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ANOTACE  
Předmětem této diplomové práce je optimalizace štítu asynchronního motoru. V práci 

jsou uvedeny výsledky modální a deformačně-napěťové analýzy počítané na modelu štítu, 

který je v současnosti vyráběn. K řešení tohoto problému bylo využito výpočtového systému 

Pro/MECHANICA, který je založen na metodě geometrických elementů – GEM.  

Hlavním výstupem práce je návrh dvou nových optimalizovaných modelů štítu 

elektromotoru a jsou zde uvedeny výsledky modální a deformačně-napěťové analýzy 

spočítané pro tyto modely. Součástí práce je také návrh a technicko-ekonomické vyhodnocení 

způsobů odlévání, pomocí nichž by se dal nový štít vyrábět. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  
Optimalizace, Modální analýza, Deformačně-napěťová analýza, Pro/MECHANICA, 

GEM  

 

 

 

 

ANNOTATION  
The subject of this diploma thesis is to optimize the shield of asynchronous motor. In 

the thesis are given results of modal and the strain-stress analysis made for model of the 

shield, which is currently produced. To resolve this issue was used CAE programming system 

Pro/MECHANICA, which is based on method of geometric elements – GEM. 

The main output of this work is proposal of two new optimized shields of 

asynchronous motor and for these are presented results of modal analyse and the strain-stress 

analysis. Part of the thesis is design and technical-economic evaluation of casting methods for 

new shield production. 
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ÚVOD 
Diplomová práce byla zadána od společnosti Danaher Motion, s.r.o, která se mimo jiné 

zabývá výrobou asynchronních motorů pro vysokozdvižné vozíky. Výroba motorů je velmi 

náročná z hlediska návrhu jednotlivých součástí, které by měly být dostatečně funkční a 

spolehlivé. Důležitým faktorem při výrobě jsou také ekonomická hlediska. Pokud chce firma 

prodávat své výrobky a zároveň na nich vydělat, musí se snažit vyrábět kvalitní výrobky při 

vynaložení co nejmenších nákladů.  

Součástí asynchronního motoru s označením TSP 180/4-200-T-12412 je také štít, který 

chce firma analyzovat a navrhnout nové konstrukční řešení. Štít motoru je již několik let ve 

výrobě a je vyráběn klasickou metodou litím do pískové formy. Tato metoda s sebou přináší 

řadu nevýhod, které budou rozebrány v následujících kapitolách. Štít motoru byl navržen 

zhruba před deseti lety konstruktéry bez jakýchkoliv pevnostních analýz pouze na základě 

inženýrských zkušeností s konstrukcí podobných součástí a ověřením na prototypové sérii 

motorů. 

Stávající štít je vyhovující z hlediska funkčnosti. Firma uvedla, že na tento typ motoru 

jsou reklamace, způsobené ztrátou funkčnosti štítu, v jednotkách kusů na tisíc vyrobených 

motorů. Zákazník, používající tyto motory, si úzkostlivě chrání informace ohledně výroby a 

sdílí minimum informací včetně montáže štítu. Tím pádem není známo, co zapříčinilo ztráty 

funkčnosti štítů motoru.  

Jedním z důvodů by mohlo být dosažení mezního stavu pevnosti v oblasti patek motoru, 

které jsou zatěžovány silou od šroubového spoje. Další možností je skrytá vada materiálu. Lití 

do písku je poměrně velmi složitý technologický proces, při kterém může dojit k celé řadě 

vad, jako jsou např. nehomogenity materiálu při nerovnoměrném tuhnutí taveniny, dutiny, 

vměstky atd. Některá z těchto možností mohla být také příčinnou zničení štítu motoru již při 

samotné montáži. 

Snížit počet reklamací kvůli štítu motoru je jeden z hlavních důvodů, proč chce firma 

přejít z výroby štítu litím do písku na moderní výrobu tlakovým litím. Dalším důvodem je 

také ekonomické hledisko. Úkolem této práce je stávající štít optimalizovat tak, aby byl ze 

všech hledisek funkční a zároveň měl i co nejnižší hmotnost. Rozdíl hmotností mezi 

stávajícím a novým odlitkem by měl vést ke snížení nákladů na výrobu štítu. Technicko-

ekonomické hledisko obou technologií bude vysvětleno v následujících kapitolách. 
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INFORMACE O FIRM Ě DANAHER MOTION , S.R.O. 
 

Společnost vznikla v roce 1992 pod jménem Servo Motory Brno jako typická česká 

firma. Od roku 2001 se stala součástí skupiny Danaher a v roce 2004 se přestěhovala do 

nových prostor v Brně - Modřicích a změnila název na Danaher Motion,  s.r.o.  

Danaher Motion, s.r.o. patří k nadnárodní skupině Danaher, která zaujímá přední místa 

na světových trzích a pobočky různých značek má po celém světě.  Firma Danaher Motion, 

s.r.o. se zabývá výrobou, výzkumem a vývojem servomotorů. Danaher Motion, s.r.o. působí v 

oblasti elektrických motorů pro použití v robotice a při průmyslových výrobních procesech. 

Produkce společnosti je určena především na export do zahraničí [2]. 
 

Aktivity skupiny Danaher:  

• Electronic Test - jedná se o celou řadu kompaktních profesionálních testovacích 

nástrojů a kalibrovacích zařízení. Tyto testovací výrobky měří napětí, odpor, sílu, 

frekvenci, teplotu, tlak a další parametry. 

• Motion  - motory, řízení, kontrolní mechanismy, mechanické komponenty (např. 

lineární ložiska, brzdy) a příbuzné výrobky, které jsou určeny např. pro výrobu 

balicích zařízení, lékařských přístrojů, zařízení obvodových desek a elektrických 

vozidel (např. elektrických zvedacích vozíků). 

• Enviromental - výrobky v této oblasti se používají pro účely kontroly vody (měření 

chemických, fyzikálních a mikrobiologických parametrů vody) a pro účely 

maloobchodu s pohonnými hmotami (monitorovací systémy a systémy pro zjištění 

průsaků, zařízení pro sběr par apod.). 

• Product Identification  - výroba zařízení používaných za účelem tisku a čtení 

čárových kódů, datových kódů a jiných způsobů značení zboží. 

• Mechanical Hand Tools - jedná se o celou řadu mechanických ručních nástrojů pro 

nejrůznější použití, a to jak pro profesionály, tak pro kutily. 

• Medical technology - do této oblasti spadá celá řada nástrojů na měření krevních 

plynů a dentálních zobrazovacích zařízení (dentální RTG a intraorální kamery) [2]. 

   
 

Obr. 1, 2 – Ukázka výrobků firmy Danaher Motion [2] 
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1 FORMULACE PROBLÉMOVÉ SITUACE A CÍL PRÁCE  
 
1.1 PROBLÉMOVÁ SITUACE   

V současné době je při návrhu strojních součástí kladen značný důraz na snižování 

spotřeby materiálu při zachování jejich mechanických vlastností, jak z hlediska pevnostního, 

tak také z hlediska vibrací. Tímto směrem se také ubírá firma Danaher Motion, s.r.o, která 

chce analyzovat stávající štít asynchronního motoru, který je vyráběn bez předchozích 

pevnostních výpočtů a je možné předpokládat, že je v některých oblastech předimenzovaný. 

To znamená, že spotřebované množství materiálu na výrobu štítu je zbytečně velké a proto se 

firma rozhodla minimalizovat náklady na výrobu nejen změnou geometrie výrobku, ale také 

změnou technologie odlévání. 

Od zadavatelů byly získány potřebné informace o vyráběném asynchronním motoru a 

jeho použití. Dále byly k dispozici informace o použitých materiálech na výrobu a také 

provozní podmínky. Všechny tyto údaje byly použity při výpočtovém modelování stávajícího 

a nového modelu štítu motoru.   

 

 
1.2 CÍL PRÁCE  

Cílem této práce je vytvořit 3D model geometrie štítu asynchronního motoru podle 

výkresové dokumentace dodané firmou Danaher Morión, s.r.o. s využitím programu 

Pro/ENGINEER WF 2.0. Programový systém od firmy PTC je propojen s MKP softwarem 

Pro/MECHANICA WF 2.0, ve kterém budou prováděny deformačně-napjatostní analýzy 

stávajícího a nového modelu štítu motoru. Výpočtové modelování současného stavu by mělo 

vést ke stanovení kritických míst na štítu a zjištění bezpečnosti vzhledem k meznímu stavu 

pružnosti. 

 Další cílem této práce je optimalizace geometrie stávajícího štítu motoru s důrazem na 

minimalizaci nákladů na výrobu, při splnění bezpečnostních podmínek mechanických 

vlastností nového štítu. Důležitým faktorem při optimalizaci musí být vyrobitelnost 

navrhovaného modelu, který se již nebude vyrábět původní metodou litím do písku, ale 

moderní technologií tlakového lití. Metoda tlakového lití vyžaduje své vlastní specifické 

požadavky, které by měl model splňovat. 

Součástí této diplomové práce by mělo být také ekonomické zhodnocení výroby 

stávajícího štítu, v porovnání s navrhovaným způsobem lití nového štítu.  
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2 ZPŮSOBY ODLÉVÁNÍ  
V následujících kapitolách jsou popsány základní způsoby odlévání neželezných 

slitin, které by se daly využít pro výrobu štítu motoru.  

 

2.1 L ITÍ DO PÍSKOVÉ FORMY  
Tento způsob odlévání je vhodný pro všechny kategorie odlitků. Používá se 

především pro kusovou a malosériovou výrobu menších odlitků, pro které by bylo zhotovení 

kovových forem neekonomické. Dále se používá pro výrobu velkých odlitků, které by nešly 

vyrábět jinou metodou. Hmotnosti odlitků se pohybují od 0,1 do 150 kg. Tento způsob 

odlévání se používá pro malosériovou výrobu přibližně do 5000 kusů. 

Princip spočívá v zaformování kovového nebo dřevěného modelu (případně jader) do 

formy, která se skládá ze dvou částí – horní a dolní formy, které při spojení vytvářejí dělící 

rovinu odlitku. Součástí formy je také vtoková soustava složená z vtokové jamky, vtokového 

kanálku, rozváděcích kanálků a struskových kanálků. Minimální tloušťka stěn odlitku 

se pohybuje mezi 4 až 6 mm. Náklady na výrobu modelu (formy) se pohybují řádově 

v desítkách tisíc Kč. 

Formovací směs je složena z ostřiva, nejčastěji to bývá křemenný písek různé 

zrnitosti, a pojiva, které má spojuje ostřivo. Při odlévání neželezných slitin se mohou používat 

jemnější ostřiva, díky kterým je nižší drsnost odlitků. I přes použití jemnějšího ostřiva začíná 

drsnost povrchu na hodnotě Ra 6,3.  

Do vytvořené formy se nalije roztavená slitina, v tomto případě slitina G – AlSi8Cu3, 

která má teplotu tavení okolo 600°C. Po dostatečném vychladnutí odlitku následuje rozbití 

pískové formy a vyjmutí odlitku. Po odstranění nečistot z povrchu odlitku je nutné odstranit 

všechny nálitky, výfuky a jádra.  

Vlivem špatně navrženého modelu nebo nesprávného technologického postupu při 

výrobě formy a odlévání může dojít k řadě vad na odlitku. Mezi nejčastější vady patří 

bubliny - příčinou je velké množství plynů v tavenině nebo vlhká forma, staženiny – vznikají 

špatným nálitkováním, trhliny za tepla – příčinou je nestejnoměrná tloušťka stěn, praskliny –

důvodem je nesprávně provedené tepelné zpracování, nezaběhnutí - důsledek malé tloušťky 

stěn, přesazení - příčinou je špatně složená forma, opotřebované rámy. Všechny tyto vady 

výrazně snižují mechanické vlastnosti odlitku, oproti kokilovému odlévání je to řádově 

o 10%. Do výpočtu nelze tyto vady zahrnout. Aby se zabránilo možnému porušení odlitku, 

lze předepsat lepší bezpečnost [3], [4]. 

Odlitek štítu motoru, který je vyráběn metodou lití do pískové formy, obsahuje 

technologické nálitky, které je nutné obrobit, aby dané části dobře plnily svoji funkci. Je to 

např. nálitek v horní části patky, kde musí být vyfrézována dosedací plocha pro podložku. 

Dále pak nálitky v pouzdře ložiska a také lem na spodní části štítu, kde musí být vyfrézována 

dosedací plocha pro statorové plechy. Omezená minimální tloušťka stěn a nutné 

technologické přídavky s sebou přinášejí další finanční náklady, které prodražují výrobu štítu 

motoru.  
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2.2 GRAVITA ČNÍ LITÍ DO KOKILOVÝCH FOREM  
Jde o poměrně jednoduchou technologii. Formy bývají obvykle z litiny s lupínkovým 

nebo kuličkovým grafitem, jsou dvoudílné nebo vícedílné. Jádra mohou být kovová případně 

písková, která se používají zejména v případech, kdy by kovová jádra nešla z dutiny odlitku 

vytáhnout. Formy bývají nainstalovány na kokilových strojích, které zajišťují skládání a 

rozebírání forem, vyhazování odlitků z formy a pomocí vytahovačů mohou manipulovat 

s jednotlivými volnými částmi forem. Bývají většinou řešeny se svislou dělící rovinou [4].  

 

 
Obr. 3 – Kokilový stroj s dvoudílnou formou [4] 

 

Minimální tloušťka stěn odlitků bývá kolem 3 až 5 mm, obvykle však bává větší. 

Hlubší otvory se předlévají od průměru přibližně 10 mm. Na odlitcích musí být úkosy alespoň 

2-3°. Hmotnost odlitků je od desítek gramů do maximálně 50 kg. Kovové formy musí být 

předehřáty a jejich provozní teplota by se měla pohybovat kolem 200-250 °C. Chlazení bývá 

vodní, zalitými chladícími šneky nebo přišroubovanými chladícími deskami. 

Povrch forem se periodicky ošetřuje nátěry, které zamezují lepení odlitků ke kokile a 

rozpuštění železa. Tato metoda odlévání je především určena pro větší série, které se pohybují 

od 100 do 50 tis. kusů. Výroba forem je oproti metodě lití do písku výrazně dražší a pohybuje 

se v řádech stovek tisíc Kč. Kovová forma je také výhodnější z hlediska dosažitelného 

povrchu odlitku, drsnost začíná na hodnotě Ra 2,5 [3],[4].    
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2.3 TLAKOVÉ LITÍ  
Tlakové lití je nejdůležitější technologií výroby odlitků z hliníkových slitin. 

Principem výroby je vstřikování roztavené slitiny do dutiny kovové formy pod vysokým 

tlakem až 250 MPa. Za těchto podmínek je možné vyrábět tvarově velmi komplikované 

odlitky s tloušťkou stěn od přibližně 1-2 mm. Rozměry odlitků jsou velmi přesné. Ve formách 

lze používat výhradně kovová jádra. Tvar odlitku musí respektovat možnosti rozebrání formy 

a vytažení volných částí a jader. Velká část otvorů se předlévá. Do forem je před litím možno 

vkládat kovové zálitky.  

Formy jsou vyráběny nástrojařským způsobem. Obvykle se skládají z rámu a vložek, 

které tvoří funkční část formy, která je přímo ve styku s kovem. Vzhledem ke značným 

mechanickým a tepelným nárokům se funkční části vyrábí z vysoce legovaných Cr-Mo ocelí. 

Méně namáhané části jako rám a další díly se vyrábí z méně ušlechtilých ocelí. Vzhledem k 

mimořádně vysokým výrobním nákladům formy, které jsou řádově statisíce až miliony korun, 

se vyžaduje i vysoká životnost forem, které vydrží až 1 mil. odlití.  

Maximální velikost odlitků, které se na konkrétním stroji dají vyrobit, je limitována 

maximální hmotností kovu a uzavírací silou stroje. Velké stroje mají uzavírací sílu až kolem 

40 MN, výjimečně i vyšší. Hmotnost odlitků je od desítek gramů přibližně do 30 kg.  

Podle konstrukce se tlakové stroje dělí na dva základní typy, se studenou a s teplou 

komorou. Podle směru pohybu plnicího pístu mohou být stroje se svislou nebo vodorovnou 

komorou. Slitiny hliníku se v současné době odlévají téměř výhradně na strojích se studenou 

horizontální komorou [3], [4].  
 

 
Obr. 4 – Horizontální tlakový stroj se studenou komorou [4] 

 

Dávkování kovu do plnicí trubice se může provádět manuálně plnicí lžící, 

u modernějších zařízení je však dávkování automatické. Po ztuhnutí se odlitek z pohyblivé 

části formy vytlačí pomocí vyhazovačů a odebírá ručně nebo pomocí robota. Následuje 

ochlazení odlitku, ostřižení vtoků a přetoků a další obráběcí operace. Před dalším licím 

cyklem se forma nastříká separačním prostředkem, který zamezuje nalepování odlitků na 

formu a usnadňuje jejich vyjímání z formy. V moderních provozech je celý výrobní cyklus 

automatizován. 
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Tlakově lité odlitky nejsou příliš kvalitními výrobky z hlediska vnitřní homogenity. 

Při rozstřikování kovu ve formě dochází k jeho oxidaci a reakci s mazadlem a důsledkem je 

vznik velkého množství vměstků. V některých průřezech může rovněž zůstávat uzavřený 

vzduch, který je příčinou tvorby bublin. Vyřešení optimálního způsobu plnění je otázkou 

správné konstrukce formy, vtokové soustavy, odvzdušňovacího systému a režimu plnění.  

K zajištění konstantní kvality výroby je nutno udržovat v poměrně úzkém rozmezí 

teplotu forem. Teplota forem se snímá pomocí termočlánků a regulace se provádí obvykle 

automaticky a nastavuje se v mezích 180-250 °C. Kolísání teplotního režimu se zamezuje 

zejména dodržováním pravidelného licího cyklu během celého pracovního dne [4].  

Nově navržený nový model by se měl vyrábět moderní metodou tlakového lití, která 

by měla přinést řadu výhod: 
 

Hlavní přínosy tlakového lití [3]: 
• vysoká rozměrová přesnost odlitků 

• velmi kvalitní povrch odlitků – Ra≥0,8  

• možnost odlévání odlitků s velmi malou tloušťkou stěn – od 1-2 mm 

• nízká hmotnost odlitků 

• vysoké využití materiálu 

• vysoká produktivita 

• životnost forem až 1 mil. odlitků 

• možnost zalévání vložek (tzv. „zálitků“) z odlišného materiálu  

• odpadá potřeba nálitkování 

• malý počet dokončovacích operací (ostřižení vtoku a zateklin, případně obrábění, 

leštění a povrchová úprava) 

Hlavní nevýhody tlakového lití [3]:  

• vysoká cena licích strojů a tlakových forem zejména pro tvarově složité odlitky 

(nástrojové legované oceli, kvalitní povrch, chladící, resp. ohřívací kanály, jádra a 

vyhazovače)  

• omezený sortiment vhodných slitin (do licí teploty zhruba 1100°C) 

• omezená velikost odlitků (zhruba do plochy odlitku v dělící rovině 2000 cm2 a 

hmotnosti 30 kg) 

• problémy při výrobě tvarově složitých odlitků (porezita vzniklá zachycením 

vzduchu a plynů způsobuje netěsnost odlitků) 

• technické problémy (odvzdušnění, lepení slitiny na formu, vytahování jader) 
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3 ASYNCHRONNÍ MOTOR  
Asynchronní motor je výrobně nejjednodušší a proto nejlevnější elektrický motor s 

vysokou spolehlivostí, proto je nejčastěji používaným elektrickým motorem. Snad jedinou 

nevýhodou je velký proudový náraz při rozběhu a induktivní účiník cosφ, který způsobuje 

jalové zatížení sítě.  

Asynchronní motor se skládá ze statoru (nepohyblivá část) a rotoru (pohyblivá část).  

Stator se skládá z litinové kostry a dvou ložiskových štítů. Do kostry statoru jsou 

zalisovány navzájem izolované plechy s drážkami – magnetický obvod stroje. Do těchto 

drážek se ukládá obvykle trojfázové vinutí – motory trojfázové. Jednofázové motory se 

používají pro malé výkony. 

Na hřídeli rotoru  jsou nalisovány rotorové plechy s drážkami, které tvoří druhou část 

magnetického obvodu. V ložiskových štítech statoru jsou ložiska, ve kterých se celý rotor 

otáčí. Vzduchová mezera mezi statorem a rotorem je v rozmezí  0,3 – 1 mm. 

Trojfázové nebo jednofázové statorové vinutí je uložené v drážkách statoru. Podle 

provedení rotoru se dělí asynchronní motory na:  

a) motory s kotvou nakrátko 

b) motory s kotvou kroužkovou  

Motor s kotvou nakrátko má rotorové vinutí zhotovené z tyčí, které jsou na obou 

čelních stranách spojeny vodivými kruhy. Tyče mohou být měděné, hliníkové  nebo mosazné. 
 

 
Obr. 5 – Rotorová klec motoru nakrátko [5] 

 

Motor s kotvou kroužkovou má na rotoru trojfázové vinutí. Začátky vinutí jsou 

vyvedeny na tři navzájem odizolované kroužky, které jsou umístěné na hřídeli. Přes tyto 

kroužky a kartáče je vinutí připojeno k regulačním odporům. Asynchronní motory se vyrábějí 

nejčastěji jako zavřené s vlastním povrchových chlazením. Chlazení je aktivní, pomocí 

přídavných ventilátorů, nebo pasivní, kde se využívá větracích otvorů ve štítech motoru.  

Princip asynchronního motoru je založen na točivém magnetickém poli. Připojením 

trojfázového statorového vinutí k napájecí síti o frekvenci f1, vzniká ve vzduchové mezeře 

točivé magnetické pole a magnetoelektrické napětí. Pole má stálý prostorový tvar a otáčí se 

úhlovou frekvencí ω, kde p je počet pólových dvojic. 
   

  ω =(2.π.f1)/p                                                   (3.1) 

 

Pokud se do tohoto magnetického pole, vytvořeného nepohyblivým trojfázovým 

vinutím, vloží pohyblivé vinutí o stejném počtu pólů, pak se v tomto rotorovém vinutí 

indukuje trojfázové napětí o rotorovém kmitočtu f2.  
 

f2 =p.( ω1 - ω )/ 2.π                                        (3.2) 
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Je-li rotorové vinutí rozpojeno, tak neovlivňuje nijak vinutí statoru. Statorovým 

vinutím všech fází prochází jalový proud s fázovým zpožděním napětí o 90°. Je to proud 

magnetizační, který vytvoří magnetický tok, indukující protinapětí  dψ /d t.  

Zpoždění úhlových frekvencí lze vyjádřit pomocí skluzu:  
 

    s=( ω1 - ω )/ω1                                       (3.3) 

 

Pro rotorový kmitočet lze požít vztah: 
 

            f2=s.ω1.p/ 2.π =s. f1         (3.4) 

 

Dále jsou ke sběracím kroužkům zapojeny tři shodné odpory R spojené do hvězdy. 

Fázemi rotorového vinutí začne procházet proud o kmitočtu f2. Rotorové proudy vytvoří 

točivé magnetomotorické napětí o relativní úhlové rychlosti ω2 vzhledem k rotoru. Jsou-li 

proudy ve vodičích rotoru ve fázi s indukovaným napětím, vzniká točivý moment, který má 

stejný směr, jako je směr otáčení magnetického toku.  

Vzniklý mechanický moment Mmech na jeden závit je možné zapsat:  
 

         Mmech ≈ Φ.I2.cos φ2.sin α                                               (3.5) 

 

 

kde:    Φ  je magnetický tok magnetu, 

 I2  je efektivní proud indukovaný v závitu, 

 ϕ2 je fázový posun mezi napětím a proudem závitu, 

 α  je úhel mezi osou magnetického toku magnetů a osou magnetického 

                    toku Φ2 proudu I2 . 

Elektrická energie ze sítě vstupuje do statoru a prostřednictvím magnetického pole se 

přenáší na rotor. Z rotoru se energie v mechanické formě přenáší na hřídel hnaného stroje a 

vytváří na hnací hřídeli točivý moment [5], [6]. 

Štít, který je cílem této diplomové práce, je z asynchronního motoru TSP 180/4-200-

T-12412. Motor je navržen s kroužkovou kotvou. Jmenovitý výkon motoru je 16,6 kW a jeho 

maximální otáčky jsou 3100 1/min. Motor slouží jako pohonná jednotka vysokozdvižných 

vozíků [9].  

 
Obr. 6 – Výkres sestavy asynchronního motoru TSP 180/4-200-T-12412 [9] 
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4 SYSTÉM PODSTATNÝCH VELI ČIN A TYP PROBLÉMU  
4.1 PODMNOŽINA P ŘÍČIN 

S0 – okolí: Je tvořeno statorovými plechy, na které štít motoru dosedá. Dále pak 

ložiskem a hřídelí. Do okolí objektu také patří šroubový spoj, který slouží k upevnění celého 

motoru k převodové skříni. 

 

S1 – topologie a geometrie: Štít motoru je pomocí čtyř závitových tyčí s maticí 

připevněn spolu s celým motorem přímo k převodové skříni. V pouzdře ložiska se nachází 

kuličkové ložisko, které je nalisované na hřídel. Hřídel je součástí rotorové části motoru. Štít 

dosedá na statorové plechy jednou mezikruhovou plochou, která prochází asi ¾ štítu.  Štít je 

v podstatě těleso symetrické kolem jedné roviny. Tvoří ho válcová plocha s horní deskou. Na 

boku je kvádrovitý výstupek, který slouží jako kryt pro kabely.  
 

S2 – vazby a okolí: Mezi štítem a statorem se nachází jediná dotyková plocha, která 

omezuje posuv v axiálním směru. V radiálním směru je před montáží ve spodní části štítu 

technologická vůle mezi štítem a statorovými plechy 0,038 mm. 
 

S3 – aktivace: Šroubové spoje jsou utaženy utahovacím momentem, který způsobuje 

ohýbání patek štítu. V pouzdře ložiska působí síla od tíhy statoru, dynamická síla od 

nevývahy rotoru a elektro-magnetická síla. 

 

S4 – ovlivnění: Štít motoru je ovlivněn teplotou, která vzniká v důsledku tření 

v ložisku, a zahříváním částí motoru, kterými prochází elektrický proud. 

 

S5 – vlastnosti: Původní štít motoru je z hliníkové slitiny G-AlSi8Cu3. Nový štít 

motoru by měl být z materiálu AlSi12 EN AC – 44300. Podrobné charakteristiky materiálů 

budou popsány v kapitole 6.5. 

 
4.2 PODMNOŽINA NÁSLEDK Ů 

S6 – procesy a stavy: Tato podmnožina je prázdná, protože se nezabývám procesy, 

které probíhají ve struktuře materiálu. Nemění se počáteční podmínky. 
 

S7 – projevy:  Deformace patky štítu motoru a s tím spojený vznik napětí. Dále pak 

deformace a napětí v blízkém okolí pouzdra ložiska, kde může dojít v důsledku cyklického 

zatěžování otáčejícího se rotoru k únavovému lomu. 

 

S8 – důsledky projevů: V důsledku dotažení šroubového spoje může dojít 

v některých místech v okolí patky k dosažení mezního pružnosti a tím pádem k možnému 

vzniku plastických deformací. Vlivem cyklického zatěžování může dojít v blízkosti pouzdra 

ložiska k cyklické únavě.   
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4.3 TYP PROBLÉMU  
V první části bude řešen problém přímý, kde jsou známi podmnožiny S0÷S5 a úkolem 

bude zjistit podmnožinu S7 a S8. V druhé části bude měněna podmnožinu S1 tak, aby došlo 

ke snížení hmotnosti štítu při zachování mechanických vlastností konstrukce. Veličiny 

z podmnožiny S7 budou porovnávány s mezními hodnotami v podmnožině S5, tak aby byla 

zaručena bezpečnost. 

 

4.4 VYMEZENÍ HRANIC PROBLÉMU  
Všechny použité hodnoty jsou intervalové veličiny, které jsou ovlivněny způsobem 

získávání. V této práci budou tyto veličiny považovány za deterministické. Při práci se 

zvolenými programovými systémy budou využívány především informace z přednášek, 

cvičení, odborné literatury a také zkušeností z praxe. 
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5 VOLBA METODY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMU  
Pro řešení pevnostní analýzy modelu štítu motoru bylo použito výpočtové modelování 

v programu Pro/MECHANICA WF 2.0. Použití výpočtového modelování a numerické 

metody pomocí konečných elementů vyplývá ze zadání a formulace problémové situace. 

Tento program byl použitý pod záštitou firmy AV Engineering, která je výhradním 

distributorem produktů firmy PTC, pod kterou patří také modul Pro/MECHANICA.  

Hlavním důvodem, proč byl zvolen tento programový systém je dokonalé propojení 

výborného modelářského programu Pro/ENGINEER a GEM modulu Pro/MECHANICA. Štít 

motoru je poměrně složitá součást a její modelování vyžaduje kvalitní modelovací program 

s rychlou zpětnou vazbou pro zjištění jednotlivých velikostí dané součásti a poměrně snadnou 

úpravou modelu. Pokud by se výpočtově modeloval jen stávající model, tak by bylo 

v podstatě jedno, v jakém programu by se model vytvářel.  

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat stávající šít a navrhnout nové řešení 

geometrie při splnění mechanických vlastností, což vyžadovalo rychlou vazbu mezi 

konstrukčním programem a výpočtovým modulem, bez jakéhokoliv ukládání do různých 

formátů typu IGES, STEP, atd. a následného importování např. do programu ANSYS. Tento 

požadavek splňuje program Pro/ENGINEER společně s programovým modulem 

Pro/MECHANICA. 

 

5.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY KONSTRUKCE A VÝPO ČTŮ 
Při návrhu nového stroje nebo při jeho optimalizaci je předvídání chování dané 

soustavy nejdůležitější činností konstruktéra. Jeho úkolem je provádět různé typy výpočtů, 

aby dobře dimenzoval jednotlivé části stroje tak, aby byly splněny všechny požadované 

vlastnosti po stránce funkční, bezpečnostní a ekonomické. 

Velmi malou část inženýrských výpočtů lze řešit pomocí analytických metod, kterými 

je možné řešit relativně jednoduché problémy. Většinou se při analytickém řešení postupuje 

tak, že se soustava zjednoduší na takový systém, který je složený z analyticky řešitelných 

prvků, aby mohly být výsledky porovnány s tabulkovými hodnotami v různých normách a 

katalozích. 

V dnešní době při řešení složitých problémů je tento postup v podstatě nepoužitelný. 

Je totiž snaha se co nejvíce přiblížit reálnému chování dané soustavy a proto se vytvářejí co 

nejvěrohodnější výpočtové systémy s nejrůznějšími vstupními parametry, které se během 

výpočtů mohou měnit. Tyto problémy lze velmi dobře řešit pomocí metody konečných prvků 

(FEM – Final Element Method) nebo metody geometrických prvků (GEM – Geometrical 

Element Method) [1], [7]. 
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5.2 FILOSOFIE METODY KONE ČNÝCH PRVKŮ    
V dnešní době se ze všech numerických metod, které vznikaly již od poloviny 20. 

století, nejvíce používá právě metody konečných prvků. Původní oblast použití byla pro 

řešení problémů v leteckém, kosmickém a jaderném inženýrství. Její stávající variační princip 

umožňuje řešení z oblasti statických výpočtů, dynamiky, proudění kapalin a plynů, přenosu 

tepla, elektromagnetismu, atd.  

Metoda je postavena na numerickém přístupu řešení, který převádí spojitý problém na 

problém diskrétní. Podstata diskretizace spočívá v nahrazení geometrie tělesa prvky 

konečných rozměrů, pro které je získáváno přibližné číselné řešení. V praxi je nutno rozdělit 

řešenou oblast na konečný počet podoblastí (prvků), čímž se vytváří síť konečných prvků na 

modelu geometrie, to  umožňuje řešit také komplikovaná prostorová tělesa.  

V současné době se nejvíce používá variační metoda konečných prvků, která je 

založená na Lagrangeově variačním principu, jehož podstatou je minimalizace funkcionálu 

zatíženého tělesa. Je to deformační varianta MKP, kdy nezávislými funkcemi pružnosti jsou 

posuvy. Potenciální energie tělesa je dána vztahem: 

 

Π = W – P              (5.2.1) 

 

Kde W je energie napjatosti tělesa Ω, P je potenciál vnějších sil a Π je celková 

potenciální energie. Pomocí globální matice tuhosti K a globální matice zatížení F lze 

jednoduše vyjádřit energie napjatosti a potenciál zatížení v závislosti na posuvech U. 

Funkcionál Π závisí na funkcích hledaných posuvů, a protože z hlediska variačního 

principu má být celková potenciální energie minimální, musí být variace funkcionálu rovna 

nule. Dosazením jednotlivých složek do rovnice 4.2.1 se získá základní rovnice MKP: 
 

F = K . U              (5.2.2) 

 

Ze zjištěných deformačních posuvů se určí složky přetvoření a napětí. Koncové body 

každého prvku jsou uzly, ve kterých se hledají neznámé parametry řešení (např. posuvy či 

natočení). Jelikož přesnost výsledku ovlivňuje hustota, topologie prvků sítě a tudíž uspořádání 

jejich uzlů, nabízejí knihovny jednotlivých systémů MKP desítky různých typů prvků. 

Obecně lze rozdělit prvky na prutové, plošné a tělesové [1], [11].  
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5.3 POROVNÁNÍ METODY FEM A GEM   
Metoda FEM je založena na h-metodě, která využívá „klasických“ konečných prvků, 

které mohou být lineární nebo kvadratické. U lineárních prvků se jedná o lineární aproximaci 

posuvů až ve třech směrech (x, y, z). U kvadratických prvků jsou posuvy aproximovány 

polynomem druhého stupně a mají oproti lineárním prvkům navíc jeden uzel uprostřed každé 

hrany. Průběhy složek napětí a přetvoření jsou po prvcích lineární a na hranicích prvků 

obecně nespojité. U této metody je konvergence zajištěna iteračním algoritmem, při kterém 

dochází ke zhušťování sítě klasických prvků tak, aby byla splněna konvergenční kritéria. 

Základ metody GEM je p-metoda, při které zůstává síť geometrických prvků během 

výpočtu nezměněna, pouze se během výpočtu mění stupeň polynomu na hranách v závislosti 

na tom, jestli byla splněna konvergenční kritéria. Úspěšné použití p-metody, závisí na 

dostatečně přesné aproximaci geometrie. Tuto podmínku splňují geometrické prvky, jejichž 

geometrie hladce, bez zlomů popisuje řešené oblasti [1], [10], [11]. 
 

 
Obr. 7 – Síť tvořená a) klasickými prvky b) geometrickými prvky [1] 

 
Konvergence metody FEM vychází z míry nespojitosti napětí na hranici mezi prvky, 

která je typickou vlastností této metody. Chybovým parametrem při konvergenci je odchylka 

v energii napjatosti pro stav určený „neořezaným“ napětím na elementu a aproximovaným 

napětím, které je zbaveno skokových přechodů mezi elementy [1]. 
 

 
Obr. 8 – Porovnání iteračního algoritmu h-metody a p-metody [8] 
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U metody GEM jsou dvě konvergenční kritéria: 

1. Kritériem jsou posuvy (rotace) v určitých bodech podél jednotlivých hran prvků. 

Pokud je rozdíl těchto posuvů ve dvou  po sobě jdoucích iteracích větší jak předem 

zvolená konvergenční hodnota, pak se v následujících iteracích na dané hraně zvyšuje 

stupeň polynomu dokud není splněna podmínka konvergence. 

2. Kritériem je energie napjatosti, která musí splňovat stejné podmínky jako u 

předchozího kritéria. Proces zvyšování stupně polynomu je omezen maximálním 

stupněm polynomu a konvergenční mezní hodnotou při zadávání. V současné době lze 

využít až 9. stupeň polynomu [1], [10]. 
 

 
Obr. 9 – Konvergence a přesnost řešení a) klasickými prvky b) geometrickými prvky [1] 

 

Porovnáním FEM a GEM zjistíme, že v obou případech se jedná o iterační algoritmus, 

který má za úkol se co nejvíce přiblížit exaktnímu řešení spojitého problému. Možnost použití 

relativně hrubé sítě je hlavní výhodou p-metody z hlediska uživatelské přívětivosti. Není zde 

zapotřebí zdlouhavé zjemňování sítě modelu, abychom dosáhli požadovaných 

konvergenčních kritérií.  

U h-metody dochází při vykreslování k „uřezání“ špiček napětí. S touto vlastností se u 

p-metody nesetkáme, tím pádem je běžným jevem, že výsledné hodnoty napětí výrazně 

přesahují mez pevnosti materiálu. Výpočtář musí mít tuto vlastnost p-metody při 

vyhodnocování výsledků vždy na paměti. 

Nevýhodou p-metody je omezení řešených problémů na třídu lineárních úloh 

rozšířenou o kontaktní problémy. Výpočtové modelování nelineárních úloh není zatím 

dotaženo do komerčně využitelného stavu. Největším průkopníkem ve využití algoritmů 

založených na p-metodě je programový systém Pro/MECHANICA, ve kterém je řešen tento 

diplomový projekt [10]. 
 

 
Obr. 10 – Iterační algoritmus [11]  
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5.3.1 Charakteristika modulu Pro/MECHANICA Structure  

Tento modul je součástí velké skupiny produktů firmy PTC. Lze jej získat jako modul 

Pro/MECHANICA Structural Simulation Package, který umožňuje simulovat, vyhodnocovat 

a optimalizovat strukturální chování výrobků v oblasti statiky, vlastních frekvencí, dynamiky, 

vzpěrné stability, kontaktů a velkých deformací. 

Modul STRUCTURE má následující vlastnosti [7]: 

• Přímá vazba na systém Pro/ENGINEER. To znamená, že veškeré potřebné 

analýzy lze do určité míry provádět přímo na modelu součásti nebo sestavě vymodelované 

v prostředí Pro/ENGINEER. Platí zde rovněž plná asociativita mezi jednotlivými modely, kdy 

se veškeré změny provedené na modelu promítnou do všech souvisejících modelů.  

• Automatická tvorba sítě tzv. geometrických prvků. Modul Structure je vybaven 

generátorem sítě prvků, které jsou potřebné pro pevnostní analýzy. Generátor prvků je 

vybaven nástrojem pro optimalizaci sítě.  

• Generace sítě pro standardní metodu konečných prvků a vyhodnocení výsledků z 

jiných řešičů. Pro případy složitých výpočtů, které nejsou vhodné pro aplikaci modulu 

Structure nebo pro uživatele výpočtových systémů, lze vygenerovat síť prvků pro použití 

v ANSYSu, Nastranu a podobně. 

• Zatížení a okrajové podmínky lze přímo aplikovat na geometrické entity nebo na 

entity sítě výpočtového modelu. Tato vlastnost umožňuje zadávat zatížení a způsob uložení na 

rovinné nebo rotační plochy, na křivky popřípadě do bodů.  

• Vyváženost požadavků na přesnost výpočtového modelu a rychlost řešení. 

Pro/MECHANICA Structure využívá adaptivní p-metody.  

• Díky těmto vlastnostem lze aplikovat metodu geometrických prvků asi na           

70 – 80 % běžných inženýrských výpočtů . 

 

5.3.2 Typy analýz modulu Pro/MECHANICA Structure   

Modul STRUCTURE umožňuje následující typy analýz [7]: 

• Statické analýzy („New Static“), představují výpočty, pomocí kterých získá 

uživatel hodnoty napětí, deformací, atd. Součást nebo sestava může být zatížená statickou 

silou nebo momentem s konstantní hodnotou, nebo může být dána funkcí, jejichž průběh je 

závislý na entitě, ke které je definován, (eliptický, sinusovka atd.).  

• Modální analýzy („New Modal“) umožňují zjistit vlastní frekvence a vlastní tvary 

analyzované součásti. Tyto analýzy jsou základem pro dynamické analýzy. 

• Vzpěr („New Buckling“), výsledkem této analýzy je tzv. „buckling faktor“, 

pomocí kterého se zjišťuje bezpečnost dlouhých tyčí vůči ztrátě vzpěrné stability. 

• Analýza životnosti („Fatique“) a předpěťové analýzy („Prestress“). 

• Dynamické analýzy („New Dynamic“), vycházejí z modální analýzy a umožňují 

zadávat různé typy dynamického zatížení součástí.  

• Optimalizační studie („New Design Study“), jsou špičkové nástroje pro aplikaci 

tvarové a rozměrové optimalizace součástí a strojních uzlů. 
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6 DÍL ČÍ VÝPOČTOVÉ MODELY  
6.1 MODEL GEOMETRIE  

Trojrozměrný model geometrie byl vytvořen v programovém systému Pro/ENGINEER 

Wildfire 2.0 na základě dodané výkresové dokumentace. Hmotnost štítu je 3,6 kg. 

 
Obr. 11 – Tvorba modelu štítu motoru 

 

 
Obr. 12 – Tvorba modelu štítu motoru 

 

 
Obr. 13 – Model štítu motoru 



ÚMTMB FSI VUT  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 
 

 27 

 

 
Obr. 14 – Základní rozměry štítu motoru 

 

 
Obr. 15 – Základní rozměry štítu motoru v řezech 
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6.2 MODEL VAZEB  
Mezi statorovými plechy a štítem motoru se nachází jediná dosedací plocha (označená 

zeleně viz Obr. 17). Při vytváření modelu vazeb byla tato vazba zjednodušena zamezením 

posuvů ve směrech x, y a z v místě dosedací plochy na štítu motoru. Kontaktní úloha byla 

časově velmi náročná a nepřinášela žádné podstatné změny ve výpočtech, proto byla zvolena 

tato varianta modelování z důvodu pozdější optimalizace nového štítu motoru, při které by 

kontaktní úloha byla právě z důvodu časové náročnosti naprosto nevhodná. 

 

    
Obr. 16, 17 – Dosedací plocha statoru a štítu motoru 

 

 
Obr. 18 – Model vazby dosedací plochy 

 

stator štít 

vetknutí 

vůle 
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6.3 MODEL SILOVÉHO A DEFORMA ČNÍHO ZATÍŽENÍ  
Na štít motoru mají z hlediska zatížení vliv především závitové tyče s podložkou a 

matkou a také ložisko umístěné v ložiskovém štítu. 
 

   
Obr. 19, 20 – Model geometrie a model uvolnění štítu motoru 

 

 
Obr. 21 – Model vazeb a zatížení štítu motoru 

vetknutí 

Fo 

Fp 
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6.3.1 Model zatížení od šroubového spoje 

Štít motoru je připevněn pomocí závitových tyčí až k převodové skříni. Patkou štítu 

motoru prochází díra o průměru 10,5mm. Závitová tyč M10x330 má závit pouze 30 mm na 

obou stranách. K vytvoření šroubového spoje byla použita matka s označením M6M 10 

FZB 8.8. Pod matkou je podložka s označením BRB 10,5x22x2 FZB. Šroubový spoj je 

utahován momentem Mu, který byl přepočítán na osovou sílu Fo, použitou při výpočtovém 

modelování dle následujícího vztahu:  

    
m

s

zh

zh

u
o

f
d

fPd

fdPd
M

F
⋅+

⋅−⋅
⋅⋅+⋅

=

22 2

22

π
π                                            (6.3.1.1) 

Kde jednotlivé symboly mají následující význam: 

Mu  -  utahovací moment na jedné matici  (Mu = 50 Nm ± 10 %) 

Fo   -  osová síla šroubu 

d2   -  střední průměr závitu 

ds   -  přibližný střední průměr stykové plochy matice  ds ~ 0,4(d+s) 

Ph   -  stoupání závitu 

fm     -  součinitel smykového tření, typ spojení ocel – ocel, interval 0,1 – 0,2 

fz   -  součinitel tření v závitech, povrch závitu šroubu – pozinkovaný, nemazaný  

     interval 0,15 – 0,35 

 

Konkrétně byly použity následující vstupní hodnoty: 

Mu =55 Nm      d2 =9,026 mm     ds = 10,8 mm  Ph =1,5 mm       fm =  0,2      fz = 0,31 
 

Výpočet osové síly:    

    KNNFo 2020036
2,0

2

8,10

2,05,1026,9

31,0026,95,1

2

026,9
55 ≅=

⋅+
⋅−⋅
⋅⋅+⋅

=

π
π           (6.3.1.2) 

     
Obr. 22, 23 – Model geometrie a zatížení od šroubového spoje 

 

Při výpočtu byla pro simulaci zatížení od šroubového spoje použita funkce Surface 

region, která slouží k rozdělení plochy na požadované části (regiony), na které pak lze 

nadefinovat uložení (Constraint) nebo zatížení (Loads). Pro každou patku byl vytvořen plošný 

region o velikosti podložky a dané ploše bylo předepsáno zatížení osovou silou Fo. 

 
 

Fo =20 000 N 
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6.3.2 Model zatížení v pouzdře ložiska 

a) Model zatížení od tíhy rotoru 

Hmotnost rotoru mr je 33,5 kg. Pokud se nahradí tíha rotoru jednou silou, tak její 

působiště leží uprostřed vzdálenosti mezi ložisky a proto působící síla na jedno pouzdro 

ložiska je: 

NgmF rg 3,1642/)81,95,33(2/)( =⋅=⋅=                                                 (6.3.2.1) 

b) Zatížení od nevývahy 

Vlivem nevývahy rotoru vznikají v tomto pouzdře odstředivé síly. 
 

mr = 33,5 kg   -  hmotnost rotoru  

G =2,5 mm/s   -  koeficient nevývahy podle ISO 1940 

n = 3100 ot/min  -  otáčky rotoru 

w =n/60*2*π = 324,6 rad/s -  úhlové otáčky rotoru  

e = G/w=2,5/157=15,9 µm  -  excentricita od osy hřídele 

me = 8,3 g   -  hmotnost nevývahy 

r = 68 mm   -  poloměr nevývahy 

NwrmF ee 4,142/)6,324068,0004,0(2/)( 22 =⋅⋅=⋅⋅=                     (6.3.2.2) 

         
c) Model zatížení vlivem elektro-magentických sil 

Hodnota elektromagnetických sil byla vypočítána ve firmě Danaher Motion s.r.o. 

NFE 696=
 

 

d) Celkové zatížení v pouzdře ložiska 

NFFFF Egep 7,8746963,1644,14 =++=++=                      (5.3.2.3) 

Pouzdro ložiska bylo z důvodu vyšší bezpečnosti nakonec zatěžováno silou 1000 N. 

K zatížení byla použita funkce Load Bearing, která by měla nejlépe popisovat zatížení 

vyvolané ložiskem. 

 

      
Obr. 24, 25 – Model geometrie a zatížení v pouzdře ložiska 
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6.4 MODEL TEPLOTNÍHO ZATÍŽENÍ  
Teplota na statoru je max. 120°C, běžná teplota se pohybuje okolo 100°C. Teplota 

v pouzdře ložiska je max. 85°C, běžná teplota asi 70°C  [9]. Teplotní zatížení nebylo 

uvažováno,  a  to z důvodu, že se nepředpokládají větší teplotní gradienty ve štítu motoru, 

neboť je umožněna volná roztažnost štítu. 

Problematika přenosu tepla a teplotního zatěžování je poměrně složitá a vyžadovala by 

další analýzy například v modulu Pro/MECHANICA Thermal nebo v programovém systému 

ANSYS.  

 

6.5 MODELY MATERIÁL Ů 
 

6.5.1 Model materiálu původního štítu 

Původní štít motoru je z hliníkové slitiny G – AlSi8Cu3. Od firmy Danaher 

Motion, s .r. o. byly získány následující materiálové charakteristiky [9]: 

 
• E = 71000 MPa  …  Youngův modul pružnosti 
• µ= 0,33   …  Poissonův poměr 
• ρ = 2750 kg/m3  …  hustota materiálu 
• σk = 160 MPa  …  mez kluzu 
• σm = 321 MPa        …  mez pevnosti 
• σc = 135 MPa  …  mez únavy 
 

6.5.2 Model materiálu nového štítu 

Nový štít motoru bude z materiálu AlSi12 EN AC – 44300. Od firmy Danaher 

Motion, s. r. o. byly získány následující materiálové charakteristiky [9]: 

 
• E = 75000 MPa  …  Youngův modul pružnosti 
• µ= 0,33   …  Poissonův poměr 
• ρ = 2650 kg/m3  …  hustota materiálu 
• σk = 180 MPa  …  mez kluzu 
• σm = 280 MPa        …  mez pevnosti 
• σc = 90 MPa  …  mez únavy 
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7 VÝPOČET 
7.1 VÝPOČTOVÁ METODA  

Při výpočtovém modelování byla použita metoda výpočtu Multi - Pass Adaptive, 

která využívá adaptivní p-technologie ke zvyšování stupňů polynomu u geometrických prvků, 

které nesplní konvergenční kritérium. U této metody lze nastavit počet stupňů polynomu 1 až 

9 a počet iterací, které mají být při výpočtu provedeny. Pokud zvolíme maximální počet 

stupňů polynomu 7 a počet iterací 4, tak při výpočtu bude např. využito 1., 3., 6. a 7. stupně 

polynomu, volba stupně polynomu se provádí automaticky, v závislosti na konvergenci úlohy. 

Po výpočtu lze pomocí uložené tabulky velmi dobře vyhodnocovat celý průběh 

výpočtu. V tabulce jsou vypsány jednotlivé průběhy iterací. Lze zjistit, ve které iteraci bylo 

dosaženo požadované hodnoty konvergence, to je velmi dobré při nastavování výpočtového 

modelu. Pokud se zjistí analýzou průběhu výpočtu, že daná úloha zkonvergovala na 

požadovanou hodnotu již při 5. stupni polynomu, tak při dalších výpočtech již není potřeba 

používat původně nastavený např. 7. stupeň polynomu, tím dochází ke značné úspoře času. 

 

7.2 POUŽITÉ PRVKY A SÍ Ť 
Základním nejpoužívanějším prvkem metody GEM je čtyřstěn - tetrahedron. 

Tetrahedgron má v každém uzlu 3 stupně volnosti. Je to posunutí v ose x, y a z. Další prvky 

Brick a Wedge jsou označovány jako přídavné, jsou méně používané a nebyly při výpočtu 

použity. 

a)  b)  c)  

Obr. 26 – Geometrických prvků a) Brick b) Wedge c) Tetrahedron [7] 
 

Pro dosažení požadované přesnosti výsledků při výpočtu se při metodě geometrických 

prvků využívá tzv. adaptivní p-metody. Adaptivní p-metoda geometrických prvků používá 

pro zajištění kvalitních výsledků modifikující síť prvků, kdy se na jednotlivých hranách 

mění během výpočtu stupeň polynomu funkce popisující danou hranu, v závislosti na splnění 

konvergence požadovaných hodnot. V praxi to znamená, že při výpočtu dochází k porovnání 

vypočtených hodnot „a, b, c“ (a - deformace, b - energie napjatosti, c - střední kvadratická 

hodnota napětí) se „skutečnými“ hodnotami. Hrany jednotlivých elementů jsou rozděleny na 

stejný počet dílů a v jednotlivých bodech probíhá tato kontrola [7].  
 

 
Obr. 27 – Rozdělení hrany elementu, konvergence a přesnost řešení pro GEM [7] 
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Velikost elementu je volena automaticky a nelze nastavit minimální a maximální 

velikost elementu. Je možné nastavit poměr délky stran a zkroucení elementů. Dále lze 

nastavit velikost úhlu, který svírají dvě spojené hrany elementu. Bylo ponecháno defaultní 

nastavení. 
 

 
Obr. 28 – Síť geometrických prvků 

 

 

     
Obr. 29 – Síť geometrických prvků – detail patky 

 
 

7.3 VÝPOČET 

Nastavení před výpočtem:  

• MPA algoritmus, konvergence 10 %, maximální stupeň polynomu 7. 

Průběh výpočtu: 

• Počet geometrických elementů 11 570, počet ploch 26 438, počet bodů 3 784 

• Konvergence hlavních napětí 7,5 %, konvergence redukovaného napětí 7,6 %,  

• Konvergence posuvů 2,6 % 

• 1. stupeň polynomu – 10 644 rovnic, 7. stupeň polynomu – 632 328 rovnic 

• Výpočtový čas 825 s 

• Max. využitá paměť RAM na výpočet – 468 MB, pevný disk – 1,5 GB 

Použitý Hardware: 

• Procesor AMD Athlon64 2800,  frekv. 1,8 GHz, vyrovnávací paměť 512 KB 

• Operační paměť RAM – 2 GB 

• Pevný disk Hitachi 80 GB, 7500 ot/min. 
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8 VÝSLEDKY STATICKÉ ANALÝZY P ŮVODNÍHO MODELU  
Statickou analýzou byly zjištěny celkové deformace, deformace ve směru X, Y, Z, 

hlavní napětí, redukovaná napětí podle podmínky HMH, která jsou v programovém systému 

Pro/MECHANICA označována jako Stress Von Mises. 
 

8.1 DEFORMACE  
 
8.1.1 Celkové deformace 

Celkové deformace se získají vektorovým součtem deformací v jednotlivých osách 

x, y, z. Deformace jsou zobrazeny v jednotkách [mm].  

 

 
Obr. 30 – Celková deformace, pohled shora 

 

 
Obr. 31 – Celková deformace, pohled zevnitř 

 

Deformace v okolí pouzdra ložiska jsou způsobeny zatížením v pouzdře ložiska. 

Silové zatížení Load Bearing je při výpočtu ve směru osy x, tím pádem dochází na opačné 

straně pouzdra k deformacím, vlivem ohýbání celého pouzdra. Deformace v blízkosti pouzdra 

ložiska je závislá na aktuálním směru zatěžující síly, jejíž směr a velikost se mění díky 

elektro-magnetickým silám v motoru, které mají charakter rotujícího vektoru. 
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Obr. 32 – Celková deformace, řez patkou 

 
 

 
Obr. 33 – Celková deformace, detail patky 

 

 

Největší zjištěné deformace jsou v místech dosedacích ploch pod podložkami. Z řezu 

patkou je zřejmé, že tyto deformace jsou v místě nejmenšího průřezu na hraně patky. Jak je 

vidět z obrázků, tak maximální deformace na štítu motoru mají velikost 0,042 mm, což je 

vzhledem k rozměrům štítu zanedbatelná hodnota, která nemá vliv na správnou funkci štítu 

motoru. 

 

0,042 
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8.1.2 Deformace v osách X, Y, Z 

 

 
Obr. 34 – Deformace ve směru osy X 

 

 
Obr. 35 – Deformace ve směru osy Y 

 

 
Obr. 36 – Deformace ve směru osy Z 

 

Největší vliv na celkovou deformaci má deformace ve směru osy Z, protože v tomto 

směru působí i největší zatěžující síly v místě šroubového spoje. 
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8.2 NAPĚTÍ  
 

8.2.1 Redukované napětí 
 

Při posuzování napjatosti se nejčastěji používá redukované napětí. Při výpočtu bylo 

redukované napětí stanoveno podle podmínky HMH.  Rozložení napjatosti je v [MPa].  
 

 
Obr. 37 – Redukované napětí podle podmínky HMH (Von Mises) 

 

Na obrázcích je vidět, že místa s největší napjatostí jsou v okolí patek a pouzdra 

ložiska. V ostatních místech nedosahuje redukované napětí hodnoty vyšší než 10 MPa. 
 

 
Obr. 38 – Redukované napětí podle podmínky HMH  
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Nejnebezpečnější místo na celém štítu je v okolí dosedacích ploch podložek. Na 

dosedací plochu působí osová síla v axiálním směru o velikosti přibližně 20 KN.  

Na Obr. 39 je vidět, že maximální redukované napětí je okolo 242 MPa. Oblast těchto 

vysokých napětí přesahujících 200 MPa je v místě plochy zaoblení o poloměru 0,3 mm, které 

vzniká při frézování dosedací plochy pro podložku.  
 

 

 
Obr. 39 – Redukované napětí podle podmínky HMH v místě patky zatížené osovou silou 

 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tak použitý výpočtový systém 

Pro/MECHANICA neumí zatím počítat v nelineární oblasti zatěžování, to znamená, že 

výsledné hodnoty redukovaného napětí odpovídají přibližně realitě jen do meze kluzu, která je 

160 MPa a nemohl být použit elasto-plastický model materiálu, který by lépe popsal realitu a 

dosažené napětí by byly s největší pravděpodobností podstatně nižší.  
 

 

 
Obr. 40 – Redukované napětí podle podmínky HMH – řez patkou 
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8.2.2 Hlavní napětí 

Dalším ověřením závěru z předchozí kapitoly je zobrazení hlavních napětí v okolí 

patky. Zobrazované hodnoty jsou v jednotkách [MPa]. 
 

 
Obr. 41 – Hlavní napětí σ1 

 

V místě zaoblení u dosedací plochy je obecná trojosá napjatost, pro kterou platí 

σ1>σ2>σ3, po dosazení 273 MPa > 92 MPa > 69 MPa. Všechna tři hlavní napětí jsou ve 

sledovaném místě kladná, to znamená, že jsou zde tahová napětí.  
 

 
Obr. 42 – Hlavní napětí σ2 

 

Podle podmínky maximálních smykových napětí (Podmínka maxτ) nastane mezní stav 

pružnosti, pokud platí vztah σ1–σ3=σk . V našem případě platí σ1–σ3>σk , to znamená, že 

křivka zatížení protnula mezní plochu plasticity. Překročením mezní plochy plasticity dojde 

v místě zaoblení k trvalým plastickým deformacím. 

 

 
Obr. 43 – Hlavní napětí σ3 

69 

92 

273 
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8.3 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA P ŮVODNÍHO MODELU  
Dosažení mezního stavu pružnosti je v mnoha technických projektech nežádoucí, a 

proto je zapotřebí učinit taková opatření, která vedou ke snížení napětí pod mez kluzu. 

Zaoblení je velkým koncentrátorem napětí, který lze ovlivňovat změnou jeho poloměru. Na 

vyráběném štítu je poloměr zaoblení u dosedací plochy 0,3 mm.  
 

 
Graf 1 – Citlivost napětí na změnu rádiusu dosedací plochy 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že zvětšováním rádiusu u dosedací plochy, dochází 

ke snižování redukovaného napětí. Aby v místě zaoblení nedocházelo k trvalým plastickým 

deformacím, v důsledku překročení meze kluzu σk = 160 MPa, bylo by zapotřebí používat 

frézovací nástroj s poloměrem zaoblení obráběcí plochy alespoň 1 mm. 
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9 MODÁLNÍ ANALÝZA P ŮVODNÍHO MODELU  
Každý stroj v provozu je doprovázen vibracemi a hlukem. Modální analýzou lze získat 

vlastní frekvence a vlastní tvary kmitů štítu motoru. Shoda vlastních frekvencí s provozními 

frekvencemi by vedla k rezonanci, což je zcela nežádoucí stav. 

Důležitým vstupním parametrem modální analýzy je co nejrealističtější umístění 

vazeb. Při dotažení šroubových spojů dosedne štít motoru na statorové plechy a tím dojde k 

zamezení posuvů v axiálním směru, v radiálním směru má štít na poloměru vůli 0,025 mm, 

což je vzhledem k rozměrům štítu zanedbatelné. Proto byly na dosedací ploše štítu zadány 

posuvy ve všech třech směrech nulové a štít je tedy modelován po obvodu vetknutý. 
 

9.1 VLASTNÍ FREKVENCE  
 

1. Vlastní frekvence – 937 Hz  3.   Vlastní frekvence – 1388 Hz 
2. Vlastní frekvence – 1352 Hz  4.   Vlastní frekvence – 2238 Hz 
 

9.2 VLASTNÍ TVARY KMIT Ů 
 

 
   Obr. 44 – První vlastní tvar (Ω1=937Hz)        Obr. 45 – Druhý vlastní tvar (Ω2=1352Hz) 
 
 
 

 
   Obr. 46 – Třetí vlastní tvar (Ω3=1388Hz)       Obr. 47 – Čtvrtý vlastní tvar (Ω4=2238Hz) 
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9.3 CAMPBELL ŮV DIAGRAM  
Pomocí Campbellova lze velmi dobře vyjádřit závislost vlastních frekvencí na 

otáčkách rotoru, který vyvolává největší buzení celé soustavy. Kromě otáček rotoru a 

vlastních frekvencí se v diagramu vyskytují také náběhové přímky o různých směrnicích k. 

Tyto náběhové přímky jsou pro každé strojní zařízení specifické a jsou určovány normou.  

Směrnice k=1 znamená, že příslušné otáčkové frekvenci např. 50 Hz (3000 ot/min) 

odpovídá vlastní frekvenci o velikosti také 50 Hz. Průnikem náběhové přímky s příslušnou 

vlastní frekvencí získáme kritické otáčky nk, při kterých by došlo k rezonančnímu stavu.   

U střídavých elektrických strojů je nebezpečná především otáčková frekvence hřídele 

a její dvojnásobek, kterému odpovídá náběhová přímka k=2. Další nebezpečnou frekvencí je 

dvojnásobek frekvence elektrické sítě, což je 100Hz. 

 

 
 

Obr. 48 – Campbellův diagram štítu motoru 
 
 

Pracovní otáčky motoru jsou od 0 do 3100 otáček/min, to znamená, že pracovní 

frekvence rotoru jsou v rozsahu 0 - 52 Hz. Z diagramu je zřejmé, že ani náběhová přímka k=5 

neprotnula v daném rozsahu pracovních otáček žádnou křivku vlastní frekvence. Tím bylo 

ověřeno, že konstrukce tohoto štítu je z hlediska vibrací v pořádku, protože se při provozování 

motoru nepřejíždí ani jedny kritické otáčky, které by způsobily rezonanci štítu motoru. 
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10 EXPERIMENT  
Experiment byl prováděn přímo ve firmě Danaher Motion, s. r. o. v Brně Modřicích na 

asynchronním motoru přimontovaném na přípravek, který nahrazoval skříň převodovky 

vysokozdvižného vozíku.  

     
Obr. 49, 50 – Skutečné zatěžování štítu motoru 

 

Pomocí momentového klíče byly postupně utahovány všechny matky až na hodnotu 

utahovacího momentu 50 Nm, což je střední hodnota, kterou by měl být šroubový spoj 

utahován. Pozorováním nebyly zjištěny žádné viditelné vady na štítu motoru.  

Potom byly utahovány všechny matky až na hodnotu utahovacího momentu 90 Nm, 

což je dvojnásobek minimálního utahovacího momentu. Během utahování byly očekávány 

viditelné trhliny v blízkosti patky štítu, které však nebyly zjištěny. Dalším utahováním došlo 

ke stržení závitu matek, které byly vyrobeny z měkčího materiálu než závitové tyče, na 

kterých zůstal závit poměrně ve slušném stavu. 
 

      
Obr. 51, 52 – Stav šroubového spoje po zatěžování utahovacím momentem 90 Nm 

 

Zatěžování probíhalo dle obecně používaného pravidla, kdy jsou šrouby utahovány do 

kříže s postupným nárůstem momentu. Firma Danaher Motion, s.r.o. se domnívá, že jeden z 

důvodů deformace a destrukce štítů může být, že asijský zákazník nerespektuje a nedodržuje 

toto pravidlo a utahuje šrouby na jeden zátah. 
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11 NÁVRH NOVÉHO MODELU 1 – OPTIMALIZACE  
11.1 MODEL GEOMETRIE  

Návrh nového modelu štítu motoru by měl splňovat dvě podmínky. Jednak snížení 

hmotnosti odlitku a jednak také zachování nebo zlepšení mechanických vlastností konstrukce. 

Optimalizace geometrie byla omezena prvky, které měly být zachovány a to např. velikost 

chladících otvorů, rozteče šroubových spojů, rozměry pouzdra ložiska, otvory v horní části 

štítu, atd. 
 

 
Obr. 53 – Nový model – návrh 1, celkový pohled 

 

 
Obr. 54 – Nový model – návrh 1, boční pohled  

 

U modelu odlitku bylo nejdříve provedeno zmenšení tloušťek jednotlivých stěn, 

jejichž velikost byla kvůli výrobě litím do písku v rozmezí 8 až 10 mm. Nově navrženou 

technologií výroby tlakovým litím se podle nového výrobce dají vyrábět stěny od tloušťky 

3 mm, tím pádem dochází ke značné úspoře materiálu.  

Vzhledem k součástem, které jsou připevňovány na horní část štítu, musel být 

odebírán především materiál uvnitř. Materiál bočních stěn se naopak odebíral zvenku, a to 

kvůli vnitřní dosedací ploše a hlavně vyrobitelnosti. 
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Jelikož došlo k zúžení stěn, tak bylo potřeba navrhnout i nový typ patky, jejíž 

konstrukce by měla lépe eliminovat vznik nebezpečných napětí. Na vyztužení patky se 

použila dvojice žeber, které velmi dobře eliminovaly ohyb.  

 

 
Obr. 55 – Nový model – návrh 1, řez 

 

Optimalizace patky spočívala ve změně výšky patky, dále pak rozměrových 

modifikací šířky patky a žeber. Na tuto optimalizaci nebyl použitý žádný optimalizační 

algoritmus. Nejdříve byly navrženy takové rozměry patky, u kterých byl velký předpoklad, že 

nebude splněna bezpečnost vůči mezi kluzu. Z analýzy výpočtů se postupně dělaly změny 

geometrie až do okamžiku dostatečného splnění bezpečnostních podmínek. 

 

    
Obr. 56, 57, 58 – Nový model – návrh 1, detail patky 

 

Při tvorbě geometrie se také musel brát ohled na vyrobitelnost. Jedním z hlavních 

požadavků byly úkosy na geometrii modelu. U bočních stěn štítu byly ponechány úkosy 2,5°, 

u stěn patky byly použity úkosy 1°, které lze ještě vyrobit tlakovým litím. Dalším mezním 

parametrem byl nejmenší průměr dosedací plochy šroubového spoje. Šroubový spoj se 

dotahuje momentovým klíčem s nástavcem typu “ořech“. Nejmenší rozměr dosedací plochy 

je tedy vnější průměr nástavce, který má minimálně 26 mm. U jednotlivých nástavců se vnější 

průměr mění, podle toho, na jaký maximální utahovací moment je lze použít. Byl zvolen 

maximální průměr dosedací plochy 28 mm. Hmotnost navrhovaného štítu je 2,5 kg. 
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Obr. 59 – Základní rozměry štítu motoru 

 

 
Obr. 60 – Základní rozměry štítu motoru v řezech 
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12 VÝPOČET 
Nastavení před výpočtem:  

• MPA algoritmus, konvergence 10%, maximální stupeň polynomu 7. 
 

 
Obr. 61 – Síť geometrických prvků – detail patky 

 

     
Obr. 62 – Síť geometrických prvků – detail patky 

 

Průběh výpočtu: 

• Počet geometrických elementů 17 202, počet ploch 39 267, počet bodů 5 623 

• Konvergence hlavních napětí 14,1 %, konvergence redukovaného napětí 6,6 %,  

• Konvergence posuvů 0,8 % 

• 1. stupeň polynomu – 15 738 rovnic, 7. stupeň polynomu – 917 391 rovnic 

• Výpočtový čas 3 668 s 

• Max. využitá paměť RAM na výpočet – 930 MB, pevný disk – 5,3 GB 
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13 VÝSLEDKY STATICKÉ ANALÝZY NOVÉHO MODELU 1 
13.1 DEFORMACE  

 

13.1.1  Celková deformace 

Rozložení deformace zůstalo v podstatě stejné jako u původního modelu. Z důvodu 

snížení tuhosti celého modelu došlo ke zvýšení celkových deformací. Nyní nejsou největší 

deformace na patkách, ale v blízkosti pouzdra ložiska, které je zatíženo silou 1000N. 

 

 
Obr. 63 – Celková deformace 

 

 
Obr. 64 – Celková deformace 
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Maximální deformace se pohybují okolo 0,09 mm, tyto deformace by neměly mít vliv 

na provoz motoru.V okolí pouzdra ložiska došlo k trojnásobnému nárůstu deformace oproti 

původnímu modelu, kde byly deformace v okolí pouzdra ložiska okolo 0,03 mm. Z tohoto 

důvodu by bylo potřeba konstrukci vyztužit vnějšími nebo vnitřními žebry, aby se tato 

deformace snížila. Analýza s těmito žebry nebyla udělána především proto, že od firmy 

Danaher Morión, s. r. o. byly požadovány především optimalizace patek. 
 

 
Obr. 65 – Celková deformace, detail pouzdra pro ložisko 

 

Jak již bylo zmíněno v analýze původního modelu, tak zatížení v ložisku je závislé na 

aktuálním směru zatěžující síly, která mění směr a velikost vlivem elektromagnetických sil. 

Zatížení v kladném směru osy X, bylo zadáno z důvodu největšího zeslabení pouzdra. Tyto 

technologická zeslabení se nachází v opačném místě, než je působící síla. Tím pádem dochází 

v těchto zeslabených místech k největším deformacím.   

 

 
Obr. 66 – Celková deformace, detail patky 

 

Geometrickými úpravami došlo ke snížení výšky patky z původních 63 mm na 30 mm, 

proto i zde dochází k větším deformacím, než u původního modelu. Deformace se zvýšily 

1,5 krát. Tyto deformace by ale neměly mít žádný vliv na správnou funkčnost štítu motoru. 

0,095 

0,065 
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13.1.2  Deformace v osách X, Y, Z 

 

 
Obr. 67 – Deformace ve směru osy X 

 

 
Obr. 68 – Deformace ve směru osy Y 

 

 
Obr. 69 – Deformace ve směru osy Z 

 

Z obrázků je zřejmé, že největší vliv na celkovou deformaci má deformace ve směru 

osy Z. Deformace v tomto směru nepřekračují hodnotu 0,1mm. 
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13.2 NAPĚTÍ  
13.2.1  Redukované napětí 

Pro vykreslení výsledků bylo opět redukované napětí stanoveno podle podmínky 

HMH. Rozložení napjatosti je v [MPa].  

 

 
Obr. 70 – Nový model – návrh 1, redukované napětí podle podmínky HMH 

 

Místa s největším napětím jsou v okolí žeber, které spojují dosedací plochu 

šroubového spoje se stěnou štítu. Žebra velmi dobře zvýšily tuhost patky, která je díky nim 

odolnější vůči ohybu.  
 

 
Obr. 71 – Nový model – návrh 1, redukované napětí 
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Největší napětí jsou v horní části žeber. Napětí postupně směrem k dosedací ploše 

klesá až k hodnotám okolo 10 MPa. Dalším místem s poměrně vysokým napětím okolo 

97 MPa je oblast, kde se napojují žebra k dosedací ploše. To je pravděpodobně způsobeno 

tím, že je v těsné blízkosti oblast zatěžování od šroubového spoje.  

 

 
Obr. 72 – Detail patky, redukované napětí 

 

Toto napětí by šlo snížit zvětšením poloměru zaoblení mezi žebrem a dosedací 

plochou. Musela by se ale celá patka rozšířit, aby zaoblení nebránilo podložce ke správnému 

dosednutí. Vzhledem k tomu, že zmiňované napětí není největší, proto tato oblast nebyla již 

dále upravována.  
 

  
Obr. 73 – Detail chladícího otvoru u patky, redukované napětí HMH 

 

Oblast chladících otvorů hned vedle patek je překvapivě nejvíce namáhaným místem 

na modelu štítu. Napětí okolo 110 MPa lze vzhledem k mezi kluzu 180 MPa považovat za 

dostatečně bezpečné. Při výrobě štítu by v tomto místě určitě nějaké technologické zaoblení 

bylo, proto napětí na reálném štítu budou určitě menší.  

100  

101 
 

83  

76  

55  

97  

71 

70 

17 

26 

110  

110  

zvenku  zevnitř  



ÚMTMB FSI VUT  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 
 

 54 

13.2.2  Hlavní napětí 
 

 
Obr. 74 – Hlavní napětí σ1 

 

 
Obr. 75 – Hlavní napětí σ2 

 

 
Obr. 76 – Hlavní napětí σ3 

 

Z obrázků je zřejmé, že na žebrech je jednoosá tahová napjatost, protože hlavní napětí 

σ2 a σ3 jsou v této oblasti v podstatě nulová. Ve sledovaném místě zaoblení u chladících 

otvorů je také jednoosá tahová napjatost. 
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14 MODÁLNÍ ANALÝZA NOVÉHO MODELU 1 
 

14.1  VLASTNÍ FREKVENCE  
 

1. Vlastní frekvence – 713 Hz  3.   Vlastní frekvence – 1101 Hz 
2. Vlastní frekvence – 1065 Hz  4.   Vlastní frekvence – 2006 Hz 
 

14.2  VLASTNÍ TVARY KMIT Ů 
 

 
   Obr. 77 – První vlastní tvar (Ω1=713 Hz)       Obr. 78 – Druhý vlastní tvar (Ω2=1065Hz) 
 
 
 

 
   Obr. 79 – Třetí vlastní tvar (Ω3=1101Hz)       Obr. 80 – Čtvrtý vlastní tvar (Ω4=2006Hz) 

 

Nový model váží o 1,1 kg méně než vyráběný štít. Základní rovnice vlastních 

frekvencí je:      
m

k=Ω             (14.2.1) 

To znamená, že snížení hmotnosti m o 30% by mělo vést ke zvýšení vlastních 

frekvencí Ω. U nového návrhu ovšem došlo u prvních čtyř vlastních frekvencí ke snížení o 

224 až 287 Hz. To znamená, že se snížila nejen hmotnost, ale výrazným způsobem také 

tuhost k.  
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14.3  CAMPBELL ŮV DIAGRAM  
 

 
Obr. 81 – Campbellův diagram štítu motoru 

 

Stejně jako u původního modelu nedošlo k protnutí náběhových přímek k=1 až k=5 

s přímkami vlastních frekvencí v provozním pásmu otáček. To znamená, že štít je z hlediska 

vibrací při provozu v pořádku a nemělo by dojít k rezonanci. 
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15 NÁVRH NOVÉHO MODELU 2 – OPTIMALIZACE  
15.1 MODEL GEOMETRIE  

 

Návrh předchozího modelu byl z hlediska bezpečnosti a funkčnosti naprosto 

v pořádku. Vlivem nerovnoměrného chladnutí materiálu v oblasti patky, kde je poměrně velké 

množství materiálu v okolí otvorů pro závitové tyče, lze v této oblasti předpokládat 

deformace.  
 

 
Obr. 82 – Nový model – návrh 2, celkový pohled 

 

Tento problém by vyřešilo předlití díry, ale po konzultaci s firmou, která bude vyrábět 

formu, bylo doporučeno udělat ještě jeden nový návrh, kde by se zmenšil objem materiálu na 

patce v okolí díry pro závitovou tyč. Proto bylo nutné změnit celou geometrii vyztužení žebry. 
 

 
Obr. 83 – Nový model – návrh  2, boční pohled  

 

U tohoto návrhu se řešila pouze geometrií patky, ostatní úpravy zůstaly stejné jako u 

prvního návrhu. Žebra svírají úhel 90°, a proto bylo možné čelo patky zaoblit. Poloměr 

zaoblení je 28 mm. 
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Obr. 84 – Nový model – návrh 2, boční pohled  

 

Dosedací plocha podložky musela mít rovnou plochu minimálně průměru 22 mm, což 

je vnější průměr podložky. Byla navržena plocha o průměru 28 mm, ke které byly pozvolna 

připojeny tvarovaná žebra. Velikost plochy byla volena tak, aby žebra případně nebránila 

úplnému zasunutí momentového klíče pro utahování matky.   

 

      
Obr. 85 – Nový model – návrh 2, detail patky  

 

Boční stěna štítu má konstantní tloušťku po celém obvodu, bylo nutné do ní udělat 

vybrání tak, aby bylo možné použít nástavec na momentový klíč až do vnějšího průměru 

28 mm. Hmotnost navrženého štítu je 2,4 kg. 
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Obr. 86 – Základní rozměry štítu motoru 

 

 
Obr. 87 – Základní rozměry štítu motoru v řezech 
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16 VÝPOČET 
Nastavení před výpočtem:  

• MPA algoritmus, konvergence 10 %, maximální stupeň polynomu 7. 
 

 
Obr. 88 – Síť geometrických prvků – detail patky 

 

 
Obr. 89 – Síť geometrických prvků – detail patky 

 

Průběh výpočtu: 

• Počet geometrických elementů 16 377, počet ploch 37 427, počet bodů 5 389 

• Konvergence hlavních napětí 14 %, konvergence redukovaného napětí 15 %,  

• Konvergence posuvů 1,1 % 

• 1. stupeň polynomu – 14 997 rovnic, 7. stupeň polynomu – 869 667 rovnic 

• Výpočtový čas 3 201 s 

• Max. využitá paměť RAM na výpočet – 679 MB, pevný disk – 4,9 GB 
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17 VÝSLEDKY STATICKÉ ANALÝZY NOVÉHO MODELU 2 
17.1 DEFORMACE  

 

17.1.1  Celková deformace 

Rozložení deformace je podobné jako u původního a nového návrhu 1. Největší 

deformace jsou opět na hraně patky, kdy dochází k deformaci vlivem zatížení od šroubového 

spoje.  

 
Obr. 90 – Celková deformace  

 

 
Obr. 91 – Celková deformace  
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Deformace je v okolí pouzdra ložiska v podstatě stejně velká jako u prvního 

navrhovaného modelu a pohybuje se okolo 0,1 mm. Snížit deformace by se dalo pomocí 

žeber, které by byly mezi pouzdrem a navazující stěnou. Vzhledem k tomu, že nebyly 

k dispozici podklady přesného uspořádání dalších součástí v prostoru štítu motoru, tak nebyly 

žádná žebra navržena. Žebra se dají dodatečně vytvořit až při finální počítačové modelaci, 

která předchází výrobě tlakové formy.  

 

 
Obr. 92 – Celková deformace, detail pouzdra ložiska  

 

Stejně velká je i maximální deformace na hraně patky. Tato deformace by neměla mít 

vliv na správnou funkci štítu motoru. 

 

 
Obr. 93 – Celková deformace, detail patky 

 

 
 

0,11 

0,11 
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17.1.2  Deformace v osách X, Y, Z 

 
Obr. 94 – Deformace ve směru osy X 

 

 
Obr. 95 – Deformace ve směru osy Y 

 

 
Obr. 96 – Deformace ve směru osy Z 

 

Deformace v ose Z má podle předpokladů největší vliv na celkovou deformaci. 
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17.2 NAPĚTÍ  
17.2.1  Redukované napětí 

Redukované napětí bylo opět počítáno podle podmínky HMH, v programovém 

systému Pro/MECHANICA označovaném jako Stress von Mises. Jednotky jsou [MPa].   
 

 
Obr. 97 – Nový model – návrh 2, redukované napětí 

Podle očekávání bylo největší napětí opět v oblasti žeber a napojení patky na boční 

stěnu štítu motoru. 
 

 
Obr. 98 – Nový model – návrh 2, redukované napětí 
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Největší redukované napětí o velikosti 135 MPa je v zaoblení mezi dosedací plochou a 

boční stěnou v místě, kde je prohlubeň v boční stěně, která byla zkonstruována z důvodu 

zasunutí momentového klíče až do velikosti vnějšího průměru 28 mm. Při samotné výrobě 

formy na tlakové lití nového štítu by bylo vhodné navrhovanou prohlubeň, co nejvíce vyhladit 

do ztracena, aby zde nebyly takové koncentrátory napětí v podobě zaoblených hran. 

V místě napojení žebra na dosedací plochu podložky se nachází druhé 

nejnebezpečnější místo na štítu, kde jsou maximální redukovaná napětí okolo 125 MPa. 
 

 
Obr. 99 – Detail patky, redukované napětí 

 

U všech třech vyšetřovaných modelů je problematickým místem hrana v horní části 

chladícího otvoru. Analýzou bylo zjištěno, že je zde v podstatě jednoosá tahová napjatost, kde 

hlavní napětí je zde přibližně rovno redukovanému napětí. Vzhledem k tomu, že zde nebyla 

překročena mez kluzu, tak lze považovat místo za bezpečné. Při výrobě štítu by v tomto místě 

určitě nebyla ostrá hrana, ale nějaké technologické zaoblení, proto napětí na reálném štítu 

budou určitě menší.  
 

   
Obr. 100 – Detail chladícího otvoru u patky, redukované napětí 

125 

125 

135 
98 

69 

90 

110 

71 
54 

118 

118 

zevnitř zvenku 



ÚMTMB FSI VUT  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 
 

 66 

17.2.2  Hlavní  napětí 

Největší tahové hlavní napětí je v místě zaoblení přechodu mezi dosedací plochou 

a boční stěnou. Ve sledovaném bodě je trojosá napjatost, kde je dominantní hlavní napětí σ1 

o velikosti 151 MPa. Další napětí v tomto bodě jsou také tahová, ale podstatně menší. 
 

 
Obr. 101 – Hlavní napětí σ1 

 

 
Obr. 102 – Hlavní napětí σ2 

 

 
Obr. 103 – Hlavní napětí σ3 
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18 MODÁLNÍ ANALÝZA NOVÉHO MODELU 2 
 

18.1  VLASTNÍ FREKVENCE  
 

1. Vlastní frekvence – 720 Hz  3.   Vlastní frekvence – 1118 Hz 
2. Vlastní frekvence – 1080 Hz  4.   Vlastní frekvence – 2054 Hz 
 

18.2  VLASTNÍ TVARY KMIT Ů 
 

 
   Obr. 104 – První vlastní tvar (Ω1=720 Hz)      Obr. 105 – Druhý vlastní tvar (Ω2=1080Hz) 
 
 
 

 
   Obr. 106 – Třetí vlastní tvar (Ω3=1118Hz)       Obr. 107 – Čtvrtý vlastní tvar (Ω4=2054Hz) 

 

 

Oproti navrženému modelu 1 nebyly provedeny nijak zásadní změny, které by 

významně ovlivnily tuhost nebo hmotnost modelu štítu motoru a proto jsou modální 

charakteristiky v podobě tvarů a vlastních frekvencí téměř stejné. 
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18.3  CAMPBELL ŮV DIAGRAM  
 

 
Obr. 108 – Campbellův diagram štítu motoru 

 

Opět nedošlo v daném intervalu provozních otáček k protnutí náběhových přímek k=1 

až k=5. Tím pádem se při provozu nevyskytují žádné kritické otáčky, a proto by nemělo dojít 

za daných provozních podmínek k rezonančnímu stavu. 
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19 BEZPEČNOST K MEZNÍMU STAVU PRUŽNOSTI  
Obecně mezní stav pružnosti nastane, když křivka popisující zatížení (přetížení) 

protne mezní plochu plasticity. Tato plocha může být v závislosti na použité podmínce válec 

nebo šestiboký hranol. Osa symetrie těchto dvou geometrických útvarů je dána přímkou, pro 

kterou platí rovnice σ1= σ2= σ3.                   (19.1) 

Mezní stav pružnosti je popsán tzv. podmínkou plasticity, která má při jednoosé 

tahové napjatosti tvar σ1 – σK = 0. Kde σK je materiálová charakteristika popisující mez kluzu 

daného materiálu. Po překročení meze kluzu materiálu dojde v tělese k trvalým plastickým 

deformacím, které ale nemusí znamenat ztrátu funkčnosti a následné vyřazení tělesa 

z provozu. 

Ke zjišťování bezpečnosti modelu štítu motoru bylo použito redukované napětí. 

Redukované napětí je v podstatě fiktivní napětí, které redukuje obecnou trojosou napjatost na 

jednoosou tahovou napjatost, kterou můžeme snadno porovnávat s mezní hodnotou jednoosé 

napjatosti pro daný materiál, označovanou jako mez kluzu nebo mez pevnosti [1]. 

Analýza bezpečnosti k meznímu stavu pružnosti byla provedena pouze o v oblasti 

patek, kde se nachází nejvyšší hodnoty spočítaných napětí. 
      

19.1 BEZPEČNOST K MEZNÍMU STAVU PRUŽNOSTI P ŮVODNÍHO MODELU  
V místě zaoblení dosedací plochy se maximální redukovaná napětí pohybují v rozmezí 

od 100 do 242 MPa. Mez kluzu použitého materiálu G–AlSi8Cu3 je σK=160 MPa. 

Redukované napětí překročilo mez kluzu, proto začíná bezpečnost pod hodnotou 1. 

6,166,0 ÷≅k               (19.1.1) 

Všechna ostatní místa v okolí patek mají bezpečnost větší jak 1,6. 
 

19.2 BEZPEČNOST K MEZNÍMU STAVU PRUŽNOSTI NOVÉHO MODELU  1 
Nový materiál AlSi12 EN AC - 44300 má o 20 MPa vyšší mez kluzu než původní 

materiál, ze kterého je vyráběn štít motoru. Mez kluzu je podle výrobce σK=180MPa a 

nejnebezpečnější místo nového štítu 1 má velikost redukovaného napětí σRED=110MPa. 

Minimální bezpečnost k meznímu stavu pružnosti je: 

                            64,1
110

180 ≅==
MPa

MPa
k

RED

K

σ
σ

                                         (19.2.1) 

Navrhovaný model 1 je možné považovat za dostatečně bezpečný z hlediska dosažení 

mezního stavu pružnosti. 
 

19.3 BEZPEČNOST K MEZNÍMU STAVU PRUŽNOSTI NOVÉHO MODELU  2 
Nově navrhovaný model 2 má minimální bezpečnost k meznímu stavu pružnosti: 

 

34,1
135

180 ≅==
MPa

MPa
k

RED

K

σ
σ

           (19.3.1) 

Navrhovaný model 2 je kvůli nové konstrukci patek méně bezpečný než model 1, 

přesto splňuje minimální požadovanou bezpečnost k=1,2 firmy Danaher Motion, s.r.o. 
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20 KONTROLA ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI P ŘI CYKLICKÉM ZATÍŽENÍ  
 

20.1 KOREKCE MEZE ÚNAVY  
Únavové charakteristiky materiálů jsou obvykle vyhodnocovány ze zkoušek hladkých 

a vrubovaných těles o průměru 7 až 10 mm. Tyto vzorky jsou ještě leštěny, aby se neprojevil 

nepříznivý vliv povrchových nerovností. Výpočtově kontrolované díly strojních součástí, 

které se označují jako „reálné součásti“, mají různý tvar a vyznačují se konkrétním 

technologickým zpracováním. Protože před výrobou prototypů obvykle nejsou k dispozici 

únavové zkoušky těchto reálných částí, nezbývá, než jejich únavové křivky odhadnout [12].  

Při odhadu meze únavy se musí počítat s řadou parametrů, které na její velikost mají 

různý vliv. Důležitými parametry jsou např. rozměry, materiál, technologické zpracování, 

vruby, způsob namáhání, provozní teplota, atd.  

Některé z těchto parametrů zahrnují součinitelé, které budou použity při výpočtu 

„reálné“ meze únavy. Elastická koncentrace napětí ve vrubech je popsána součinitelem 

tvaru α . Její efektivní účinek, tj. poměr meze únavy hladkého vzorku σc a meze únavy vzorku 

s vrubem σc*, popisuje součinitel vrubu :  

*
c

c

σ
σβ =      (20.1.1) 

 

Při stanovení odhadu meze únavy reálného dílu je třeba ještě uvážit korekce na vliv 

velikosti součásti ϑ , korekci na vliv jakosti povrchu η, případně na technologickou úpravu 

povrchu ξ. Potom mez únavy reálné součásti je odhadována vztahem: 
 

β
ξηϑσσ ⋅⋅⋅= c

c
*

                              (20.1.2) 

 

20.1.1  Odhad součinitele vrubu  β 

V místě vrubů se mění charakter napjatosti, která se stává trojosou a dochází k výrazné 

koncentraci napětí s maximální hodnotou σRED v kořeni vrubu. Toto napětí může již při 

malých hodnotách nominálního napětí překračovat mez kluzu σK a dochází zde k lokální 

plastické deformaci, která podmiňuje a řídí únavové poškozování. Při pevnostních výpočtech 

je nutné si uvědomit, že kořen každého vrubu je možným místem nukleace únavového lomu. 

Součinitel vrubu β závisí podstatně na napjatosti v kořeni vrubu a také na cyklických, 

pružně plastických vlastnostech použitého materiálu. V literatuře se vyskytuje celá řada 

výpočtů součinitele vrubu. V literatuře [14] je uveden Heywoodův vztah:  

           

r

K⋅−+
=

α
α

αβ
1

1
                            (20.1.1.1) 

r  – poloměr křivosti v kořeni vrubu,  

K  – materiálová charakteristika závislá na smluvních pevnostech materiálů 

α – součinitel koncentrace napětí 
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Pro výpočet byly přiřazeny parametrům následující hodnoty: 

- poloměr křivosti v kořeni vrubu r = 3 mm 

- pro slitiny lze použít hodnotu ze vztahu:  
     
 K=(360/σm)3=(360/280)3=2,13            (20.1.1.2) 
 

- součinitel koncentrace napětí α byl odečten z grafu pro namáhání ohybem  

- 03,0027,0
11

3 ≅==
d

r
 ,       223,2

111

248 ≅==
d

D
 ,       α=2,9       (20.1.1.3) 

 
Obr. 109 – Graf součinitele vrubu pro namáhání ohybem [13] 

 

Následně byly dosazeny všechny hodnoty do vztahu pro výpočet součinitele vrubu: 
 

6,1

3

13,2

9.2

19.2
1

9.2 =
⋅−+

=β                        (20.1.1.4) 

 

20.1.2  Odhad součinitele velikostiϑ  

Experimentální výsledky ukazují, že mez únavy součástí větších rozměrů je menší než 

u menších součástí. Přitom je potřeba rozlišovat: 

a) vliv velikosti tělesa na mez únavy při homogenní napjatosti vyjádřená 

součinitelem 1ϑ  lze vypočítat ze vztahu: 

     
1

1 log1
h

h
k ⋅−=ϑ                    (20.1.2.1) 

 

Nebo lze odečíst z grafu 175 v [13]. Vzhledem k velkým rozměrům tělesa jsem 

odečetl z grafu nejmenší možnou hodnotu 1ϑ =0,85 

b) vliv velikosti tělesa na mez únavy při nehomogenní napjatosti vyjádřená 

součinitelem 2ϑ : 

d

d

c

co 1
2 11 ⋅








−+=

σ
σϑ ϑ                    (20.1.2.2) 

                                                
         

 Vzhledem ke složitosti součásti bylo zvoleno  2ϑ =1,2 . 
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Výsledný odhad součinitele velikosti ϑ  je dán součinem obou součinitelů 1ϑ  a 2ϑ  . 
 

02,12,185,021 =⋅=⋅= ϑϑϑ                         (20.1.2.3) 

 

20.1.3 Odhad součinitele povrchuη  

Důležitým faktorem ovlivňujícím mez únavy je povrch součásti. V povrchové vrstvě 

totiž začíná nukleace únavové trhliny. Pro součinitel povrchu součásti platí vztah: 

21 ηηη ⋅=                              (20.1.3.1) 

a) Součinitel 1η  zahrnuje vliv opracování povrchu a okolního prostředí. Z grafu 

178 v literatuře [13] byla odečtena hodnota  9,01 =η . 

b) Součinitel 2η  zahrnuje vliv technologické úpravy povrchové vrstvy a vliv 

materiálu z tabulky 179 v literatuře [13] byla odečtena hodnota  5,12 =η . 

Výsledný odhad součinitele povrchu η  je dán součinem obou součinitelů 1η  a 2η . 
 

35,15,19,021 =⋅=⋅= ηηη                   (20.1.3.2) 

 

Korigovaná mez únavy zkoumané součásti byla vypočítána z koeficientů, které jsou 

vzhledem ke složitosti součásti jen odhadované hodnoty z grafů, tabulek a analytických 

vztahů, proto je výsledná mez únavy reálného vzorku také odhad. 

 

MPaMPac
c 7798,76

61,1

35,102,190* ≅=⋅⋅=⋅⋅=
β

ηϑσσ         (20.1.3.3) 
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20.2 ZJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI NEOMEZENÉ ŽIVOTNOSTI NOVÉHO MODELU 1 

Okolí pouzdra ložiska je vlivem otáčející se hřídele, nevývahy a elektro-

magnetických sil zatěžováno harmonickým cyklickým namáháním. Působiště zatěžovací síly 

v pouzdře ložiska se v čase mění, a proto bylo nutné udělat několik analýz s měnícím se 

působištěm síly, aby se zjistil nejnebezpečnější zatěžovací směr. Zatěžování bylo prováděno 

samostatně pro každý z osmi zvolených směrů. Jednotlivé směry byly od sebe pootočeny 

o 45o. Zatěžovací síla v pouzdře ložiska je Fp=1000 N. 
 

   
   Obr. 110 – Směry zatěžování    Obr. 111 – Sledované body vnitřní a vnější strany štítu 

 
 

Modelování bylo uvažováno velmi zjednodušeně. Pro daný směr zatěžování 

(např. směr 1) bylo nalezeno v okolí pouzdra ložiska místo (E) s maximálním tahovým 

napětím Sigma_1. Následnou analýzou výpočtu s opačným směrem zatěžování (směr 5) bylo 

získáno pro dané sledované místo (E) tlakové napětí Sigma_3. Takto se postupovalo při 

analýze všech 16 míst v horní a dolní části štítu. Jedná se o více konzervativní přístup, než je 

použití redukovaných napětí.  
 

 

a) vnitřní strana štítu 

Sledovaný bod  Sigma_1 [MPa]  Sigma_3 [MPa] 

A 40 -16 
B 35 -16 
C 34 -12 
D 42 -12 
E 36 -17 
F 31 -18 
G 32 -17 
H 42 -12 

Tab. 1 – Hlavní napětí na vnitřní straně štítu 
 

b) vnější strana štítu 

Sledovaný bod  Sigma_1 [MPa]  Sigma_3 [MPa] 

I 23 -30 
J 20 -19 
K 17 -23 
L 22 -9 
M 23 -30 
N 18 -23 
O 16 -28 
P 20 -10 

Tab. 2 – Hlavní napětí na vnější straně štítu 
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Pro zjištění bezpečnosti neomezené životnosti se použil Haighův diagram, který 

vyjadřuje závislost středního napětí Sigma_m na amplitudě napětí Sigma_a. Byla použita 

Goodmanova teorie, kde mezní křivka životnosti je tvořena dvěma křivkami (znázorněné 

červenou barvou). První křivka je spojnice „reálné“ meze únavy Sigma_c* a meze pevnosti 

Rm. Druhá křivka je spojnice mezí kluzu Re na obou osách.   

 

 
Obr. 112 – Haighův diagram 

 
Dále je nutné určit polohu pracovního bodu P. Tento bod sestrojíme vynesením 

příslušné amplitudy napětí a středního napětí. Dalším krokem je určení bodu M na mezní 

křivce. Spojnice bodů P a M vyjadřuje přetěžování soustavy. Způsobů přetěžování je několik. 

Byl zvolen nejnebezpečnější způsob přetěžování, který je vyjádřen kolmicí k mezní křivce 

životnosti. 

Bezpečnost neomezené životnosti vyjadřuje poměr mezi zatěžovací cestou 0P a 

přetěžovací cestou PM. 

    PM

P
k

0
=                (20.2.1) 

 

  Pro určení vzdálenosti PM  jsem použil vzorec pro výpočet vzdálenosti bodu od 

přímky. 

22 ba

cybxa
v

pp

+

+⋅+⋅
=            (20.2.2) 

Kde xp a yp jsou souřadnice pracovního bodu P. Konstanty a, b, c jsou z obecné 

rovnice přímky 0=+⋅+⋅ cybxa .  

- a  je tangens úhlu, který svírá přímka s osou x, 1−=b , c  vyjadřuje úsek vyťatý 

přímkou na ose y 



ÚMTMB FSI VUT  DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 
 
 

 75 

V tomto případě má výsledná rovnice přímky tvar: 

  
0*1

*
c

c =+⋅−⋅ σσ
yx

Rm
          (20.2.3) 

Nejkratší vzdálenost bodu P od mezní přímky: 

 

( )2

2

c

c
c

1
*

*1
*

−+








+⋅−⋅
=

m

appm
m

R

R
PM

σ

σσσσ

           (20.2.1) 

 
V programu Microsoft Office Excel 2003 byla vytvořena tabulka, do které byly 

dosazeny příslušné vzorce pro výpočet požadovaných hodnot. 
 

a) vnitřní strana štítu 
 

Sledovaný 
bod 

Sigma_h 
[MPa] 

Sigma_n 
[MPa] 

Sigma_m 
[MPa] 

Sigma_a 
[MPa] OP PM Bezpečnost K  

A 40 -16 12 28 30,5 44,1 2,4 
B 35 -16 9,5 25,5 27,2 47,1 2,7 
C 34 -12 11 23 25,5 49,2 2,9 

D 42 -12 15 27 30,9 44,2 2,4 

E 36 -17 9,5 26,5 28,2 46,2 2,6 
F 31 -18 6,5 24,5 25,3 48,9 2,9 
G 32 -17 7,5 24,5 25,6 48,6 2,9 

H 42 -12 15 27 30,9 44,2 2,4 

Tab. 3 – Výpočet bezpečnosti pro vnitřní stranu štítu 
 

Nebezpečnými směry zatěžování jsou pro vnitřní stranu štítu směry 4 a 8, pro které 

jsou nebezpečná místa D a H v okolí otvorů v horní části štítu. 
 

a) vnější strana štítu 
 

Sledovaný 
bod 

Sigma_h 
[MPa] 

Sigma_n 
[MPa] 

Sigma_m 
[MPa] 

Sigma_a 
[MPa] OP PM Bezpečnost K 

I 23 -30 -3,5 26,5 26,7 49,6 2,9 

J 20 -19 0,5 19,5 19,5 55,3 3,8 
K 17 -23 -3 20 20,2 55,8 3,8 
L 22 -9 6,5 15,5 16,8 57,6 4,4 

M 23 -30 -3,5 26,5 26,7 49,6 2,9 

N 18 -23 -2,5 20,5 20,7 55,1 3,7 
O 16 -28 -6 22 22,8 54,6 3,4 
P 20 -10 5 15 15,8 58,5 4,7 

Tab. 4 – Výpočet bezpečnosti pro vnější stranu štítu 
 

Nebezpečnými směry zatěžování jsou pro vnější stranu štítu směry 1 a 5, pro které 

jsou nebezpečná místa I a J. Závěrem lze konstatovat, že navržená geometrie nového štítu je 

ve všech místech dostatečně bezpečná vůči únavovému porušování při cyklickém zatěžování.  
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21 SOUHRN VYPOČTENÝCH HODNOT  
 

Sledovaný parametr Jednotky Původní model  Nový model 1  Nový model 2 

Hmotnost neobrobeného 
odlitku 

[kg] 4,0 2,7 2,6 

Hmotnost obrobeného 
odlitku  

[kg] 3,6 2,5 2,4 

Maximální deformace 
patky  

[mm] 0,042 0,065 0,11 

Maximální redukované 
napětí  

[MPa] 242 110 135 

Minimální bezpečnost 
k mezi kluzu  

[-] 0,66 1,64 1,34 

1. vlastní frekvence   [Hz] 937 713 720 

2. vlastní frekvence   [Hz] 1352 1065 1080 

3. vlastní frekvence   [Hz] 1388 1101 1118 

4. vlastní frekvence   [Hz] 2238 2006 2054 

Minimální bezpečnost 
neomezené životnosti při 
cyklickém zatěžování  

[-] ---- 
 
 

2,4 ---- 

Tab. 5 – Souhrn vypočtených hodnot 
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22 TECHNICKO -EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ  
Od dodavatelů firmy Danaher Motion, s r.o. byly získány informace o nákladech při 

výrobě štítu motoru třemi různými způsoby odlévání. Přehled nákladů je pro nový štít 1. 

 

Objem výroby  je 2700 ks/rok 

Cena [Kč] Tlakové lití Kokilové lití  Lití do písku 

Forma 945 000 260 000 75 000 

1 ks odlitku 232 284 542 

Obrobení 1 ks 120 427 446 

Odlitky a obrobení  za rok 950 400 1 920 510 2 667 600 

Forma, odlitky a obrobení za rok 1 895 400 2 180 510 2 742 600 

1 ks hotového štítu v prvním roce 
(s rozpuštěním nákladů na formu) 

702 807 1015 

1 ks hotového štítu ve druhém a každém 
dalším roce (již bez nákladů za formu) 

352 711 988 

 
 

Tab. 6 – Porovnání nákladů výroby štítu motoru [9] 
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Graf 2 – Srovnání nákladů výroby štítu motoru [9] 

 

 

Jak je vidět z tabulky 6 a grafu 2, tak po finanční i technické stránce výroby vychází 

nejlépe výroba štítu tlakovým litím. Forma pro tlakové lití sice stojí asi 12krát více než forma 

pro odlévání do písku, ale náklady na odlití 1ks odlitku jsou tlakovým litím více než 2krát 

nižší. Při odlévání do písku se musí vytvářet množství nálitků pro následné obrábění 

funkčních ploch. Jakékoliv obrábění je velmi finančně náročné a proto je velmi výhodné 

tlakové lití, po kterém se už nemusí množství funkčních ploch včetně děr následně obrábět.  

Z výše uvedených nákladů je zřejmé, že po prvním roce výroby je cena odlitku 

vyráběného tlakovým litím přibližně 3krát menší než výroba odléváním do pískové formy. 

V prvním roce by firma mohla ušetřit na výrobě přibližně 847 tis. Kč, v dalších letech by 

mohla úspora vzrůst až na 1,7 mil. Kč. 
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23 ZÁVĚR 
Použitím konstrukčního programového systému Pro/ENGINEER WF 2.0 od firmy 

PTC byl vytvořen geometrický model původního štítu a dva nové optimalizované návrhy 

geometrie štítu motoru, které zohledňují požadavky na výrobu tlakovým litím.  

 Pomocí výpočtového systému Pro/MECHANICA WF 2.0 byla provedena statická 

analýza vyráběného štítu motoru, při které byla nalezena kritická místa v oblasti patek, které 

jsou nejvíce namáhanými místy na štítu. V oblasti dosedacích ploch šroubového spoje bylo 

výpočtem zjištěno lokální překročení meze kluzu, které vede k trvalým plastickým 

deformacím. Následnou modální analýzou bylo zjištěno, že z hlediska vibrací je navržená 

konstrukce naprosto v pořádku. 

Pro výrobu nového štítu motoru bude použit materiál s lepšími mechanickými 

vlastnostmi, než jsou u materiálu, ze kterého se nyní štít vyrábí pomocí odlévání do pískové 

formy. Tento předpoklad umožnil provést optimalizace geometrie v podstatě celého štítu 

motoru. Nejdůležitějšími úpravami na modelu bylo vytvoření nové geometrie patek s 

dvojicemi žeber, dále pak zeslabení většiny stěn. 

 Všechny tyto úpravy vedly u obou návrhů, jejichž geometrie se liší pouze jinou 

konstrukcí patky, ke značnému snížení hmotnosti o více jak 30 %. Oba tyto navrhované 

modely byly opět podrobeny také statické analýze a výsledné hodnoty redukovaného napětí 

vyhovují požadavku firmy na splnění minimální bezpečnosti k meznímu stavu 

pružnosti k=1,2.  

Modální analýzou nově navržených modelů byl zjištěn pokles vlastních frekvencí 

v řádech stovek Hz. Tento pokles byl důsledkem výrazného snížení hmotnosti a tuhosti štítu.  

I přes tento pokles vlastních frekvencí jsou však oba štíty z hlediska vibrací naprosto 

v pořádku.  

Dále byla provedena kontrola únavové životnosti při cyklickém zatěžování pouzdra 

ložiska u nového modelu 1. Minimální bezpečnost neomezené životnosti byla k=2,4. 

V technicko-ekonomickém hodnocení byly zahrnuty tři možné způsoby výroby 

odlitku štítu – lití do pískové formy, kokilové lití a tlakové lití. Rozborem finančních nákladů 

na výrobu forem, odlévání a následného obrábění do finálního tvaru výrobku bylo zjištěno, že 

výroba odlitku tlakovým litím je podle předběžných nacenění dodavatelů firmy Danaher 

Motion, s. r. o. ekonomicky nejvíce výhodná a přinesla by firmě výrazné finanční úspory, 

které se pohybují v prvním roce kolem 847 tis. Kč a v každém dalším roce 

přibližně 1,7 mil. Kč. 

Tím bylo jednoznačně prokázáno, že optimalizace výrobků je velmi důležitá ve 

strategii firmy a použití výpočtových systému při řešení inženýrských problémů by mělo být 

její nedílnou součástí. 
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