkového šroubu [m] 

skoF   obvodová síla od spodního kladkostroje [N] 

 
Silová podmínka: 

0FFF:0F ByskoAyy =+−=∑        (31) 

2
F

2
F

FFFF skosko
skoByskoAy =−=−=       (32) 

N42,23F

2
83,46F

Ay

Ay

=

=
 

kde: 

AyF   reakce v podpoře A v ose y [N] 

ByF   reakce v podpoře B v ose y [N] 

skoF   obvodová síla od spodního kladkostroje [N] 

 
Maximální ohybový moment v rovině x-y: 

2
l

FM kšzč
Ay1maxo ⋅=          (33) 

Nmm35480Nm48,35M

2
03,342,23M

1maxo

1maxo

==

⋅=
 

kde: 

1maxoM  maximální ohybový moment v rovině x-y [Nm, Nmm] 

AyF   reakce v podpoře A v ose y [N] 

kšzčl   délka závitové části kuličkového šroubu [m] 

 

Reakce v podporách v rovině x-z: 

Momentová podmínka: 

 0
2

l
FlF:0M kšzč

kšgkšzčBzAz =⋅−⋅=∑       (34) 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 47 

2
F

l
2

l
F

F kšg

kšzč

kšzč
kšg

Bz =
⋅

=         (35) 

N16,118F

2
31,236F

Bz

Bz

=

=
 

kde: 

BzF   reakce v podpoře B v ose z [N] 

kšzčl   délka závitové části kuličkového šroubu [m] 

kšgF   síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu [N] 

 
Silová podmínka: 

0FFF:0F BzkšgAzz =+−=∑        (36) 

2
F

2
F

FFFF kšgkšg
kšgBzkšgAz =−=−=       (37) 

N16,118F

2
31,236F

Az

Az

=

=
 

kde: 

AzF   reakce v podpoře A v ose z [N] 

kšgF   síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu [N] 

BzF   reakce v podpoře B v ose z [N] 

 
Maximální ohybový moment v rovině x-z: 

2
l

FM kšzč
Az2maxo ⋅=          (38) 

Nmm179010Nm01,179M

2
03,316,118M

2maxo

2maxo

==

⋅=
 

kde: 

2maxoM  maximální ohybový moment v rovině x-z [Nm, Nmm] 

AzF   reakce v podpoře A v ose z [N] 

kšzčl   délka závitové části kuličkového šroubu [m] 
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Výsledný ohybový moment: 

2
2maxo

2
1maxomaxo MMM +=        (39) 

Nm49,182M

01,17948,35M

maxo

22
maxo

=

+=
 

kde: 

maxoM   výsledný ohybový moment [Nm] 

1maxoM  maximální ohybový moment v rovině x-y [Nm] 

2maxoM  maximální ohybový moment v rovině x-z [Nm] 

 
Průřezový modul v ohybu braný pro malý průměr kuličkového šroubu: 

32
d

W
3

2
zkšo

⋅π
=          (40) 

3
zkšo

3

zkšo

mm97,3790W

32
8,33W

=

⋅π
=

 

kde: 

zkšoW   průřezový modul v ohybu závitu kuličkového šroubu [ 3mm ] 

2d   malý průměr závitu kuličkového šroubu [mm] 

 
Napětí v ohybu: 

zkšo

maxo
zkšo W

M
=σ          (41) 

MPa14,48

97,3790
182490

zkšo

zkšo

=σ

=σ
 

kde: 

zkšoσ   napětí v ohybu závitu kuličkového šroubu [MPa] 

maxoM   výsledný ohybový moment [Nmm] 

zkšoW   průřezový modul v ohybu závitu kuličkového šroubu [ 3mm ] 
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Koeficient bezpečnosti v ohybu: 

0,MPa14,48 mzkšoa =σ=σ=σ  platí pro střídavý ohyb (viz [3], str.207) 

ma
p

Cok
σ⋅ψ+σ⋅

ε⋅υ
β

σ
=

σ
σ

σ
σ         (42) 

18,3k

014,48
95,08,0

71,1
344k

=

+⋅
⋅

=

σ

σ

 

kde: 

σk   koeficient bezpečnosti v ohybu [-] 

Coσ   mez únavy v ohybu pro střídavý ohyb za rotace [MPa] 

σβ   vrubový součinitel pro ohyb [-] 

συ   součinitel velikosti součásti pro ohyb [-] 

pε   součinitel jakosti povrchu součásti [-] 

aσ   amplituda napětí v ohybu závitu kuličkového šroubu [MPa] 

σψ   součinitel citlivosti materiálu na nesouměrnost cyklu pro ohyb [-] 

mσ   střední napětí v ohybu závitu kuličkového šroubu [MPa] 

 
Průřezový modul v krutu braný pro malý průměr kuličkového šroubu: 

16
d

W
3

2
zkšk

⋅π
=          (43) 

3
zkšk

3

zkšk

mm93,7581W

16
8,33W

=

⋅π
=

 

kde: 

zkškW   průřezový modul v krutu závitu kuličkového šroubu [ 3mm ] 

2d   malý průměr závitu kuličkového šroubu [mm] 

 
Napětí v krutu: 

zkšk

teork
zkšk W

M
=τ          (44) 
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MPa71,9

93,7581
73590

zkšk

zkšk

=τ

=τ
 

kde: 

zkškτ   napětí v krutu závitu kuličkového šroubu [MPa] 

teorkM   teoretický kroutící moment [Nm] 

zkškW   průřezový modul v krutu závitu kuličkového šroubu [ 3mm ] 

 
Koeficient bezpečnosti v krutu: 

MPa86,4
2
zkšk

ma =
τ

=τ=τ   platí pro míjivý krut (viz [3], str.207) 

ma
p

hCkk
τ⋅ψ+τ⋅

ε⋅υ
β

τ
=

τ
τ

τ
τ         (45) 

17,45k

86,404,086,4
95,086,0

43,1
400k

=

⋅+⋅
⋅

=

τ

τ

 

kde: 

τk   koeficient bezpečnosti v krutu [-] 

hCkτ   mez únavy v krutu pro míjivý krut [MPa] 

τβ   vrubový součinitel pro krut [-] 

τυ   součinitel velikosti součásti pro krut [-] 

pε   součinitel jakosti povrchu součásti [-] 

aτ   amplituda napětí v krutu závitu kuličkového šroubu [MPa] 

τψ   součinitel citlivosti materiálu na nesouměrnost cyklu pro krut [-] 

mτ   střední napětí v krutu závitu kuličkového šroubu [MPa] 

 
Celkový koeficient bezpečnosti: 

22c
kk

kk
k

τσ

τσ

+

⋅
=          (46) 
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17,3k

97,4518,3
97,4518,3k

c

22c

=

+

⋅
=

 

kde: 

ck   celkový koeficient bezpečnosti [-] 

σk   koeficient bezpečnosti v ohybu [-] 

τk   koeficient bezpečnosti v krutu [-] 

 

5.2.2 Pevnostní kontrola pera kuličkového šroubu 

V pevnostní kontrole pera kuličkového šroubu jsem provedl pouze kontrolu na 
otlačení, protože při kontrole na střih vycházejí relativně malé hodnoty napětí v porovnání 
s dovoleným napětím ve střihu. Výpočet dle [3]. 

Jedná se o pero z oceli 11 600, které zajišťuje přenos kroutícího momentu od motoru 
na kuličkový šroub. Při pevnostní kontrole jsem počítal s teoretickým kroutícím momentem, 
který je značně větší než provozní, abych zajistil dostatečnou bezpečnost a předimenzování 
spoje. 

Kontrolované pero:  PERO 6e7 × 6 × 36  ČSN 02 2562 

MPa120pDOV =  dovolený měrný tlak (viz [3] str.219)  

Kontrola na otlačení: 

Síla působící na plochu pera v hřídeli: 

2
td

M
F

pp

teork
p1 −

=           (47) 

N68,7955F

2
5,322

73590F

p1

p1

=

−
=

 

kde: 

p1F   síla působící na plochu pera v hřídeli [N] 

teorkM   teoretický kroutící moment [Nm] 

pd   průměr konce kuličkového šroubu pod perem [mm] 

pt   výška pera v hřídeli [mm] 
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Síla působící na plochu pera v náboji: 

2
td

M
F

p1p

teork
p2 +

=          (48) 

N35,6007F

2
5,222

73590F

p2

p2

=

+
=

 

kde: 

p2F   síla působící na plochu pera v náboji [N] 

teorkM   teoretický kroutící moment [Nm] 

pd   průměr konce kuličkového šroubu pod perem [mm] 

p1t   výška pera v náboji [mm] 

 
Měrný tlak na plochu pera v hřídeli: 

DOV
pp

p1

p1

p1
p1 p

tl
F

S
F

p ≤
⋅

==         (49) 

MPa14,63p

5,336
68,7955p

p1

p1

=

⋅
=

 

 

DOVp1 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

p1p   měrný tlak na plochu pera v hřídeli [MPa] 

p1F   síla působící na plochu pera v hřídeli [N] 

p1S   styková plocha pera v hřídeli [ 2mm ] 

pl   délka pera [mm] 

pt   výška pera v hřídeli [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 
Měrný tlak na plochu pera v náboji: 

( ) DOV
p1pp

p2

p2

p2
p2 p

tbl
F

S
F

p ≤
⋅−

==        (50) 
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( )
MPa10,80p

5,2636
35,6007p

p2

p2

=

⋅−
=

 

 

DOVp2 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

p2p   měrný tlak na plochu pera v náboji [MPa] 

p2F   síla působící na plochu pera v náboji [N] 

p2S   styková plocha pera v náboji [ 2mm ] 

pl   délka pera [mm] 

pb   šířka pera [mm] 

p1t   výška pera v náboji [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 

5.3 Návrh ložisek uložení kuličkového šroubu 

Kuličkový šroub je na obou koncích uložen ve valivých ložiscích. Jedná se  
o kuličková ložiska, která jsou namáhána axiální i radiální silou. Axiální sílu vyvolává 
zejména zatížení lineární jednotky a předpětí samotných ložisek a radiální síla vzniká od 
kroutícího momentu motoru a váhy samotného kuličkového šroubu. 

Správná funkce kuličkového šroubu závisí na přesném uložení šroubu v ložiscích, 
proto musí být dodrženy maximální hodnoty odchylek uložení pro kuličkový šroub o délce  
L ≥ 1000 mm, které jsou dány výrobcem kuličkového šroubu (viz Obr.23): 
 

 

Obr.23 – Tabulka povolených odchylek uložení kuličkového šroubu 

- X odchylka kolmosti čela matice od osy kuličkového šroubu (viz Obr.24) 
- ∆H odchylka osy kuličkového šroubu ve vertikálním směru (viz Obr.24) 
- ∆A odchylka osy kuličkového šroubu v horizontálním směru (viz Obr.24) 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 54 

 

Obr.24 – Zobrazení odchylek uložení kuličkového šroubu 

Ložiskový komplet uložený na konci kuličkového šroubu u motoru je typ LAN a je 
výrobkem firmy Bosch Rexroth. Jedná se o dvě dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým 
stykem a označením LGN-C-2557. Na druhém konci je kuličkový šroub uložen na 
jednořadém kuličkovém ložisku s kosoúhlým stykem typ 7305 C ČSN 02 4645.  

Ložiskový komplet je na kuličkovém šroubu upevněn pomocí speciální drážkované 
pojistné matice typ NMA (viz Obr.25) od firmy Bosch Rexroth, která se opře o vnitřní 
kroužek jedné strany ložiskového kompletu. Pojistná matice se proti axiálnímu posunutí 
zajistí dotažením čtyř závitových červíků, které jsou v čelní straně matice. Rozměry matice  
a technické parametry (viz [7] str.96). Na druhé straně se vnitřní kroužek opírá o osazení na 
kuličkovém šroubu a vnější kroužek o osazení v ložiskovém domku. Dotahováním pojistné 
matice se vytváří předpětí mezi ložisky, jehož velikost je výrobcem stanovena v rozmezí 
(60÷630) N. 

 

Obr.25 – Speciální drážkovaná matice typ NMA 
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5.4 Návrh vybraných částí spodního a horního kladkostroje 

5.4.1 Pevnostní výpočet čepu kladek 

Pro čep kladek jsem provedl pouze kontrolu na otlačení, protože kontrola na ohyb a na 
střih je zbytečná s ohledem na velký průměr čepu kladek a jeho krátké vyložení. 

Jako nejvhodnější materiál pro čep kladek jsem zvolil ocel 11 600, která velmi dobře 
odolává velkému tlaku a její nejběžnější použití je právě pro strojní součásti vystavené 
značnému tlaku. Výpočet dle [2]. 

5.4.1.1 Kontrola na otlačení čepu kladek 

Určení dovoleného měrného tlaku pro materiál 11 600: 

( ) MPa588284R e ÷=  viz literatura [1] 

⇒ volím MPa440R e =  

Mezní hodnota napětí v tlaku: 

eMte R6,0R45,0 ⋅≤σ≤⋅  viz literatura [3]      (51) 

⇒ volím eMt R5,0 ⋅=σ         (52) 

MPa220

4405,0

Mt

Mt

=σ

⋅=σ
 

⇒ volím koeficient bezpečnosti 4k =  (viz [1] se udává koeficient 1,5÷2), svou 
volbou 2krát snížím DOVp , čímž zajistím dvojnásobně vyšší bezpečnost. 

Dovolený měrný tlak: 

k
p Mt

DOV
σ

=           (53) 

MPa55p

4
220p

DOV

DOV

=

=
 

kde: 

eR   mez kluzu materiálu [MPa] 

Mtσ   mezní hodnota napětí materiálu v tlaku [MPa] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

k   koeficient bezpečnosti [-] 
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Měrný tlak na čep kladek pod krycí deskou: 

DOV
čkkdčk

čk
čk1 p

da2
F

p ≤
⋅⋅

=         (54) 

MPa12p

4052
4800p

čk1

čk1

=

⋅⋅
=

 

DOVčk1 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

čk1p   měrný tlak na čep kladek pod krycí deskou [MPa] 

čkF   síla působící na čep kladek [N] 

kdčka   hloubka zapuštění čepu kladek do krycí desky [mm] 

čkd   průměr čepu kladek [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 
Měrný tlak na čep kladek pod ložisky kladky: 

DOV
čklk

čk
čk2 p

db
F

p ≤
⋅

=         (55) 

MPa4p

4030
4800p

čk2

čk2

=

⋅
=

 

DOVčk2 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna  

kde: 

čk2p   měrný tlak na čep kladek pod ložisky kladky [MPa]  

čkF   síla působící na čep kladek [N] 

lkb   šířka ložisek kladky [mm] 

čkd   průměr čepu kladek [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 

5.4.2 Pevnostní výpočet čepu uchycení lana 

Pro čep uchycení lana (viz Obr.26) jsem zvolil materiál 11 600 a to ze stejného 
důvodu jako pro čep kladek, protože musí velmi dobře odolávat značnému tlaku. Celková síla 
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působící na čep je dána součtem dvou stejných sil od lan uchycených na čepu a její hodnota je 
2400 N. Průměr čepu 18 mm, šířka úchytů lana 20 mm a hloubka zapuštění čepu 17,5 mm. 

 

Obr.26 – Schéma uložení čepu uchycení lana 

5.4.2.1 Kontrola na otlačení čepu uchycení lana 

Měrný tlak na čep uchycení lana pod krycí deskou: (viz [2]) 

MPa55pDOV =  dovolený měrný tlak zvolen (viz odstavec 5.4.1.1) 

 

DOV
člkdčl

čl
čl1 p

da2
F

p ≤
⋅⋅

=         (56) 

MPa81,3p

185,172
2400p

čl1

čl1

=

⋅⋅
=

 

DOVčl1 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

čl1p   měrný tlak na čep uchycení lana pod krycí deskou [MPa] 

člF   síla působící na čep uchycení lana [N] 

kdčla   hloubka zapuštění čepu uchycení lana do krycí desky [mm] 

čld   průměr čepu uchycení lana [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 
Měrný tlak na čep uchycení lana pod úchyty lana: (viz [2]) 

DOV
člúl

čl
čl2 p

db
F

p ≤
⋅

=         (57) 
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MPa67,6p

1820
2400p

čl2

čl2

=

⋅
=

 

DOVčl2 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna  

kde: 

čl2p   měrný tlak na čep uchycení lana pod úchyty lana [MPa]  

člF   síla působící na čep uchycení lana [N] 

úlb   šířka úchytů lana [mm] 

čld   průměr čepu uchycení lana [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 

5.4.2.2 Kontrola na ohyb čepu uchycení lana 

Určení dovoleného napětí v ohybu pro materiál 11 600: 

( ) MPa588284R e ÷=  viz literatura [1] 

⇒ volím MPa440R e =  

Mezní hodnota napětí v ohybu: 

eMoe R75,0R6,0 ⋅≤σ≤⋅  viz literatura [3]      (58) 

⇒ volím eMo R7,0 ⋅=σ         (59) 

MPa308

4407,0

Mo

Mo

=σ

⋅=σ
 

⇒ volím koeficient bezpečnosti 4k =  (viz [1] se udává koeficient 1,5÷2), svou 
volbou 2krát snížím DOVp , čímž zajistím dvojnásobně vyšší bezpečnost. 

Dovolené napětí v ohybu: 

k
Mo

DOV
σ

=σ           (60) 

MPa77

4
308

DOV

DOV

=σ

=σ
 

kde: 

eR   mez kluzu materiálu [MPa] 

Moσ   mezní hodnota napětí materiálu v ohybu [MPa] 
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DOVσ   dovolené napětí materiálu v ohybu [MPa] 

k   koeficient bezpečnosti [-] 
 
Maximální ohybový moment: (viz [2]) 









+⋅=

4
b

2
a

2
F

M úlkdčlčl
člmaxo         (61) 

Nmm16500M

4
20

2
5,17

2
2400M

člmaxo

člmaxo

=







 +⋅=

 

kde: 

člmaxoM  maximální ohybový moment čepu uchycení lana [Nmm] 

člF   síla působící na čep uchycení lana [N] 

kdčla   hloubka zapuštění čepu uchycení lana do krycí desky [mm] 

úlb   šířka úchytů lana [mm] 

 
Průřezový modul v ohybu: (viz [2]) 

32
d

W
3

čl
člo

⋅π
=          (62) 

3
člo

3

člo

mm56,572W

32
18W

=

⋅π
=

 

kde: 

čloW   průřezový modul v ohybu čepu uchycení lana [ 3mm ] 

čld   průměr čepu uchycení lana [mm] 

 
Dovolené napětí: (viz [2]) 

DOV
člo

člmaxo
člmaxo W

M
σ≤=σ         (63) 

MPa82,28

56,572
16500

člmaxo

člmaxo

=σ

=σ
 

DOVčlmaxo σ≤σ  ⇒ pevnostní podmínka je splněna 
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kde: 

člmaxoσ  maximální napětí v ohybu čepu uchycení lana [MPa] 

člmaxoM  maximální ohybový moment čepu uchycení lana [Nmm] 

čloW   průřezový modul v ohybu čepu uchycení lana [ 3mm ] 

DOVσ   dovolené napětí materiálu v ohybu [MPa] 

 

5.4.3 Návrh lana a kladek 

Volba a výpočet lana: 

Návrh lana jsem provedl dle normy ČSN 27 0100, podle které se provádí výpočet lana 
na čistý tah od osové síly. 
 
Jmenovitá únosnost lana: 

- pro ocelová lana používaná na jevištních technologických zařízením se volí 
součinitel bezpečnosti lana 1k  (viz [11]): 

a) pro nosná lana se volí 8k1 =  vztažená na hmotnost a jmenovitou 

nosnost zdvihacího zařízení 
b) pro tažná lana se volí 12k1 =  vztažená na skutečné zatížení lana 

- jelikož jsou na lineární jednotce použita tažná lana volím pro výpočet 12k1 =  

- osová síla v laně oF  odpovídá ¼ hmotnosti zvedaného břemene m = 480 kg na 

prospektové tahové tyči, protože prospektová tahová tyč, na které je zavěšeno 
břemeno je uchycena čtyřmi lany, vždy dvěma z každé strany lineární jednotky. Pro 
výpočet je osová síla v laně N1200Fo = . 

 

olj FkF ⋅≥           (64) 

N14400F

120012F

j

j

≥

⋅≥
 

kde: 

jF   jmenovitá únosnost lana [N] 

lk   součinitel bezpečnosti lana [-] 

oF   osová síla v laně [N] 

 
Dle vypočtené jmenovité únosnosti jsem zvolil lano s nejbližší vyšší jmenovitou 

únosností:        LANO 6,3 ČSN 02 4322.25 
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Obr.27 – Průřez ocelového šestipramenného lana se 114 drátky 

Jedná se o ocelové šestipramenné lano se 114 drátky (viz Obr.27) jmenovitého 
průměru 6,3 mm, se jmenovitou únosností 18200 N, jmenovité pevnosti drátu 1270 MPa, 
s protisměrným pravým smyslem vinutí a kompletně pozinkovaným povrchem. Pozinkovaný 
povrch lana jsem volil z důvodu snížení opotřebení a náchylnosti lana k vnějším vlivům, 
zejména pak korozi, která by mohla způsobit značné snížení životnosti lana. Na lineární 
jednotce budou umístěna celkem čtyři výše zmíněná lana, která budou vybíhat z převodového 
mechanismu lineární jednotky přes převáděcí kladky, až na prospektovou tahovou tyč, kde 
budou upevněna v normalizovaných vzdálenostech dle [11]. 

Dle [11] musí být každé lano použité pro zdvihací mechanismus od dodavatele 
vybaveno osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku. 
 
Návrh kladek: 

Kladky jsou dvoužlábkové (viz Obr.28) a jsou vyrobeny z ertalonu 66 SA, který 
zajišťuje velmi nepatrné tření mezi kladkou a lanem, čímž zajišťuje i minimální opotřebení 
kladek i lan. Hlavním důvodem použití kladek z ertalonu je minimalizace hluku vznikajícího 
při styku ocelového lana s drážkou v kladce. Všechny rozměry kladek jsou normalizovány dle 
ČSN 27 1820. 

 

Obr.28 – dvoužlábková kladka z ertalonu 

V kladkách jsou dvě vybrání pro kuličková ložiska, která zprostředkovávají točivé 
uložení kladky na čepu kladek. 
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Technické vlastnosti materiálu ertalon 66 SA: 

- hustota    3cmg14,1 −⋅  

- bod tání    C255 °  

- minimální provozní teplota  C30 °−  

- mez pevnosti v tahu   MPa90  

- průtažnost    %40  

- barva    přírodní (bílá) / černá 
 

5.5 Ukotvení rámu lineární jednotky 

Lineární jednotka bude upevněna k podložce prostřednictvím ukotvení, které se skládá 
z přední a zadní části. V běžném provozu bude fungovat lineární jednotka ve vertikální 
poloze, jen ve výjimečných případech, pokud to prostorové dispozice nedovolují, bude 
pracovat v poloze horizontální. Do zkušebny, ve které se bude lineární jednotka testovat, jsem 
právě z důvodu nedostatečné vertikální prostorové dispozice navrhl ukotvení jednotky pro 
práci v horizontální poloze. 
 
Ukotvení musí mít několik důležitých vlastností: 

- kompaktní rozměry, které značně nepřesahují šířku jednotky 
- nepohyblivé a rázům odolné upevnění k podložce 
- zamezení přenosu rázů a vibrací od jednotky do podložky 

 
Zamezení přenosu rázů a vibrací od jednotky do podložky, ke které je jednotka 

připevněna, je zajištěno použitím čtyř silentbloků (tvar a rozměry viz Obr.29) od firmy 
Rubena, které jsou nasunuty na čepech procházejících bočnicemi konzol silentbloků. Proti 
axiálnímu posunutí jsou čepy zajištěny pojistnými kroužky. 
Označení silentbloku (pouzdrové pružiny): Pouzdrová pružina - 14×30 / 45(50) - 06.21 

 

Obr.29 – Rozměrové schéma silentbloku 
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Parametry zvoleného silentbloku: 

- vnitřní průměr  mm14d1 =  

- vnější průměr  mm30D1 =  

- délka těla silentbloku mm45L1 =  

- délka náboje   mm50L2 =  

- tvar    06.21 
 

5.5.1 Pevnostní výpočet čepu silentbloku 

Čep silentbloku je vyroben z oceli 11 523. Jeho průměr 14 mm je dán zvoleným 
silentblokem a ostatní rozměry potřebné pro pevnostní výpočet (viz Obr.30). Zatěžující sílu, 
představující hmotnost celé lineární jednotky, která je v praxi rozložena mezi čtyři 
silentbloky, použiji pro výpočet jednoho čepu silentbloku, čímž zajistím dostatečnou 
bezpečnost a předimenzování konstrukce ukotvení. Výpočet dle [2]. 

 

Obr.30 – Schéma čepu silentbloku 

5.5.1.1 Kontrola na otlačení čepu silentbloku 

Určení dovoleného měrného tlaku pro materiál 11 523: 
( ) MPa490284R e ÷=  viz literatura [1] 

⇒ volím MPa400R e =  

Mezní hodnota napětí v tlaku: 

eMte R6,0R45,0 ⋅≤σ≤⋅  viz literatura [3]      (65) 

⇒ volím eMt R5,0 ⋅=σ         (66) 

MPa200

4005,0

Mt

Mt

=σ

⋅=σ
 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 64 

⇒ volím koeficient bezpečnosti 4k =  (viz [1] se udává koeficient 1,5÷2), svou 
volbou 2krát snížím DOVp , čímž zajistím dvojnásobně vyšší bezpečnost. 

Dovolený měrný tlak: 

k
p Mt

DOV
σ

=           (67) 

MPa50p

4
200p

DOV

DOV

=

=
 

kde: 

eR   mez kluzu materiálu [MPa] 

Mtσ   mezní hodnota napětí materiálu v tlaku [MPa] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

k   koeficient bezpečnosti [-] 
 
Měrný tlak na čep silentbloku pod bočnicí konzoly silentbloku: 

DOV
čsbks

čs
čs1 p

da2
F

p ≤
⋅⋅

=         (68) 

MPa38,9p

1482
2100p

čs1

čs1

=

⋅⋅
=

 

DOVčs1 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

čs1p   měrný tlak na čep silentbloku pod bočnicí konzoly silentbloku [MPa] 

čsF   síla působící na čep silentbloku [N] 

bksa   šířka bočnice konzoly silentbloku [mm] 

čsd   průměr čepu silentbloku [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 
Měrný tlak na čep silentbloku pod pouzdrem silentbloku: 

DOV
čsps

čs
čs2 p

db
F

p ≤
⋅

=         (69) 
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MPa3p

1450
2100p

čs2

čs2

=

⋅
=

 

DOVčs2 pp ≤   ⇒ pevnostní podmínka je splněna  

kde: 

čs2p   měrný tlak na čep silentbloku pod pouzdrem silentbloku [MPa]  

čsF   síla působící na čep silentbloku [N] 

psb   šířka pouzdra silentbloku [mm] 

čsd   průměr čepu silentbloku [mm] 

DOVp   dovolený měrný tlak [MPa] 

 

5.5.1.2 Kontrola na střih čepu silentbloku 

Určení dovoleného napětí ve střihu pro materiál 11 523: 

( ) MPa490284R e ÷=  viz literatura [1] 

⇒ volím MPa400R e =  

Mezní hodnota napětí ve střihu: 

eM R4,0 ⋅=τ  viz literatura [3]       (70) 

MPa160

4004,0

M

M

=τ

⋅=τ
 

⇒ volím koeficient bezpečnosti 4k =  (viz [1] se udává koeficient 1,5÷2), svou 
volbou 2krát snížím DOVp , čímž zajistím dvojnásobně vyšší bezpečnost. 

Dovolené napětí ve střihu: 

k
M

DOV
τ

=τ           (71) 

MPa40

4
160

DOV

DOV

=τ

=τ
 

kde: 

eR   mez kluzu materiálu [MPa] 

Mτ   mezní hodnota napětí materiálu ve střihu [MPa] 

DOVτ   dovolené napětí materiálu ve střihu [MPa] 
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k   koeficient bezpečnosti [-] 
 
Napětí ve střihu: 

DOV2
čs

čs

čs

čs
čs d

F2
S2

F
τ≤

⋅π

⋅
=

⋅
=τ         (72) 

MPa82,6

14
21002

čs

2čs

=τ

⋅π
⋅

=τ
 

DOVčs τ≤τ   ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

čsτ   napětí ve střihu čepu silentbloku [MPa]  

čsF   síla působící na čep silentbloku [N] 

čsS   průřez čepu silentbloku [ 2mm ] 

čsd   průměr čepu silentbloku [mm] 

DOVτ   dovolené napětí materiálu ve střihu [MPa] 

 

5.5.1.3 Kontrola na ohyb čepu silentbloku 

Určení dovoleného napětí v ohybu pro materiál 11 523: 

( ) MPa490284R e ÷=  viz literatura [1] 

⇒ volím MPa400R e =  

Mezní hodnota napětí v ohybu: 

eMoe R75,0R6,0 ⋅≤σ≤⋅  viz literatura [3]      (73) 

⇒ volím eMo R7,0 ⋅=σ         (74) 

MPa280

4007,0

Mo

Mo

=σ

⋅=σ
 

⇒ volím koeficient bezpečnosti 4k =  (viz [1] udává koeficient 1,5÷2), svou 
volbou 2krát snížím DOVp , čímž zajistím dvojnásobně vyšší bezpečnost. 

Dovolené napětí v ohybu: 

k
Mo

DOV
σ

=σ           (75) 
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MPa70

4
280

DOV

DOV

=σ

=σ
 

kde: 

eR   mez kluzu materiálu [MPa] 

Moσ   mezní hodnota napětí materiálu v ohybu [MPa] 

DOVσ   dovolené napětí materiálu v ohybu [MPa] 

k   koeficient bezpečnosti [-] 
 
Maximální ohybový moment: 









+⋅=

4
b

2
a

2
F

M psbksčs
čsmaxo         (76) 

Nmm17325M

4
50

2
8

2
2100M

čsmaxo

čsmaxo

=







 +⋅=

 

kde: 

čsmaxoM  maximální ohybový moment čepu silentbloku [Nmm] 

čsF   síla působící na čep silentbloku [N]   

bksa   šířka bočnice konzoly silentbloku [mm] 

psb   šířka pouzdra silentbloku [mm] 

 
Průřezový modul v ohybu: 

32
d

W
3

čs
čso

⋅π
=          (77) 

3
čso

3

čso

mm39,269W

32
14W

=

⋅π
=

 

kde: 

čsoW   průřezový modul v ohybu čepu silentbloku [ 3mm ] 

čsd   průměr čepu silentbloku [mm] 

 
 
 



ÚADI  Jaroslav HAMMER 

 

 68 

Maximální ohybové napětí: 

DOV
čso

čsmaxo
čsmaxo W

M
σ≤=σ         (78) 

MPa31,64

39,269
17325

čsmaxo

čsmaxo

=σ

=σ
 

DOVčsmaxo σ≤σ  ⇒ pevnostní podmínka je splněna 

kde: 

čsmaxoσ  maximální napětí v ohybu čepu silentbloku [MPa] 

čsmaxoM  maximální ohybový moment čepu silentbloku [Nmm] 

čsoW   průřezový modul v ohybu čepu silentbloku [ 3mm ] 

DOVσ   dovolené napětí materiálu v ohybu [MPa] 

 

5.5.2 Přední ukotvení rámu lineární jednotky 

Konstrukce předního ukotvení (viz Obr.31) je kompletně složena s ocelových plechů  
o tloušťce 8 mm, které jsou mezi sebou navzájem svařeny. Základní části ukotvení jsou 
základová deska, konzoly silentbloků, silentbloků, pouzder silentbloků, základny  
a horizontálních spojnic. Součástí předního ukotvení je i nosná čelní deska, která zakrývá celé 
čelo lineární jednotky a je svařena se základnou. Přední ukotvení je k jednotce připevněno 
prostřednictvím čtyř šroubů M8 procházejících nosnou čelní deskou a dvou šroubů M8 
procházejících základnou, které jsou zašroubovány do T-matic, vyrobených z pozinkované 
oceli, umístěných v T-drážkách přilehlých hliníkových profilů. 
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Obr.31 – Přední ukotvení jednotky 

5.5.3 Zadní ukotvení rámu lineární jednotky 

Stejně jako přední je i zadní ukotvení (viz Obr.32) kompletně složeno ze svařených 
ocelových plechů o tloušťce 8 mm. Jedním z rozdílů je absence čelní nosné desky místo, které 
je použita pouze nízká čelní deska svařená se základnou. Druhý rozdílem je použití dvou 
šikmých vzpěr přivařených k pouzdrům silentbloků a k nízké čelní desce. Připojení zadního 
ukotvení k lineární jednotce je stejné jako u předního ukotvení, jen s tím rozdílem, že nízká 
čelní deska je přichycena pouze dvěma šrouby k hliníkovým profilům. 
 

 

Obr.32 – Zadní ukotvení jednotky 
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5.6 Volba pohonu lineární jednotky 

Jako pohon lineární jednotky jsem zvolil třífázový asynchronní motor s převodovkou, 
který bude odzkoušen přímo při funkci s lineární jednotkou na zkušebně firmy Ochi. 
Servomotor bude výrobkem firmy Bosch Rexroth, ale zatím jsem žádný nevybral z důvodu 
ujasňování parametrů s firmou pro jeho vlastní návrh. 

5.6.1 Volba motoru a převodovky 

Parametry zvoleného motoru a převodovky musí splňovat nároky lineární jednotky, 
zejména tedy nároky sestavy kuličkového šroubu, která zajišťuje polohování s břemeny 
umístěnými na prospektové tahové tyči. Mezi nejdůležitější parametry patří výkon, kroutící 
moment, otáčky. 

Návrhové parametry převodového motoru z výpočtu kuličkového šroubu: 

- minimální výkon   kW015,1P kg480a =  (viz kapitola 5.1.4) 

- minimální kroutící moment  Nm58,13M kg480ta =  (viz kapitola 5.1.4) 

- provozní otáčky   1
permk min67,713n −=  (viz kapitola 5.1.1) 

 
Zvolil jsem tzv. převodový motor od firmy Lenze. Ve skutečnosti se jedná o třífázový 

asynchronní motor s čelní převodovkou, která je s motorem v jednom kompaktním bloku. 
Označení zvoleného převodového motoru:   GST06-1M VBR 112C32 

Parametry zvoleného převodového motoru: 

- označení motoru     MDEMAXX 112-32 
- výkon motoru     5,5 kW 
- jmenovitý kroutící moment motoru  36,6 Nm 

- jmenovité otáčky motoru    1min1445 −  

- jmenovité napětí     %10V400/230 ±  

- jmenovitý proud     21,7 / 12,5 A 
- jmenovitá frekvence    50 Hz 
- převodový poměr     1,6 

- otáčky na výstupu z převodovky   1min903 −  

- kroutící moment na výstupu z převodovky 57 Nm 
- zatížitelnost      1,07 
- chlazení integrovaným ventilátorem 
- mazání převodovky     CLP 460 
- výstupní konec (průměr × délka)   25 × 50 mm 
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Z parametrů zvoleného motoru je patrné, že má dostatečnou jak výkonovou tak  
i momentovou rezervu, které jsou velmi vhodné pro zabezpečení případného vzniku přetížení, 
či jiných krizových situací, při kterých by bylo potřeba vyššího výkonu, či momentu. 

Teoretická nosnost z parametrů převodového motoru: (viz [6]) 

P10
M2000

m m
teor ⋅

⋅η⋅π⋅
=         (79) 

kg55,2014m

1610
579,02000m

teor

teor

=

⋅
⋅⋅π⋅

=
 

kde: 

teorm   teoretická nosnost z parametrů motoru [kg] 

η   mechanická účinnost pro převod rotačního na lineární pohyb [-] 

mM   kroutící moment převodového motoru [Nm] 

P   stoupání (rozteč) závitu kuličkového šroubu [mm] 

Teoretická rychlost kuličkové matice z parametrů převodového motoru: (viz [6]) 

60000
Pn

v mot
teor

⋅
=          (80) 

1
teor

teor

sm24,0v

60000
16903v

−⋅=

⋅
=

 

kde: 

teorv   teoretická rychlost kuličkové matice z parametrů motoru [ 1sm −⋅ ] 

motn   otáčky na výstupu převodového motoru [ 1min − ] 

P   stoupání (rozteč) závitu kuličkového šroubu [mm] 

5.6.2 Volba měniče frekvence 

Pro regulaci otáček převodového motoru jsem zvolil měnič frekvence s označením 
8200 vector (viz Obr.33), který je od stejného výrobce jako převodový motor a to od firmy 
Lenze, což zajišťuje dokonalou kompatibilitu mezi komponenty. Jedná se o měnič frekvence 
pro rozsah výkonu 0,25÷7,5 kW při napětí 230/240 V. 

Pohonné vlastnosti: 

- přetížitelnost 180 % jmenovitého momentu po dobu 60 sekund 
- druhy provozu – U/f lineární, U/f kvadratický, vektorová regulace 
- rozsah nastavení otáček 1 : 50 
- spínací frekvence 2, 4, 8, 16 kHz 
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Obr.33 – Měnič frekvence 8200 vector 

Tento měnič frekvence se vyznačuje velmi snadným ovládáním, kde struktura nabídky 
odpovídá struktuře u dnešních mobilních telefonů. Pomocí ovládací jednotky Keypad XT 
s textovým zobrazením se dají velmi jednoduše nastavit veškeré potřebné parametry. Dále se 
vyznačuje velmi snadnou manipulací, rychlým připojením konektorů vodičů, které jsou 
samozřejmě chráněny proti přepólování. A navíc odolávají tyto měniče velmi drsným 
podmínkám, jako například díky velkoplošnému kontaktu stínění je zajištěno optimální 
chování z hlediska elektromagnetické kompatibility.  
Přesné označení měniče frekvence 8200 vector:  E82EV552K2C 

Parametry zvoleného frekvenčního měniče: 

- výkon      5,5 kW 
- napájecí napětí (pro frekvence 45...65 Hz)  230/240 V (3 ∼ 100…264 V) 
- rozměry (v × š × h)     (240 × 125 × 140) mm 

 

5.6.3 Volba brzdy pohonu 

Použití brzd na jevištních technologických zařízeních je dáno bezpečnostní normou  
i normou ČSN 91 8112. Z důvodu pohybu lidí pod i okolo lineární jednotky musejí být 
použity vždy dvě tzv. tiché divadelní brzdy, které musejí zaručit požadovaný brzdný účinek  
a tichost chodu. 

Pro použití na lineární jednotce jsem zvolil elektromagneticky odbrzďovanou 
pružinovou brzdu BFK458 od firmy Lenze (viz Obr.34) a jak už jsem uvedl výše budou na 
lineární jednotce použity dvě brzdy, které budou umístěné přímo na konci kuličkového 
šroubu. Jedná se o brzdu, která se díky svým parametrům používá u jevištní techniky. Díky 
tomu, že tato brzda je v podstatě modulární stavebnicový systém tzn., že má hodně 
nástavcových dílů, je možné ji použít i připevnit v skoro každém běžném mechanismu. 
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Obr.34 – Elektromagneticky odbrzďovaná pružinová brzda 

Vlastnosti brzdy BFK458: 

- brzdný moment   2÷600 Nm 
- 9 stavebních velikostí 
- standardní napětí   24, 103, 180, 205 V DC 
- teplotní třída   F (155 °C) 
- přednastavená vzduchová mezera, jednoduchá a rychlá montáž 
- není nutné pevné ložisko na straně brzdy 
- dlouhé vedení mezi rotorem a nábojem s malým opotřebením 
- zařízení pro ruční odbrždění 
- možnost doobjednat kontrolu pracovního zdvihu kotvy a opotřebení 

 
Elektromagneticky odbrzďovaná pružinová brzda pracuje na principu tzv. klidového 

proudu, což znamená, že brzdný moment je vyvozován v bezproudovém stavu. Brzdná síla je 
vytvářena tlačnými pružinami. Jako materiál brzdícího elementu se používá bezazbestové 
třecí obložení, které zaručuje vysokou životnost díky vysoké odolnosti proti otěru. 

5.7 Volba spojky 

Pro přenos kroutícího momentu z převodovky motoru na kuličkový šroub jsem zvolil 
spojku ROBA-ES od firmy Mayr. Jedná se o pružnou hřídelovou spojku bez vůle. 

Spojka se skládá ze dvou nábojů vyrobených z hliníkové slitiny a elastomerického 
hvězdicovitého elementu, který je vyroben ze speciálního polyuretanu (viz Obr.35). 
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Obr.35 – Základní části spojky ROBA-ES 

Přenos kroutícího moment bez vůle je zajištěn prostřednictvím předepjatého 
elastomerického hvězdicovitého elementu , který je dostatečně tvrdý, tuhý, odolný, výborně 
tlumí hluk a vibrace a má vysokou teplotní stálost, díky čemuž je garantována vysoká 
provozní bezpečnost spojky. Dále tato spojka velmi dobře kompenzuje radiální, axiální  
a úhlové vychýlení hřídelů, jejichž spojení zajišťuje. 

Rozsah použití spojky závisí na vlastnostech elastomerického elementu, který 
v podstatě určuje velikost přenášeného kroutícího momentu, tuhost spojky, tlumící schopnosti 
i schopnost vyrovnávat axiální, radiální a úhlové vychýlení hřídele. 
 

 

Obr.36 – Elastomerické elementy spojek ROBA-ES 

Elastomerické elementy jsou vyráběny v několika barvách (viz Obr.36), z nichž každá 
odpovídá určité tvrdosti materiálu dle Shoreho (viz Obr.37). 
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Obr.37 – Parametry elastomerických elementů 

Kompletace, montáž i údržba této spojky je velmi jednoduchá a to i díky tomu, že 
boky zubů elastomerického hvězdicovitého elementu jsou sraženy. 
 
Označení zvolené spojky (vysvětlivky, tvar, rozměry a vlastnosti viz [28]): 

ROBA-ES typ:  38 / 940.122.A / 22 / 25 
 
Základní technické parametry zvolené spojky: 

- maximální otáčky   1
max min7100n −=  

- nominální kroutící moment  Nm190M nomk =  

- maximální kroutící moment Nm380M maxk =  

5.8 Snímání polohy a otáček 

Pro zajištění zvýšené bezpečnosti a přesnosti najíždění spodního kladkostroje  
a správných otáček motoru jsem použil následující snímače polohy a otáček. 
 

5.8.1 Snímání polohy spodního kladkostroje 

Pro zvýšení přesnosti zajištění polohy spodního kladkostroje na kuličkovém šroubu 
jsem zvolil absolutní lankový enkodér od firmy Sick. Absolutní snímače jsou založeny na 
tom, že nepotřebují projetí referenční značky, ale poskytují okamžitou aktuální hodnotu. 
 
Absolutní lankový enkodér se skládá: 

- lankového navijáku (viz Obr.38)    MRA-F130-105D2 
- absolutního jednootáčkového enkodéru (viz Obr.38) ARS 60 

 
Základní parametry absolutního lankového enkodéru: 

- měřící vzdálenost     0…5 m 
- průměr lanka     1,35 mm 
- napájecí napětí DC     10…32 V 
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- maximální provozní otáčky    1min3000 −  

- průměr hřídele enkodéru    6 mm 
- způsob připojení     kabel, šroubovací radiální konektor 
- třída krytí      IP 65 / IP 66 
- provozní teplota     -20…70 °C 

 

Obr.38 – Lankový naviják a jednootáčkový enkodér 

V lankovém navijáku jsou dvě závitové díry prostřednictvím, kterých jsem zajistil 
připevnění celého absolutního lankového enkodéru ke konzole, která je pevně přišroubovaná 
k čelní desce. Absolutní lankový enkodér je umístěn tak, že lanko, které je připevněno 
k domku matice kuličkového šroubu, je rovnoběžné s osou kuličkového šroubu a tvoří s ní 
jednu rovinu kolmou k rovině konzoly pohonu, což zajišťuje přesné vedení lanka navijáku. 
 

5.8.2 Snímání otáček 

Pro snímání otáček jsem zvolil inkrementální enkodér typ DSG 65 (viz Obr.39) od 
firmy Sick. Jak jsem uvedl jedná se o inkrementální snímač, u kterého je dána aktuální poloha 
počáteční polohou, od které se odečítají nebo přičítají naměřené kroky. 
 

 

Obr.39 – Inkrementální enkodér typ DSG 65 
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Základní parametry inkrementálního enkodéru: 

- průměr dutiny pro hřídel    15 mm 

- maximální provozní otáčky    1min6000 −  

- provozní teplota     -20…70 °C 
- způsob připojení     kabel, radiální šroubovací konektor 
- třída krytí      IP 65 / IP 66 
- rozměry (průměr × šířka)    60 × 49 mm 

 
Inkrementální enkodér bude nasazen na osoustružený zadní konec kuličkového šroubu 

a umístěn ve vyfrézované dutině v hliníkovém profilu. Přípojný kabel enkodéru bude 
procházet vývrtem v hliníkovém profilu. 
 

5.9 Mazání lineární jednotky 

Na lineární jednotce bude nutnost v intervalech stanovených výrobcem provádět 
mazání soustavy kuličkového šroubu a ložisek uložení kuličkového šroubu a ložisek, na 
kterých jsou uloženy kladky. Mazání těchto částí se musí provádět tak, aby byl mezi 
vzájemně se pohybujícími částmi vždy tenký film mazacího tuku, který zajistí ochranu 
kuliček a drážek vedení v kuličkovém šroubu, matici i v ložiscích proti opotřebení, které by 
mohlo vést až k možnosti zadření a vzniku kolizní situace. 
 

5.9.1 Mazání soustavy kuličkového šroubu 

Pro mazání soustavy kuličkového šroubu jsem zvolil mazání tukem. Způsob mazání 
tukem je pro kuličkové soustavy vhodnější než mazání olejem, protože na jedno namazání 
tukem natočí matice na kuličkovém šroubu mnohonásobně více otáček, než kdyby se pro 
mazání používalo oleje, z toho plynou značně delší intervaly přemazání. 

V podstatě se pro mazání kuličkové soustavy mohou použít všechny běžné vysoce 
kvalitní tuky používané k mazání kuličkových ložisek. Při volbě správného tuku pro mazání 
sestavy kuličkového šroubu se ale musí dbát na to, aby v žádném případě neobsahoval 
součásti tuhého maziva jako např. grafit nebo MoS2. Množství použitého tuku by mělo 
odpovídat přibližně polovině kapacity v kuličkové matici. 

Pro přemazání se používají tuby s tuky Dynalub 510 a 520, které jsou běžně dostupné 
v nabídce firmy Bosch Rexroth. 
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Interval přemazání závisí na velkém množství faktorů, z nichž nejvýznamnějšími jsou: 

- míra znečištění 
- provozní teplota 
- velikost zatížení  

 
Pro přemazání sestavy kuličkového šroubu u lineární jednotky jsem zvolil tuk 

Dynalub 510. Je to vysoce výkonný tuk založený na bázi lithia, který byl vyvinut speciálně 
pro technologii posunového pohybu. Má vynikající odolnost proti vodě a zajišťuje velmi 
dobrou ochranu proti korozi. Používá se při teplotách -20°C až 80°C. 
 

 

Obr.40 – Vývrt pro mazání (označen pozicí 1) v kuličkové matici 

Tuk se při přemazání doplňuje z tuby se speciálním hrdlem, které se nasune do vývrtu, 
který je umístěn na ofrézované plošce ve válcové části příruby matice (viz Obr.40). Přesné 
množství tuku je dáno typem matice a určuje se z katalogu výrobce. Pro mnou zvolenou 
matici typ FEM-E-C je množství tuku Dynalub 510 pro přemazání 8,3 g. 
 

5.9.2 Mazání ložisek uložení kuličkového šroubu a ložisek kladek 

Pro mazání kuličkových ložisek uložení kuličkového šroubu i kuličkových ložisek 
kladek se může použít v podstatě jakýkoliv běžný vysoce kvalitní tuk určený k mazání 
valivých ložisek. Mazací tuk se musí v pravidelných intervalech určených výrobcem 
doplňovat. Pravidelné intervaly musí být samozřejmě kratší, než je životnost použitého 
mazacího tuku. Samozřejmostí je i to, že by nemělo dojít k přemazání ložiska, při kterém se 
zvyšuje valivý odpor, narůstá teplota, čímž dojde k znehodnocení mazacího tuku a vlivem 
narůstající teploty může dojít k poškození ložiska. 
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6 Závěr 
V první části práce jsem uvedl současnou problematiku dekoračních prospektových 

lineárních tahů, které se používají ve scénické technice k manipulaci s kulisami. Provedl jsem 
jejich základní rozdělení podle způsobu ovládání a popsal jsem v současnosti nejvíce 
používanou hydraulickou lineární tahovou jednotku, u které jsem uvedl základní konstrukční 
koncepci, funkční vlastnosti jednotlivých částí a důvody, proč je dnes nejpoužívanějším 
typem lineárních tahů ve větších divadlech. 

V další kapitole jsem se zmínil o problematice bezpečnosti, která je v současnosti 
hlavním požadavkem a určujícím faktorem při návrhu scénických konstrukcí a mechanismů  
a popsal jsem některé základní bezpečnostní požadavky, které musí navržená 
elektromechanická lineární tahová jednotka splňovat. 

Dále jsem provedl základní konstrukční koncepci rámu lineární tahové jednotky 
včetně zajištění přímočarého pohybu spodního kladkostroje, které bylo nejobtížnějším 
konstrukčním úkolem z důvodu vymezení vůlí vznikajících v důsledku výrobních tolerancí 
hliníkových profilů. Po třech variantách jsem dospěl k současné, dle mého názoru nejlepší, 
variantě, která je dále využita v mé práci. V návaznosti na konstrukci rámu jsem provedl 
konstrukční a rozměrový návrh spodního a horního kladkostroje, které společně tvoří 
převodový mechanismus, zajišťující převod rotačního pohybu kuličkového šroubu na zdvih 
lana s prospektovou tahovou tyčí s kulisami. 

V další kapitole jsem provedl výpočtový a konstrukční návrh kuličkového šroubu  
a matice, kde jsem určil kritické otáčky, maximální provozní otáčky, kritické a provozní 
vzpěrné zatížení kuličkového šroubu a maximální provozní rychlost matice z maximálních 
provozních otáček kuličkového šroubu. Z modelových hodnot pohybu matice po kuličkovém 
šroubu jsem určil střední otáčky a ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení, z nichž 
jsem vypočítal trvanlivost kuličkového šroubu a trvanlivost celé lineární tahové jednotky. 
V návaznosti na hodnoty určené v předcházejících kapitolách jsem provedl pevnostní kontrolu 
kuličkového šroubu. Výsledná bezpečnost kuličkového šroubu splnila očekávání a dostatečně 
plní bezpečnostní požadavky na kuličkový šroub. 

Pro uložení kuličkového šroubu jsem zvolil ze strany motoru speciální ložiskový 
komplet složený ze dvou dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, který bude 
přenášet většinu zatížení a na zadním konci uložení na jednořadém kuličkovém ložisku 
s kosoúhlým stykem. Na správné volbě a konstrukci uložení závisí přesnost, přenášený 
kroutící moment a správná funkčnost kuličkového šroubu. 

Poté jsem provedl návrh vybraných částí spodního a horního kladkostroje. Ten 
spočíval v pevnostním výpočtu čepu kladek a čepu uchycení lana, ve výpočtu a volbě 
vhodného lana a v návrhu tvaru a materiálu kladek, který musí zaručovat minimální tření  
a hlučnost při styku s ocelovým lanem. 
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Dle vypočtených hodnot kroutícího momentu a teoretického výkonu na kuličkové 
matici jsem zvolil pro pohon lineární tahové jednotky vhodný třífázový motor, který splňuje 
s dostatečnou rezervou výkonové požadavky. K motoru jsem navrhl vhodný měnič frekvence 
zajišťující potřebnou plynulou změnu otáček tak, aby nedocházelo ke vzniku trhavých pohybů 
spodního kladkostroje, což by vedlo ke vzniku vibrací prospektové tahové tyče. Pro přenos 
kroutícího momentu z motoru na kuličkový šroub jsem zvolil pružnou hřídelovou spojku, 
která má dostatečnou momentovou rezervu. Z důvodu zvýšení bezpečnosti práce pod lineární 
jednotkou jsem použil dvě tiché divadelní elektromagneticky odbrzďované pružinové brzdy 
plnící všechny normalizované požadavky, které mají tak jako pružná hřídelová spojka 
dostatečnou momentovou rezervu. Dále jsem navrhl vhodné snímače polohy spodního 
kladkostroje a otáček motoru, které zvyšují přesnost a bezpečnost chodu lineární tahové 
jednotky. V neposlední řadě jsem navrhl kvalitní mazací tuky pro servisní přemazávací 
intervaly sestavy kuličkového šroubu, ložisek kuličkového šroubu a ložisek kladek, které 
zajišťují při správném způsobu používání vysokou výkonnost mazaných komponentů. 

Podle prvotních záměrů dle časové dispozice měla práce obsahovat i dokumentaci, 
zpracované hodnoty a výsledky z měření a zkoušení kompletní elektromechanické lineární 
tahové jednotky na zkušebně firmy Ochi v Ostravě. Zkoušení lineární tahové jednotky bude 
probíhat až po odevzdání této práce, z důvodu zpoždění dodacího termínu pohonu. 

Výsledkem této práce je prototyp elektromechanické lineární tahové jednotky 
vyrobený pod záštitou firmy Bosch Rexroth, který bude umístěn na zkušebně firmy Ochi 
v Ostravě. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbolů 

n1 aa ÷  [ 2sm −⋅ ] zrychlení ve fázi n1 ÷  

bksa   [mm]  šířka bočnice konzoly silentbloku 

kdčka   [mm]  hloubka zapuštění čepu kladek do krycí desky 

kdčla   [mm]  hloubka zapuštění čepu uchycení lana do krycí desky 

lkb   [mm]  šířka ložisek kladky 

pb   [mm]  šířka pera 

psb   [mm]  šířka pouzdra silentbloku 

úlb   [mm]  šířka úchytů lana 
C   [N]  dynamická únosnost kuličkové matice 

2d   [mm]  malý průměr závitu kuličkového šroubu 

čsd   [mm]  průměr čepu silentbloku 

čkd   [mm]  průměr čepu kladek 

čld   [mm]  průměr čepu uchycení lana 

pd   [mm]  průměr konce kuličkového šroubu pod perem 

ballsrewDC  [%]  procentuální činitel využití kuličkového šroubu 

machineDC  [%]  procentuální činitel využití lineární jednotky 

Fkf   [-]  koeficient jako funkce koncových ložisek 

nkf   [-]  koeficient jako funkce koncových ložisek 
F   [N]  provozní zatížení 

n1 FF ÷  [N]  axiální síla působící na kuličkový šroub ve fázi n1 ÷  

p1F   [N]  síla působící na plochu pera v hřídeli 

p2F   [N]  síla působící na plochu pera v náboji 

na1a FF ÷  [N]  zrychlující síla od hmotnosti spodního kladkostroje ve fázi n1 ÷  

AyF   [N]  reakce v podpoře A v ose y 

AzF   [N]  reakce v podpoře A v ose z 

ByF   [N]  reakce v podpoře B v ose y 

BzF   [N]  reakce v podpoře B v ose z 

čkF   [N]  síla působící na čep kladek 

člF   [N]  síla působící na čep uchycení lana 

čsF   [N]  síla působící na čep silentbloku 

neff1eff FF ÷  [N]  efektivní axiální zatížení ve fázi n1 ÷  

kšgF   [N]  síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu 

jF   [N]  jmenovitá únosnost lana 

kF   [N]  teoretické vzpěrné zatížení kuličkového šroubu 

permkF   [N]  maximální provozní vzpěrné zatížení kuličkového šroubu 

limF   [N]  limitní síla vnějšího zatížení 
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mF   [N]  ekvivalentní vnitřní dynamické axiální zatížení 

oF   [N]  osová síla v laně 

skoF   [N]  obvodová síla od spodního kladkostroje 

np1p FF ÷  [N]  síla od hmotnosti břemene ve fázi n1 ÷  

prF   [N]  síla předpětí 

nR1R FF ÷  [N]  odporová třecí síla ve fázi n1 ÷  

g   [ 2sm −⋅ ] tíhové zrychlení 
k   [-]  koeficient bezpečnosti 

lk   [-]  součinitel bezpečnosti lana 

ck   [-]  celkový koeficient bezpečnosti 

vzk   [-]  vzpěrný bezpečnostní faktor 

σk   [-]  koeficient bezpečnosti v ohybu 

τk   [-]  koeficient bezpečnosti v krutu 

kl   [mm]  efektivní vzpěrná délka kuličkového šroubu 

nl   [mm]  maximální nepodepřená délka kuličkového šroubu 

pl   [mm]  délka pera 

kšzčl   [m]  délka závitové části kuličkového šroubu 
L   [ot.]  trvanlivost kuličkového šroubu 

hL   [h]  trvanlivost kuličkového šroubu 

machinehL  [h]  trvanlivost lineární jednotky 
m   [kg]  hmotnost spodního kladkostroje 

teorm   [kg]  teoretická nosnost z parametrů motoru 

kšzčm   [kg]  hmotnost závitové části kuličkového šroubu 

teorkM   [Nm]  teoretický kroutící moment 

mM   [Nm]  kroutící moment převodového motoru 

maxoM   [Nm, Nmm] výsledný ohybový moment 

1maxoM  [Nm, Nmm] maximální ohybový moment v rovině x-y 

2maxoM  [Nm, Nmm] maximální ohybový moment v rovině x-z 

člmaxoM  [Nmm]  maximální ohybový moment čepu uchycení lana 

čsmaxoM  [Nmm]  maximální ohybový moment čepu silentbloku 

taM   [Nm]  provozní kroutící moment 

n1 nn ÷  [min-1]  průměrné otáčky ve fázi n1 ÷  

kn   [min-1]  kritické otáčky kuličkového šroubu 

permkn   [min-1]  maximální provozní otáčky kuličkového šroubu 

mn   [min-1]  střední otáčky 

motn   [min-1]  otáčky na výstupu převodového motoru 

np1p nn ÷  [min-1]  průměrné otáčky ve fázi n1 ÷  
p   [-]  exponent valivého elementu 
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čk1p   [MPa]  měrný tlak na čep kladek pod krycí deskou 

čl1p   [MPa]  měrný tlak na čep uchycení lana pod krycí deskou 

čs1p   [MPa]  měrný tlak na čep silentbloku pod bočnicí konzoly silentbloku 

p1p   [MPa]  měrný tlak na plochu pera v hřídeli 

čk2p   [MPa]  měrný tlak na čep kladek pod ložisky kladky 

čl2p   [MPa]  měrný tlak na čep uchycení lana pod úchyty lana 

čs2p   [MPa]  měrný tlak na čep silentbloku pod pouzdrem silentbloku 

p2p   [MPa]  měrný tlak na plochu pera v náboji 

aP   [kW]  provozní výkon  

DOVp   [MPa]  dovolený měrný tlak 
P   [mm]  stoupání (rozteč) závitu kuličkového šroubu 

elP   [kW]  výkon elektromotoru 

kšq   [ 1mN −⋅ ] liniová síla od hmotnosti závitové části kuličkového šroubu 

nt1t qq ÷  [%]  procentuální časový úsek ve fázi n1 ÷  

skr   [m]  průměr obtočené kružnice 

eR   [MPa]  mez kluzu materiálu 

mR   [MPa]  mez pevnosti v tahu 

n1 ss ÷   [m]  uražená dráha ve fázi n1 ÷  

p1S   [ 2mm ]  styková plocha pera v hřídeli 

p2S   [ 2mm ]  styková plocha pera v náboji 

čsS   [ 2mm ]  průřez čepu silentbloku 
t   [s]  celkový čas 

n1 tt ÷   [s]  časový úsek ve fázi n1 ÷  

p1t   [mm]  výška pera v náboji 

pt   [mm]  výška pera v hřídeli 

nv   [ 1sm −⋅ ] lineární rychlost ve fázi n1 ÷  

1nv   [ 1sm −⋅ ] počáteční lineární rychlost ve fázi n1 ÷  

2nv   [ 1sm −⋅ ] konečná lineární rychlost ve fázi n1 ÷  

np1p vv ÷  [ 1sm −⋅ ] průměrná rychlost ve fázi n1 ÷  

teorv   [ 1sm −⋅ ] teoretická rychlost kuličkové matice z parametrů motoru 

zkškW   [ 3mm ]  průřezový modul v krutu závitu kuličkového šroubu 

čloW   [ 3mm ]  průřezový modul v ohybu čepu uchycení lana 

čsoW   [ 3mm ]  průřezový modul v ohybu čepu silentbloku 

zkšoW   [ 3mm ]  průřezový modul v ohybu závitu kuličkového šroubu 

prX   [-]  faktor předpětí  

σβ   [-]  vrubový součinitel pro ohyb 

τβ   [-]  vrubový součinitel pro krut 
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pε   [-]  součinitel jakosti povrchu součásti 
η   [-]  mechanická účinnost pro převod rotačního na lineární pohyb 

aσ   [MPa]  amplituda napětí v ohybu závitu kuličkového šroubu  

Coσ   [MPa]  mez únavy v ohybu pro střídavý ohyb za rotace 

DOVσ   [MPa]  dovolené napětí materiálu v ohybu 

mσ   [MPa]  střední napětí v ohybu závitu kuličkového šroubu 

Moσ   [MPa]  mezní hodnota napětí materiálu v ohybu 

Mtσ   [MPa]  mezní hodnota napětí materiálu v tlaku 

člmaxoσ  [MPa]  maximální napětí v ohybu čepu uchycení lana 

čsmaxoσ  [MPa]  maximální napětí v ohybu čepu silentbloku 

zkšoσ   [MPa]  napětí v ohybu závitu kuličkového šroubu 

aτ   [MPa]  amplituda napětí v krutu závitu kuličkového šroubu 

čsτ   [MPa]  napětí ve střihu čepu silentbloku 

DOVτ   [MPa]  dovolené napětí materiálu ve střihu 

hCkτ   [MPa]  mez únavy v krutu pro míjivý krut 

zkškτ   [MPa]  napětí v krutu závitu kuličkového šroubu 

Mτ   [MPa]  mezní hodnota napětí materiálu ve střihu 

mτ   [MPa]  střední napětí v krutu závitu kuličkového šroubu 

συ   [-]  součinitel velikosti součásti pro ohyb 

τυ   [-]  součinitel velikosti součásti pro krut 

σψ   [-]  součinitel citlivosti materiálu na nesouměrnost cyklu pro ohyb 

τψ   [-]  součinitel citlivosti materiálu na nesouměrnost cyklu pro krut  
 
 
 

9 Seznam příloh 
Výkres 1 Lineární jednotka  0-OCH-29077-1 
Výkres 2 Spodní kladkostroj  2-OCH-29077-2 
Výkres 3 Horní kladkostroj  2-OCH-29077-19 
Výkres 4 Základní rám   2-OCH-29077-24 


