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ABSTRAKT 

Tato práce se zaměřuje na konstrukční návrh strojního svěráku s hydromechanickým 
posilovačem upínací síly. Práce je rozdělena do tří hlavních částí: rešerše metod 
upínání obrobků a přípravků s důrazem na svěráky, představení a popis konstrukčního 
návrhu a výpočty nutné pro konstrukční návrh. 

 

ABSTRACT 

This thesis focuses on design of a machine vise with a hydromechanical clamping 
force multiplier. The thesis is split into three main sections: study of workholding 
methods and fixtures with emphasis on vises, introduction and explanation of the 
proposed design and necessary calculations for the proposed design. 
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ÚVOD 

Ustavení obrobku při výrobě je problematika, se kterou se lidstvo potýká už od 
pradávna. Náznaky použití primitivních přípravků sahají daleko za průmyslovou 
revoluci. Avšak právě s průmyslovou revolucí, která měla za nástup výrobních strojů 
se staly přípravky jejich nedílnou součástí. 

Moderní průmysl klade neustále se zvyšující nároky na kvalitu a účinnost 
výroby. Tento nepřetržitý pokrok v oblasti výrobních technologií jde ruku v ruce s 
neustálým vývojem nových přípravků, metod upínání a inovací starších řešení, ať už 
se jedná o zdokonalení jejich funkce nebo rozšíření jejich schopností.  

Jednou z těchto inovací je představení několika druhů posilovačů upínací síly 
používaných ve svěrácích (příklad viz. Obrázek 1.1). Základní myšlenkou těchto 
posilovačů je maximalizace upínací síly, které dokáže svěrák dosáhnout a zároveň 
minimalizace potřebné utahovací síly, kterou musí operátor vynaložit. 

 

Obrázek 1.1 – Strojní svěrák Fresmak ARNOLD MAT [1] 

Výhody použití tohoto druhu svěráků jsou patrné; vyšší upínací síla dovoluje 
vyšší řezné výkony při obrábění a upnutí součásti je tužší. Upnutí a vyjmutí součásti je 
jednodušší a méně fyzicky náročné. Spousta těchto svěráků má nastavitelnou 
maximální upínací sílu, což je výhodné při upínání tenkostěnných nebo jiných snadno 
deformovatelných obrobků. 

 Jeden ze zástupců posilovačů je posilovač hydromechanický, na který se tato 
práce zaměřuje. Společně s mechanickými zastupuje většinu dostupných svěráků 
s posilovači. Provedení těchto posilovačů jsou různé a jejich princip je často pokládán 
za firemní tajemství jejich výrobců. Proto se konstrukční návrh v této práci pokusí 
představit uspořádání, které není na trhu dostupné. 
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TEORIE UPÍNÁNÍ, PŘÍPRAVKY 

1. Ustavení obrobku 

Při různých technologických procesech je nutné zpracovávané součásti ustavit 
v přesné, neměnné poloze. Správné ustavení obrobků má značný dopad na dodržení 
předepsaných tolerancí rozměrů a jakosti povrchu. Stejně jako všechna tělesa mají 
upínané součásti šest stupňů volnosti (viz. Obrázek 1.1). To znamená, že mohou 
vykonávat pohyb ve dvanácti směrech (6 translačních a 6 rotačních). [2] [3] 

 

Obrázek 1.1 – Stupně volnosti tělesa [3] 

Podstatou upínání je vymezení všech šesti stupňů, čímž dojde k zabránění 
pohybu ve všech směrech. V případě upínání válcových rotačních součástí je nutno 
vymezit pouze pět stupňů. [3] Vymezení lze provést širokou škálou způsobů. Pro 
přehlednost je lze rozdělit do tří kategorií:  

 Tvarovým stykem (např. upínání do tvarových čelistí – čelisti kopírují tvar prvku 
obrobku za který bude upínán), 

 silovým stykem (např. upínání do klasických čelistí nebo magnetické upínání), 
 materiálovým stykem (např. lepením). 

K vymezení stupňů volnosti se používají speciální pomůcky – přípravky, které nachází 
využití takřka ve všech odvětvích moderní výroby. 
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2. Definice přípravků 

Přípravky jsou zařízení, jejichž podstatou je ustavení součástí za účelem přesné a 
produktivní výroby. V případě obrábění je hlavním úkolem přípravku držet obrobek ve 
správné poloze vůči nástroji a pracovnímu stolu stroje. Dalším neméně důležitým 
úkolem přípravků je zvyšování výkonnosti práce zkracováním časů potřebných 
k upnutí součásti a její výměně nebo snižováním počtu potřebných operací vhodným 
umístěním obrobku. Mohou také plnit širokou škálu dalších funkcí, jako například 
vedení nástroje nebo rozšíření výrobních schopností stroje. [3] [4] 

Složitost a provedení přípravku se řídí charakterem výroby – zda je kusová nebo 
sériová. Mimo požadavky na přípravek kladené ve výrobě musí být i hospodárný, což 
znamená, že jsou jeho pořizovací náklady menší než úspory dosažené použitím 
přípravku. Jedná-li se o kusovou výrobu, nejobvykleji se používají univerzální 
přípravky (příklad viz. Obrázek 2.1), speciální přípravky se používají pouze pokud je 
to nezbytně nutné, například kvůli tvarové složitosti součásti. [5] 

 

Obrázek 2.1 – Univerzální přípravek – tříčelisťové sklíčidlo ROTA NCD [6] 

Přípravky v sériové výrobě bývají vlivem vyšších nároků z hlediska konstrukce 
komplexnější. Jsou navrženy tak, aby došlo k co nejrychlejšímu, nejsnadnějšímu a 
nejpřesnějšímu upnutí součásti. Čím větší série výrobků, tím důležitější je brát ohledy 
na produktivitu při upínání. [5] Příklad těchto přípravků viz. Obrázek 2.2. 

a)    b)  

Obrázek 2.2 – Příklady komplexních přípravků [7] [8] 
a) Stavebnicový měřící přípravek, b) Jednoúčelový upínací přípravek 
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3. Základní části přípravků 

Obecně jsou přípravky složeny z pěti skupin základních částí:  

 těleso přípravku, 
 ustavovací a opěrné prvky,  
 upínací zařízení, 
 prvky pro vedení nástroje, 
 pomocné prvky přípravku. 

3.1.  Těleso přípravku 

Těleso přípravku je základní součást, která spojuje ostatní součásti do jednoho 
funkčního celku. Při návrhu tělesa přípravku je potřeba brát v potaz tvar upínaných 
součástí, uspořádání ostatních částí přípravku a způsob jeho upnutí do stroje. Mimo 
to je důležité zajistit dobrý odvod třísek. [2] 

Podle způsobu materiálu můžeme tělesa rozdělit do tří skupin (viz. Obrázek 3.1): 

a)     b)    c)  

Obrázek 3.1 – Příklady těles přípravku [9] 
a) Montované těleso přípravku, b) Svařované těleso přípravku, c) Lité těleso přípravku 

a) Montovaná tělesa – nejčastější provedení těles pro malé nebo přestavitelné 
přípravky. Vznikají sešroubováním jednotlivých částí, jejichž poloha je vzájemně 
zajištěna pomocí kolíků. [2] [9] 

b) Svařovaná tělesa – nejhospodárnější varianta vhodná i v kusové výrobě. Mohou 
být vyrobena z ocelí a jiných dobře svařitelných materiálů. Nevýhodou těchto 
těles je vnitřní pnutí ve svařenci; těleso má tendenci se deformovat, což může 
způsobovat problémy v ustavení součástí v přípravku. Vnitřní pnutí a jeho 
následky lze částečně eliminovat tepelným zpracováním, vhodnější je však 
rozdělit svařenec na více částí, které se následovně sešroubují. [2] [9] 

c) Litá tělesa – jsou zhotovena z šedé litiny, oceli na odlitky nebo ze slitin lehkých 
kovů. Odlévání dovoluje větší komplexitu těles. Odlitky jsou navrženy tak, aby se 
co nejvíce snížil potřebný počet obráběcích operací na zhotovení tělesa. 
Vzhledem k náročnosti a nákladům výroby se tento typ těles vyplatí většinou 
pouze pro sériově vyráběné přípravky (jako například svěráky). Levnější 
variantou jsou přípravky vyrobené z normalizovaných odlitků. [2] [9] 
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3.2. Ustavovací a opěrné prvky 

Ustavovací a opěrné prvky slouží k vymezení přesné polohy upínané součásti. Tyto 
prvky se volí tak, aby měla upnutá součást vysokou tuhost a stabilitu. Jelikož opěrné 
plochy přípravku podléhají opotřebení, je vhodné, aby byly tvrdé a výměnné. 
Rozměrově malé opěrky jsou vyráběny z nástrojové oceli, větší obvykle z kalených 
cementačních ocelí. Volba ustavovacích prvků závisí na geometrii, přesnosti a jakosti 
ploch za které se bude součást upínat. Dále závisí také na technologické operaci, pro 
kterou je přípravek určen, na stroji, ve kterém bude přípravek použit a na posloupnosti 
technologických operací. [2] [5] 

3.2.1. Opěrné prvky pevné 

Pevné opěrky slouží k ustavení upínané součásti do jednoznačné polohy v přípravku. 
Zachycují také řezné síly působící na obrobek. V tělese přípravku jsou buď zalisovány 
nebo zašroubovány. Opěrné plochy by měly být, pokud možno, co nejmenší a jejich 
vzájemná vzdálenost co největší. Větší vzdálenost mezi pevnými opěrkami jde ruku 
v ruce se stabilitou upnuté součásti. Jelikož je kladen velký důraz na přesnost polohy 
pevných opěrek, jejich opěrné plochy jsou kaleny, aby se při použití méně 
opotřebovávaly a neměnily svoji geometrii. [4] Příklady pevných opěrek viz. Obrázek 
3.2. 

 
Obrázek 3.2 – Pevné opěrné prvky [2] 

a) Čepy, b) Opěrná lišta, c) Opěrka boční, d) Opěrka prizmatická, e) Opěrka kuželová,  
f) Opěrka válcová, g) Středící čep 
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3.2.2. Opěrné prvky přestavitelné 

Opěrné prvky konstrukčně řešené tak, aby bylo možné přestavit jejich polohu. 
Přestavitelnost je řešena nějakým mechanismem, nejčastěji šroubem a maticí. 
Přednostně používány pro upínání součástí s velkým rozptylem rozměrů nebo při 
upínání za neobrobené plochy. Dalším případem, kde je vhodné tyto opěry použít je 
malosériová výroba součástí s podobným tvarem a rozměry. [2] [5] Příklady 
přestavitelných opěrek viz. Obrázek 3.3. 

 
Obrázek 3.3 – Příklady přestavitelných opěrek [2] 

3.2.3. Opěrné prvky pomocné (samostavitelné) 

Pohyblivé opěrky sloužící k opření obrobku v místech, kde hrozí deformace obrobku 
vlivem působení řezných sil. Používají se také ke zvýšení stability ustavení. Aby bylo 
možno použít pomocné opěrky, upínaná součást musí být jednoznačně ustavena 
opěrkami pevnými. [2] [4] Příklad samostavitelné opěrky viz. Obrázek 3.4. 

 
Obrázek 3.4 – Samostavitelná opěrka [4] 
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3.3. Upínací zařízení 

Upínací zařízení zaručují stálý styk upínané součásti s prvky ustavovacími tak, aby 
bylo zabráněno chvění nebo změně polohy vlivem působení řezných nebo jiných sil. 
Upnutí je dosaženo působením síly na upínanou součást. V některých případech 
upínacích zařízení se upínací síla používá i k ustavení nebo vystředění součásti. Mezi 
tyto zařízení patří například kleštiny nebo trny. [2] [5] 

Počet a uspořádání upínacích prvků je udáván tvarem upínané součásti, 
uspořádáním opěrných ploch a silami působícími na upínanou součást. Dalším 
důležitým kritériem v případě obrábění je požadovaná přesnost a drsnost obráběných 
ploch. Hlavní rozhodující faktor, podle kterého se volí upínací síla je síla (nebo síly) 
působící na součást. V některých případech, například pokud je součást dostatečně 
těžká, není potřeba upínacího zařízení, jelikož nehrozí uhnutí upínané součásti. [2] [5] 

Upínací síly musí působit tak, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu upnuté 
součásti. Velikost upínací síly musí být dostatečná, aby se upnutá součást samovolně 
neuvolnila; nesmí být však příliš velká, aby nedocházelo k deformování upnuté 
součásti. [5] 

Upínací zařízení je možno rozdělit: 

a) Podle zdroje upínací síly (viz. kapitola 4.3) 

b) Podle počtu upínacích prvků: 

o jednoduché – výstředníky, vačky, páky, šrouby atd. 
o složené – výstředník-páka, šroub-páka atd. 

c) Podle stupně mechanizace: 

o ruční – ovládané silou operátora 
o mechanizované – ovládané operátorem, sílu vyvíjí upínací zařízení 
o automatizované 

3.4. Prvky pro nastavení a vedení nástroje 

Některé přípravky plní kromě ustavení a upnutí obrobku i funkci ustavení nástroje 
vzhledem k obráběné ploše obrobku, v některých případech i k vedení nástroje při 
samotném obrábění. [4] 

K ustavení nástroje je používána řada pomůcek, jako jsou měrky, kalibry nebo 
šablony. V případě číslicově řízených obráběcích strojů jsou prvky pro nastavení 
nástroje zbytečné, neboť jsou jejich nástroje seřízeny pomocí měřících sond. [4] 
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Vodící prvky (příklady viz. Obrázek 3.5) nachází největší použití ve vrtacích a 
vyvrtávacích přípravcích, kde plní úkol vedení nástroje v přesných pozicích. K tomu se 
používají takzvaná vrtací pouzdra, která mohou být buď zalisována do vrtací šablony 
přípravku (pevná pouzdra) nebo vkládána do vodících pouzder (vyměnitelná pouzdra). 
Vyměnitelná, někdy také nástrčná, vrtací pouzdra se používají hlavně pokud je nutno 
díru vrtat několika nástroji postupně (vrták, výhrubník, výstružník) nebo pokud se 
pomocí jedné šablony vrtá více děr o různém průměru. Jak pevná, tak vyměnitelná 
vrtací pouzdra (včetně pouzder vodících) jsou normalizována. [2] 

a) b)  

Obrázek 3.5 – Příklady vrtacích pouzder [2] 
a) Vrtací pouzdro pevné, b) Vrtací pouzdro nástrčné uložené ve vodícím pouzdře 

3.5. Pomocné prvky přípravku 

Mezi pomocné prvky se řadí všechny ostatní součásti přípravků, které nelze zařadit do 
předchozích kategorií. Pomocné prvky mohou plnit různé funkce, jako například 
zjednodušení funkce přípravku nebo usnadnění manipulace s přípravkem či upínanou 
součástí. [2] 

Některé významné kategorie pomocných jsou [2]: 

 Opěrné prvky těles přípravků. 
 Ustavující prvky přípravků – prvky a součásti sloužící k upnutí tělesa přípravku 

na stůl stroje. 
 Rukojeti a závěsná oka – prvky určené k přemisťování těžších přípravků (obvykle 

nad 15 kg). S tělesem přípravku mohou být spojeny buď pevně nebo 
odnímatelně. 

 Vyhazovače obrobků – slouží k usnadnění vyjmutí upínané součásti po odepnutí. 
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4. Rozdělení přípravků 

4.1. Podle rozsahu použití 

4.1.1. Univerzální 

Jedná se o nejrozšířenější provedení přípravků, slouží k upínání různých druhů a 
velikostí obrobků stejného typu. Univerzální přípravky jsou typizované, typ přípravku 
udává norma nebo katalogové číslo. Upínací možnosti některých univerzálních 
přípravků lze rozšířit přidáním speciálních doplňků. Největší využití nacházejí v kusové 
výrobě díky své nižší pořizovací ceně a široké škále obrobků, které v nich lze upnout. 
Do této kategorie spadají například: sklíčidla, svěráky, kleštiny, trny apod. [5] [10] 
Příklad univerzálního přípravku – lícní desky viz. Obrázek 4.1. 

 
Obrázek 4.1 – Lícní deska [11] 

4.1.2. Skupinové 

Tyto přípravky slouží k upínání tvarově podobných součástí. Skládají se ze stálých 
(pevných) a vyměnitelných částí, které lze přeskládat, zaměnit nebo seřídit dle potřeby. 
Často jsou složené z typizovaných součástí. Stálé součásti přípravku tvoří v obvyklých 
případech mechanismy vyvozující upínací sílu, upínače samotné a základová deska 
nebo těleso přípravku. Vyměnitelné části bývají obvykle ustavovací a opěrné prvky 
nebo prvky sloužící k vedení nástroje. Tyto přípravky jsou vhodné v sériové výrobě, 
kde se v dávkách střídá výroba geometricky podobných součástí. [5] [10] Příklad 
jednoduchého skupinového přípravku viz. Obrázek 4.2. 

 
Obrázek 4.2 – Skupinový vrtací přípravek [11] 
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4.1.3. Stavebnicové 

Stavebnicové přípravky jsou velice podobné přípravkům skupinovým. Stejně jako 
skupinové se skládají ze stálých a vyměnitelných částí. Na rozdíl od skupinových však 
nejsou navržené na určitou skupinu obrobků – stavebnicové přípravky slouží k upínání 
jednoho typu obrobku. [5] [10] Příklady stavebnicových přípravků viz. Obrázek 4.3. 

 
Obrázek 4.3 – Příklady stavebnicových přípravků [12] 

4.1.4. Jednoúčelové (speciální) 

Přípravky specificky navržené pro konkrétní obrobek a operaci, používané v sériové 
výrobě nebo pokud jinak součást vyrobit. Jednoúčelové přípravky jsou konstruovány 
tak, aby bylo upínání obrobku nejpřesnější, nejrychlejší a nejvýhodnější, jak to situace 
dovoluje. Na druhou stranu to má za následek vysokou pořizovací cenu. Právě proto 
se tento typ přípravků nejčastěji využívá při velkosériové výrobě, kdy má největší 
návratnost. [5] [10] Příklad jednoúčelového přípravku viz. Obrázek 4.4. 

 
Obrázek 4.4 – Jednoúčelový kontrolní přípravek [13] 
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4.2. Podle určení 

4.2.1. Obráběcí přípravky 

Účelem tohoto typu přípravků, je upínání obrobků v přesné poloze vůči nástroji. 
V některých případech mají obráběcí přípravky prvky určené k vedení nástroje. [14] 

Obráběcí přípravky lze dále dělit podle určené operace: 

 frézovací přípravky, 
 soustružící přípravky, 
 vrtací přípravky, … [14] 

4.2.2. Montážní přípravky 

Tyto přípravky mají za úkol přesně ustavit montované součásti ve vzájemné poloze 
během upínacího procesu (sešroubování, nýtování, svařování apod.). Na rozdíl od 
obrábění, během montáže na přípravky působí velké síly jen zřídka. To má za 
následek, že montážní přípravky nejsou tolik masivní. I přes to je však nutno brát zřetel 
na dostatečnou tuhost upnutí. [14] 

V případě svařovacích přípravků je nutné zohlednit ochranou součástí 
přípravku před prskáním přídavného materiálu a odvod tepla vzniklého při svařování. 
Přípravky pro obloukové svařování musí mít zaručenou vodivost. [14] 

4.2.3. Kontrolní přípravky 

Kontrolní přípravky slouží ke kontrolování správnosti rozměrů, geometrických tvarů 
součásti a jiných veličin. [5] Kontrola součásti je prováděna kalibry nebo 
souřadnicovým měřícím strojem. [9] 

4.2.4. Pomocná zařízení 

Mezi pomocné zařízení patří pomůcky, které upravují pracovní možnosti stroje pro 
konkrétní operaci nebo umožňují obrábění složitých tvarů. Patří zde také pomocná 
nakládací zařízení, jež usnadňují vkládání rozměrných součástí do stroje. [5] 
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4.3. Podle zdroje upínací síly 

4.3.1. Mechanické 

Upínací síla je vyvozena působením mechanických sil. Mechanické upínací prvky jsou 
velice rozmanité, jak principem, tak i provedením. Velmi mnoho těchto upínacích prvků 
je normalizovaných. [10] Příklady mechanických upínačů viz. Obrázek 4.5. 

Mezi významné zástupce této kategorie patří [10]: 

a) Šrouby a matice – upínací sílu vyvozuje buď přímo šroub nebo přídavná část 
(například upínka). Navzdory své jednoduchosti je tento mechanismus schopný 
vyvodit značné upínací síly. Nevýhodou jsou dlouhé upínací časy, které však 
lze částečně potlačit rychloupínacími šrouby nebo maticemi. 

b) Výstředníky – rychloupínací mechanismy s malým pracovním zdvihem. Vhodné 
pro upínání obrobků s malými rozměrovými odchylkami. 

c) Vačky – funkčně podobné výstředníkům, na rozdíl od nich jsou však méně 
limitovány zdvihem. 

d) Klínové mechanismy – rozměrově malé, konstrukčně jednoduché prvky 
nenáročné na výrobu. Lze jimi měnit směr upínací síly. Používají se ve spojení 
s jinými upínacími prvky, například s pneumatickými válci. 

e) Kloubové a pákové mechanismy – mohou se použít k vyvození upínací síly ve 
více místech najednou. Stejně jako klínové mechanismy se používají 
v kombinaci s dalšími upínacími prvky. 

f) Trny – používány k upínání rotačních součástí s dírou na bruskách a 
soustruzích. Upnutí vzniká nalisováním upínané součásti na trn nebo 
zašroubováním rozpínacího elementu. 

g) Kleštiny – slouží k upínání rotačních součástí za vnější válcovou plochu. Jejich 
nevýhodou je velmi malý rozsah upínaných rozměrů.  

a)    b)     c)    

Obrázek 4.5 – Příklady mechanických upínačů [14]  
a) šroub s maticí, b) výstředník, c) kloubový mechanismus 
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4.3.2. Pneumatické 

Upínací sílu vyvozují pneumatické válce nebo membránové upínače. Stlačený vzduch 
o tlaku 0,4 ÷ 0,6 MPa je rozváděn potrubím z centrálního zdroje. Mezi výhody oproti 
ručnímu upínání patří větší upínací rychlosti a snadná obsluha – je možné upínat více 
obrobků naráz bez vynaložení velké síly operátora. Nevýhodou je výše zmíněný přívod 
stlačeného vzduchu – zavedení zvyšuje pořizovací cenu. V moderních výrobních 
halách však často bývá potrubí na rozvádění tlakového vzduchu, takže se jedná o 
relativně levnou alternativu ručního upínání. [2] Schéma jednoduchého 
pneumatického upínače viz. Obrázek 4.6. 

 
Obrázek 4.6 – Příklad schématu pneumatického upínače [4] 

1 – čistič, 2 – vypouštěcí ventil, 3 – odlučovač vody, 4 – redukční ventil, 5 – manometr, 6 – mlhovač,  
7 – ručně ovládaný rozvaděč 4/2, 8 – škrtící ventil, 9 – zpětný ventil, 10 – dvojčinný válec 

s jednostrannou pístnicí 

Pokud má upínaná součást velkou, rovnou upínací plochu, je možno využít 
vakuové upínání. Tato metoda je vhodná pro přesné obrábění nekovových materiálů 
a slitin lehkých kovů. [12] Příklady vakuových desek pro tuto metodu viz. Obrázek 4.7. 

 
Obrázek 4.7 – Vakuové upínací desky [12] 
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4.3.3. Hydraulické 

Hydraulické upínače ve srovnání s pneumatickými dosahují větších upínacích sil při 
menších rozměrech. Díky vyšším upínacím silám a nestlačitelnosti kapaliny je upínání 
tužší. Ve srovnání s pneumatickým upínáním je však rychlost upnutí nižší. Hydraulické 
upínací prvky mají velmi vysoké pořizovací náklady, což značně omezuje jejich 
použitelnost, jelikož je málo případů, kdy je jejich využití hospodárné. [10] Schéma 
jednoduchého hydraulického upínače viz. Obrázek 4.8. 

 
Obrázek 4.8 – Příklad schématu hydraulického upínače [4] 

1 – vysokotlaké čerpadlo, 2 – zpětný ventil, 3 – odlehčovací ventil, 4 – nízkotlaké čerpadlo,  
5 – přepouštěcí ventil, ručně ovládaný rozvaděč 4/2, 7 – pracovní válec s pístem  

4.3.4. Pneumaticko-hydraulické upínání 

Základní částí těchto upínacích prvků jsou pneumaticko-hydraulické servomotory, 
známé také jako multiplikátory. Multiplikátory pracují na principu Pascalova zákona. 
Převádí relativně nízký pneumatický tlak a na straně plunžru vyvozuje vyšší tlak 
v hydraulickém okruhu. Díky jejich poměrně levné výrobě jsou ekonomicky výhodnou 
alternativou hydromotorů. [2] [10] Popis multiplikátoru viz. Obrázek 4.9. 

 
Obrázek 4.9 – Multiplikátor [4] 

1 – píst pracovního hydraulického válce, 2 – pístnice pneumatického válce / hnací píst hydraulického 
válce, 3 – píst pneumatického válce, 4 – přívod tlakového vzduchu 
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4.3.5. Elektromagnetické upínání 

Elektromagnetické upínání je často používané pro upínání obrobků na rovinných 
bruskách. Součásti jsou upínání na magnetické desky pomocí permanentních 
magnetů (viz. Obrázek 4.10). Tato metoda upínání je použitelná jen pro 
feromagnetické materiály a velikost upínací síly je závislá na velikosti plochy za kterou 
je součást upínána. Z tohoto důvodu není magnetické upínání vhodné pro malé 
součásti. Výhodou použití této metody upínání je malá deformace upínaných součástí. 
[12] 

Jelikož se v magnetických deskách používají permanentní magnety, nehrozí 
zaniknutí upnutí při výpadku elektřiny. Přívod elektrického proudu je potřebný pouze k 
demagnetizaci při uvolňování nebo výměně upínaných součástí. [12] 

 
Obrázek 4.10 – Magnetická deska s permanentními magnety [12] 

1, 2 – permanentní magnet, 3 – cívka, 4 – pól, 5 – kotva, 6 – obrobek, 7 – magnetický tok, 
8 – indukovaný pól, 9 – dielektrikum, 10 – feromagnetický rám, 11 – epoxidová pryskyřice 

Existují i varianty bez permanentních magnetů, kdy upínací sílu vyvolávají 
elektromagnetické siločáry vyvozené tokem stejnosměrného proudu. V tomto případě 
je upnutí závislé na neustálém přívodu elektřiny, v případě výpadku dojde k uvolnění 
upínané součásti. [2] 

4.3.6. Upínání lepením 

Tato metoda zakládá na materiálovém styku obrobku a lepící příruby pomocí lepidla. 
Je používána hlavně při obrábění plexiskla a jiných nekovových materiálů. Vzhledem 
k elasticitě lepidla je vhodná pouze pro malé řezné síly a pro součásti s hrubými 
tolerancemi. Značnou výhodou této metody upínání je, možnost obrábění všech ploch 
obrobku, vyjma lepené plochy. [12] 
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4.3.7. Plastické upínání 

Princip plastického upínání zakládá na Pascalově zákonu šíření tlaku. Využívá 
plastických hmot v dutinách přípravku. Narozdíl od pneumatického nebo 
hydraulického upínání není třeba, aby byly dutiny utěsněny. Upínací sílu vyvozuje tlak 
v hmotě, který je vyvolán utahováním ovládacího šroubu. [4] Příklad použití 
plastického upínání viz. Obrázek 4.11. 

 
Obrázek 4.11 – Soustružnický trn s plastickou hmotou [4] 

1 – těleso trnu, 2 – pružné pouzdro, 3 – šroub vyvozující tlak v plastu, 4 – plast (polyvinylchlorid),  
5 – kolík zamezující pootáčení pružného pouzdra 

Tuto metodu je také možno použít k upínání několika obrobků najednou (viz. 
Obrázek 4.12). Tlak v plastické hmotě je rovnoměrně rozprostřený, což znamená že 
na všechny upínané součásti působí stejná upínací síla. [4] 

 
Obrázek 4.12 – Upínání více součástí najednou [4] 

1 – pohyblivá čelist přípravku, 2 – šroub uzavírající plnící otvor, 3 – pístek, 4 – obrobek,  
5 – pevná čelist přípravku, 6 – plast zajišťující stejnoměrné upnutí všech obrobků 

4.3.8. Kombinované upínání 

Jako kombinované upínání lze klasifikovat metody, které k vyvození upínací síly 
používají kombinaci dvou nebo více výše zmíněných zdrojů upínací síly. 
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5. Strojní svěráky 

Strojní svěráky jsou jednou z nejrozšířenějších skupin univerzálních obráběcích 
přípravků. Svěráky jsou charakteristické dvojicí čelistí, které se používají k upnutí 
obrobku. Upínací síla je vyvozena buď šroubem a maticí, výstředníkem nebo 
pneumatickou či hydraulickou jednotkou. Nejširší využití nachází v upínání plochých 
obrobků na strojích jako jsou frézky, vrtačky, obrážečky apod. I přes velkou 
rozmanitost použití, svěráky nejsou vhodné pro upínání tvarově složitých obrobků. 
V takovém případě je nutné použít buď upravené čelisti nebo speciální typy svěráků. 
[2] [15] 

5.1. Druhy strojních svěráků 

5.1.1. Jednoduché (přímé) strojní svěráky 

Nejběžnější provedení strojích svěráků. Pevná čelist je buď součástí odlitku tělesa 
svěráku nebo je s ním spojena šrouby. Těleso svěráku slouží jako vedení čelisti 
posuvné, ve spodní části tělesa je otočně uložen pohybový šroub, který společně 
s maticí vloženou v pohyblivé čelisti vyvíjí upínací sílu. Upínací šroub je zakončený 
čtyř nebo šestihrannou hlavou pro ruční kliku. [2] 

Reakční síly v čelistech tvoří se silou ve šroubu silovou dvojici, která vyvrací 
pohyblivou čelist a ohýbá těleso přípravku. Vlivem těchto deformací je obrobek 
vytlačován vzhůru a upnutí ztrácí tuhost. Tuto nevýhodu lze eliminovat, přemístěním 
šroubu tak, že jeho osa leží v působišti reakční síly v čelisti. [5] 

5.1.2. Strojní svěráky otočné a otočné sklopné 

Otočné svěráky jsou principiálně stejné jako svěráky přímé. Jsou však doplněny o 
točnici (viz. Obrázek 5.1), svěrák je s ní pevně spojen pomocí šroubů v T drážce tělesa 
točnice. Tato konstrukce umožňuje otáčení svěráku okolo vertikální osy točnice. Pro 
přesné natočení svěráku je po obvodu točnice vyznačena úhlová stupnice. [2] [16] 

 

Obrázek 5.1 – Strojní svěrák s točnicí [16] 
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V případě otočných sklopných (univerzálních) svěráků (viz. Obrázek 5.2) je 
možno obrobek ustavit v téměř libovolné poloze v prostoru. Na točnici jsou namísto 
přímo svěráku připevněny saně, které jsou buď přímo součástí tělesa svěráku nebo 
jsou k němu přišroubovány. Saně umožňují sklápění svěráku až o 90°. Podobně jako 
na točnici je i na saních úhlová stupnice. [2] [10] 

 
Obrázek 5.2 – Univerzální strojní svěrák [16] 

5.1.3. Strojní svěráky samostředící 

Samostředící svěrák (viz. Obrázek 5.3) slouží k upínaní válcových obrobků, zejména 
hřídelí. Oproti jiným svěrákům jsou charakteristické tím, že mají obě čelisti posuvné. 
Utahovací šroub je rozdělen na pravý a levý závit, při upínání se pohybují obě čelisti 
zároveň, takže osa upnuté součásti zůstává vždy na stejném místě, nehledě na 
průměru upínané součásti. Pro usnadnění přesného upínání rotačních obrobků se 
obrobky upínají mezi prizmatické vložky čelistí. Velikosti prizmatických vložek jsou 
odstupňovány podle rozsahu průměrů, které lze mezi ně upínat. [10] 

 

Obrázek 5.3 – Samostředící strojní svěrák RKZ-M [17] 
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5.1.4. Strojní svěráky výstředníkové 

Výstředníkové svěráky (viz. Obrázek 5.4) používají místo utahovacího šroubu 
výstředník. Výstředníky jsou charakteristické krátkými upínacími časy, mají však malý 
zdvih. Aby bylo možné použít výstředníkové svěráky na větší rozsah rozměrů, je 
možné posuvnou čelist přenastavit, a to buď pomocí šroubu nebo drážek v tělese 
svěráku. Kvůli malému upínacímu zdvihu čelisti se tyto typy svěráků používají hlavně 
k upínání obrobků s pravidelnými rozměry a tvary. [10] 

 

Obrázek 5.4 – Výstředníkový (rychloupínací) svěrák [18] 

5.1.5. Strojní svěráky pneumatické a hydraulické 

Velkou předností těchto svěráků oproti ostatním jsou krátké upínací časy a velké 
upínací síly vyvozené bez fyzické námahy operátora. Tyto svěráky mají velkou 
konstrukční rozmanitost, nejčastěji se používají provedení s pneumatickým pístem 
nebo membránou. V tomto případě je pohyblivá čelist nastavována ručně, obvykle 
šroubem a upínací sílu vyvozuje pneumatické ústrojí. [5] Příklad hydraulického 
svěráku viz. Obrázek 5.5. 

 
Obrázek 5.5 – Hydraulický svěrák Kurt HDH690 [19] 
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5.1.6. Speciální typy strojních svěráků 

Kromě již zmíněných typů svěráků existují i další, specializované svěráky. Mezi ně 
patří: 

 Dvojité svěráky (viz. Obrázek 5.6) – svěráky určené pro upínání dvou obrobků 
najednou. Upínací mechanismus zaručuje rovnoměrnou upínací sílu na obou 
obrobcích. [15] 

a)     b)  

Obrázek 5.6 – Dvojitý strojní svěrák [15]  
a) Příklad dvojitého strojního svěráku, b) Možnosti upnutí obrobků ve dvojitém svěráku 

 Vertikální svěráky (viz. Obrázek 5.7) – jejich použití je vhodné při obrábění 
vysokých součástí, kde hrozí ztráta stability součásti během upnutí. Výšku 
vysunutí obrobku lze nastavit pomocí sady distančních vložek. [15] 

 
Obrázek 5.7 – Vertikální svěrák [15] 

 Svěráky s nastavitelnými opěrkami (viz. Obrázek 5.8) – tyto svěráky jsou vhodné 
pro sériovou výrobu. Jejich charakteristickou vlastností jsou speciální čelisti, 
které lze přesně nastavit podle tvaru upínaného obrobku. [15] 

 
Obrázek 5.8 – Svěrák s nastavitelnými opěrkami [15] 



 Konstrukce hydromechanického strojního svěráku 

  Teorie upínání, přípravky 
 

35 
 

 Sinusové svěráky (viz. Obrázek 5.9) – sinusové svěráky jsou používány 
k obrábění ploch pod velmi přesným úhlem. Jak napovídá název svěráku, princip 
nastavení úhlu sklonu je stejný jako u sinusového pravítka. [11] 

 
Obrázek 5.9 – Sinusový svěrák [11] 
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KONSTRUKČNÍ NÁVRH STROJNÍHO SVĚRÁKU 

6. Obecný postup konstruování přípravků 

Konstrukce přípravku se řídí dvěma důležitými faktory: přesností upnutí a 
hospodárností. Hospodárností se rozumí, že úspory dosažené za životní cyklus 
přípravku jsou větší než jeho pořizovací a udržovací náklady. Obecně můžeme 
hospodárnost vyjádřit následující rovnicí: [5] 

 𝑋 =
Souhrn úspor dosažených použítím zařízení

Souhrn pořizovacích a udržovacích nákladů
 (1)

 Aby byl přípravek hospodárný, musí zaručit zkrácení času upínání, což spadá 
do vedlejších výrobních časů. 

6.1. Zásady konstruování přípravků 

Při konstrukci přípravku je vhodné řídit se podle určitých konstrukčních zásad. Mezi 
nejdůležitější patří: [5] 

a) Při navrhování přípravku je nutno znát základní plochy upínané součásti, které 
jsou výchozí v následujících operacích. 

b) Je vhodné přípravek uspořádat tak, aby bylo možno použít jeden přípravek pro 
několik operací. Tato zásada platí obzvlášť pro menší výrobní série. 

c) Z důvodů stability přípravku by měla obráběná plocha ležet co nejblíže k upínací 
ploše stroje. 

d) Je vyžadována velká tuhost přípravku, aby bylo zabráněno deformacím přípravku 
při výrobních operacích. 

e) Poloha součásti upínané v přípravku má být zajištěna pevnými dorazy. 

f) Výslednice sil vzniklých při upínání a výrobě by měla působit proti pevným 
dorazovým plochám nebo v jejich blízkosti. 

g) Obsluha nesmí být složitá nebo fyzicky náročná. Ovládacích prvků by mělo být 
co nejmíň je to možné a měly by být dobře přístupné. Pro snížení fyzické námahy 
při upínání je vhodné použít silové převody (šrouby, výstředníky, klíny apod.). 
Upínání i uvolňování má být provedeno za co nejkratší čas. 

h) Má-li být přípravek často přemisťován, neměl by přesahovat hmotnost 20 kg. Je 
vhodné přípravek opatřit rukojeťmi nebo podobnými prvky usnadňujícími 
přemisťování. 

i) Přípravek musí být snadno očistitelný. Musí být zajištěný odtok řezné kapaliny a 
odvod třísek. 

j) Součásti a plochy vystavené opotřebení musí být tvrdé, aby bylo jejich opotřebení 
minimalizováno. Je vhodné, aby byly takové součásti vyměnitelné. 
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6.2. Materiály přípravků 

Přípravky jsou zhotoveny z široké škály materiálů. V některých případech mohou být 
pro zlepšení vlastností přípravku tepelně zpracované. V jiných případech se používají 
nekovové materiály, je-li to pro funkci přípravku vhodné. [20] Volba materiálu závisí na 
určitých hlediscích, nejdůležitější z nich jsou následující: [5] 

 Namáhání, opotřebení, tvar a funkce přípravku. 
 Počet kusů přípravku, které se budou vyrábět. 
 Pracovní prostředí, kterému bude přípravek vystaven. 
 Požadovaná přesnost přípravku. 
 Cena materiálu a výrobní možnosti. 
 Hmotnost přípravku. 

Zvolené materiály součástí přípravku musí vyhovovat všem požadavkům, které 
byly v těchto hlediscích stanoveny. [5]  
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7. Konstrukční návrh strojního svěráku s posilovačem 

7.1. Návrh hydromechanického posilovače 

 

Obrázek 7.1  - Předběžný návrh hydromechanického posilovače  
1 – ovládací hřídel, 2 – utahovací šroub, 3 – utahovací matice, 4 – píst posilovače, 5 – vřeteno,  

6 – trapézová matice, 7 – víko, 8 – hydraulický kanálek 

Hydromechanický posilovač utahovací síly funguje na principu Pascalova zákona. 
Konec utahovacího šroubu plní funkci pístu, dodává tlakovou energii hydraulickému 
oleji v kanálku tělesa svěráku. Tlak v oleji působí na plochu pístu posilovače, čímž 
zprostředkovává větší, upínací sílu. Jelikož je píst výsuvný, je možná rychlá výměna 
obrobků bez nutnosti přenastavení posuvné čelisti.  

Na boku svěráku jsou dva závitové otvory navazující na hydraulický kanálek 
(viz. Obrázek 7.2), což umožňuje montáž přídavných zařízení. Jedno z takových 
zařízení je manometr, díky kterému je možno přesně nastavit upínací sílu, což je 
vhodné při upínání tenkostěnných nebo jiných obrobků u kterých hrozí nebezpečí 
deformace. Přes otvory je také možno připojit externí zdroj tlakového média, čímž se 
eliminuje ruční dotahování svěráku. Toto uspořádání je vhodné zejména pro sériovou 
výrobu, kde jsou zkrácené upínací časy nejkritičtější. 

Jako hydraulické médium byl zvolen hydraulický olej PARAMO HM 68. 
Parametry hydraulického oleje viz. Tabulka 7-1. 

Tabulka 7-1 – Parametry hydraulického oleje [21] 

Parametr Hodnota Zkušební metoda dle 

Hustota při 20 °C 867 kg/m3 EN ISO 3675 

Kinematická viskozita při 40 °C 68 mm2/s EN ISO 3104 

Viskozitní index 110 ISO 2909 

Bod vzplanutí 240 °C EN ISO 2952 

Bod tuhnutí -24 °C ISO 3016 
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7.1.1. Operace se svěrákem 

Při utahování svěráku je doporučeno použít momentový klíč, aby se zabránilo 
poškození svěráku vlivem přetlakování systému. V následující tabulce je popsána 
závislost upínací síly na tlaku v soustavě a utahovacímu momentu potřebném 
k vyvození síly (viz. Tabulka 7-2). Hodnoty byly spočítány podle vzorců na stranách 
48, 49 a 53. 

Tabulka 7-2 – Tabulka upínacích sil – momentů – tlaků 

Upínací síla Utahovací moment Tlak 

40 kN 13,339 N ∙ m 21,765 MPa 

30 kN 10,004 N ∙ m 16,324 MPa 

20 kN 6,67 N ∙ m 10,882 MPa 

10 kN 3,335 N ∙ m 5,441 MPa 

 
Postup upnutí obrobku: 

1) Vložit obrobek mezi čelisti. 
2) Otáčením polohovací rukojeti přesunout posuvnou čelist do požadované polohy. 
3) Zablokovat vřeteno zasunutím polohovací rukojeti. (není požadováno) 
4) Nasadit utahovací klíč na čtyřhran. 
5) Klíčem utáhnout svěrák na požadovanou upínací sílu. 

Postup vyjmutí obrobku: 

1) Klíčem povolit utahovací mechanismus. 
2) Vyjmout obrobek ze svěráku. 
3) Pokud bude znovu obráběn stejný kus, nechat vřeteno zablokované, jinak 

odblokovat vysunutím polohovací rukojeti. 
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7.2. Koncept strojního svěráku 

 
Obrázek 7.2 –Model svěráku 

 

 

Obrázek 7.3 – Řez svěrákem 

Poznámka: model neobsahuje kryty vřetene. 

 Navrhnutý svěrák je o standartní šířce 160 mm. Základní rozměry svěráku 
vycházely z rozměrů svěráků od výrobců jako je Röhm, Kurt či Fresmak. Tyto rozměry 
byly postupně upraveny podle požadavků tohoto konstrukčního řešení. 
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7.3. Části konceptu strojního svěráku 

7.3.1. Těleso svěráku 

 

Obrázek 7.4 – Těleso svěráku 

Těleso svěráku (viz. Obrázek 7.4) je základem celého přípravku, budou na něj 
přimontovány ostatní součásti svěráku. Z důvodů zvýšení tuhosti svěráku tvoří pevná 
čelist s tělesem jeden celek.  Boky a dno tělesa jsou opatřeny otvory pro odvod 
vniklých třísek a řezné kapaliny. 

Boční sloupky plní funkci lineárního vedení posuvné čelisti. Styčné plochy 
vedení (viz. Obrázek 7.5) jsou kaleny pro maximalizaci životnosti tělesa. 

 

Obrázek 7.5 – Styčné plochy lineárního vedení 

V levém sloupku lineárního vedení je umístěn kanálek pro hydraulické médium. 
Aby se předešlo náročnému hlubokému vrtání díry, bude kanálek proveden jako 
součást odlitku. Na kanálek je napojen závitový otvor sloužící k napojení přídavných 
zařízení. 

Těleso je navrženo tak, aby bylo ke stolu stroje upnuto pomocí sady upínek. 
Díky tvaru drážek pro upínky lze svěrák upnout v horizontální i vertikální poloze. Pro 
usnadnění přesného ustavení vzhledem k pracovnímu stolu stroje je v tělese drážka 
pro kámen do T-drážky. 
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Jelikož se jedná o masivní a výrobně složitou součást je vhodné omezit 
množství materiálu odebraného obráběním. Z tohoto důvodu byl jako polotovar zvolen 
odlitek. Vzhledem k nárokům na přesnost a složitým tvarům je vhodné polotovar 
zhotovit odléváním. Použitím metody tlakového lití do trvalé formy se drasticky sníží 
objem odebíraného materiálu s minimálním kompromisem tolerancí součásti.  

Jako materiál tělesa svěráku byla zvolena šedá litina třídy EN-GJL-350. Litina 
se vyznačuje vysokou tuhostí a dobrými tlumivými vlastnostmi, což je jeden ze 
základních požadavků na těleso přípravku. Díky výskytu grafitu ve struktuře má tato 
litiny dobré kluzné vlastnosti, což má kladný dopad na životnost kluzných ploch 
lineárního vedení. Parametry zvoleného materiálu viz. Tabulka 7-3. 

Tabulka 7-3 – Vybrané vlastnosti EN-GJL-350 [22] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm MPa 350 až 450 

Mez kluzu Rp0.1, Re MPa 228 až 285 

Modul pružnosti E GPa 123 až 143 

Tvrdost dle Brinella  HB 210 až 250 

Hustota ρ kg/m3 7300 

7.3.2. Těleso posilovače 

 

Obrázek 7.6 – Těleso posilovače 

Těleso posilovače (viz. Obrázek 7.6) slouží jako válec utahovacího pístu. Je s tělesem 
svěráku spojeno šrouby, jejich vzájemná poloha je zajištěna válcovými kolíky. V tělese 
posilovače je vyvrtán hydraulický kanálek navazující na kanálek tělesa svěráku. Stejně 
jako u tělesa svěráku na kanálek navazuje závitový otvor pro další příslušenství. 

Těleso je zhotoveno z hutního polotovaru frézováním. Zvolený materiál tělesa 
posilovače je ocel třídy E335 (11 600). Tato ocel je vhodná pro vysoké tlaky a nachází 
časté využití jako materiál pístů a pístnic. [23] Parametry zvoleného materiálu viz. 
Tabulka 7-4. 
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Tabulka 7-4 – Vybrané vlastnosti oceli E335 [24] [25] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm MPa 570 

Mez kluzu Rp0.1, Re MPa 325 

Modul pružnosti E GPa 207 

Tvrdost dle Vickerse  HV 260 

Hustota ρ kg/m3 7801 

 

7.3.3. Utahovací mechanismus 

 

Obrázek 7.7 – Model utahovacího mechanismu 

Utahovací mechanismus je složen z pěti základních částí (viz. Obrázek 7.7): 

 vřeteno, 
 píst posilovače, 
 utahovací matice, 
 utahovací šroub, 
 ovládací hřídel. 

Utahovací mechanismus se skládá ze dvou souose uložených šroubů – vřetene 
a utahovacího šroubu. Vřeteno slouží k nastavení polohy posuvné čelisti, utahovací 
šroub je ukončen pístem a slouží k tlakování hydraulické kapaliny, čímž vyvozuje 
upínací sílu. Závity na polohovacím i utahovacím šroubu jsou trapézové. Vřeteno má 
závit s velkým stoupáním pro rychlé nastavení pevné čelisti. Naopak utahovací šroub 
má závit se stoupáním nižším z důvodů snížení potřebné utahovací síly operátora a 
snazšího, přesnějšího nastavení utahovací síly čelistí.  

Vřeteno je zalisováno do pístu posilovače uloženého v tělese posilovače. Píst 
je v tělese uložen otočně s možností malého axiálního posuvu. Díky této axiální 
volnosti je možno dotáhnout posuvnou čelist vysunutím pístu způsobeným tlakem 
v hydraulickém obvodu. Byl zvolen maximální utahovací zdvih 2 mm. Tato míra je 
dostatečná ke snadné výměně rozměrově podobných obrobků bez nutného přestavení 
posuvné čelisti, zároveň zabraňuje zdravotní újmě vzniklé vsunutím prstů mezi čelist 
svěráku a upínaný obrobek. 
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Na píst posilovače je nasunuta polohovací rukojeť (viz. Obrázek 7.8, 
zvýrazněna žlutou). Polohovací rukojeť otáčí vřetenem svěráku, čímž se nastavuje 
posuvná čelist. Pro snazší ovládání je rukojeť po obvodu vroubkována. Z vnitřní strany 
má rukojeť dvojici kolíků, které po zasunutí do jedné z několika dvojic drážek po 
obvodu víka posilovače zablokuje vřeteno svěráku proti pootočení. 

a)           b)  

Obrázek 7.8 – Polohovací rukojeť  
a) Rukojeť vysunuta, b) Rukojeť zasunuta 

Utahovací šroub zabírá s utahovací maticí, která je pevně uložena v tělese 
svěráku. Na utahovací šroub je polygonovým spojem (viz. Obrázek 7.9) přenášen 
kroutící moment z ovládacího hřídele.  

 
Obrázek 7.9 – Řez polygonovým spojem 

Ovládací hřídel je uložen v utahovacím pístu, který zároveň slouží jako jeho 
ložisko. Aby nedošlo k nežádoucímu posunutí je ovládací hřídel v pístu zajištěn 
pojistným kroužkem. Ovládací hřídel je zakončený normalizovaným čtyřhranem 
velikosti 14 mm pro utahovací klíč. 

Vřeteno je jednou z nejvíce namáhaných součástí svěráku. Aby byla přesnost 
svěráku stálá musí mít vřeteno vysokou odolnost proti opotřebení závitu. Z těchto 
důvodů byl zvolen jako materiál ocel třídy E360 (11 700). [23] Parametry zvoleného 
materiálu viz. Tabulka 7-6. 

Píst posilovače je namáhán od tlaku v hydraulickém obvodu. Pro správnou 
funkci a těsnost pístu musí odolávat opotřebení. I přes to, že hydraulický olej není 
agresivní médium je vhodné předejít korozi pístu. Z těchto důvodů byla jako materiál 
pístu zvolena nerezová ocel 1.4021 (17 022) Tato ocel se běžně používá pro výrobu 
pístů. [23] 
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Materiál utahovací matice je založena na přírubové trapézové matici, které se 
obvykle dodávají vyrobené z cínového bronzu CuSn8. [26] Parametry zvoleného 
materiálu viz. Tabulka 7-5. 

Tabulka 7-5 – Vybrané vlastnosti bronzu CuSn8 [27] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm MPa 450 

Mez kluzu Rp0.1, Re MPa 280 

Tvrdost dle Vickerse  HV 135 

Hustota ρ kg/m3 8800 

 

Utahovací šroub je vystaven namáhány od tlaku v soustavě a opotřebení 
v oblasti závitu a těsnění pístu. Jako materiál této součásti byla zvolena ocel třídy E335 
(11 600). [23] Parametry zvoleného materiálu viz. Tabulka 7-4. 

Ovládací hřídel bude vyroben z polotovaru se stejnými rozměry. Aby byla 
minimalizována rozmanitost objednávaných polotovarů byl zvolen stejný materiál pro 
obě součásti – ocel třídy E335 (11 600). [23] Parametry zvoleného materiálu viz. 
Tabulka 7-4. 

Při obrábění hrozí zvýšené opotřebení vřetene vlivem abraze vniklými třískami. 
Z tohoto důvodu je vřeteno z jedné strany zakrytováno spirálovým krytem. Zakrytovaný 
je i prostor mezi tělesem posilovače a posuvnou čelistí, v tomto případě teleskopickým 
krytem. 

7.3.4. Posuvná čelist 

        

Obrázek 7.10 – Posuvná čelist 

Posuvná čelist svěráku je složena ze tří hlavních částí (viz. Obrázek 7.10): 

 vodící kámen, 
 trapézová matice, 
 těleso posuvné čelisti. 
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Vodící kámen čelisti je uložen mezi vodícími sloupky tělesa svěráku a společně 
s přimontovaným tělesem posuvné čelisti plní funkci lineárního vedení. Společně 
odebírají posuvné čelisti pět stupňů volnosti, dovolují pohyb jen ve směru vedení 
čelisti. Tím eliminují vyvracení čelisti, což mívá za příčinu sníženou přesnost a tuhost 
upnutí při působení sil na posuvnou čelist. 

 Trapézová matice je přírubového typu. Je uložena v otvoru vedení čelisti a je s 
ním spojena šrouby. Zabírá s vřetenem svěráku, společně slouží k polohování čelisti. 
Pro zajištění bezpečného upnutí ve svěráku má závit matice zaručenou samosvornost 
i v případě vniknutí maziva. 

 Těleso posuvné čelisti je pomocí šroubů smontováno s vedením čelisti, 
společně s ním objímá kluzné plochy lineárního vedení tělesa svěráku, čímž zaručuje 
vysokou tuhost posuvné čelisti. Přesná poloha tělesa posuvné čelisti vůči jejímu 
vedení je dosažena pomocí lokační drážky zhotovené v tělese čelisti. Na jejím čele 
jsou závitové otvory, které slouží pro přišroubování vložek čelistí. 

 Vodící kámen je značně namáhán, jelikož přenáší většinu sil působících ve 
svěráku. Díky své vysoké pevnosti a odolnosti proti opotřebení byla zvolena ocel třídy 
E 360 (11 700). [23] Parametry zvoleného materiálu viz. Tabulka 7-6. 

Tabulka 7-6 – Vybrané vlastnosti oceli E360 [24] [25] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm MPa 670 

Mez kluzu Rp0.1, Re MPa 335 

Modul pružnosti E GPa 207 

Tvrdost dle Vickerse  HV 260 

Hustota ρ kg/m3 7801 

  

Materiál trapézové matice byl zvolen podle materiálů běžně používaných 
výrobci těchto matic. Trapézové matice jsou standardně vyráběny z cínového bronzu 
CuSn8. [26] 

 Materiál tělesa pohyblivé čelisti byl zvolen podle výsledků kontroly na otlačení 
(viz. strana 74). Byla zvolena uhlíková ocel E295 (11 500). [23] Parametry zvoleného 
materiálu viz. Tabulka 7-7. 

Tabulka 7-7 – Vybrané vlastnosti oceli E295 [24] [25] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Mez pevnosti Rm MPa 470 

Mez kluzu Rp0.1, Re MPa 285 

Modul pružnosti E GPa 207 

Tvrdost dle Vickerse  HV 206 

Hustota ρ kg/m3 7801 
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7.3.5. Víko hydraulického obvodu 

Víko hydraulického obvodu (viz. Obrázek 7.11) slouží k uzavření hydraulického 
obvodu a k vedení a utěsnění pístu utahovacího šroubu. Je vloženo v tělese svěráku 
a spojeno šrouby. Víko je v tělese zapuštěno, aby bylo možno svěrák použít ve 
vodorovné i svislé poloze. Z vnitřní strany víko slouží jako vedení pístu utahovacího 
šroubu. Jsou v něm vyrobeny kanálky a drážky pro volný průtok hydraulického média. 

  

Obrázek 7.11 – Víko hydraulického obvodu 

 Jako materiál víka byla zvolena uhlíková ocel E295 (11 500). [23] 
Parametry zvolené oceli viz. Tabulka 7-4. 

7.3.6. Vložky čelistí 

Vložky čelistí jsou standartní šířky 160 mm. Jejich dosedací plochy jsou mírně 
skloněné, což způsobuje, že výslednice upínací síly směřuje dolů do tělesa svěráku, 
čímž se zvyšuje tuhost upnutí. Díky jejich standardizovaným připojovacím rozměrům 
jsou zaměnitelné s vložkami od jiných výrobců, jako například Röhm, Schunk apod. 

 Vložky čelistí jsou kalené pro zvýšení jejich životnosti. Materiál vložek je 
uhlíková ocel C 45. Ocel je vhodná k zušlechťování a povrchovému kalení a standartně 
se používá pro součásti přípravků. [23]  

7.3.7. Těsnění 

Pohyblivé části mechanismu – písty jsou utěsněny manžetovými těsněními typu MA25 
a MA39 od firmy Rubena. Při použití materiálu AU95 jsou vhodné jako dynamická 
těsnění pro tlaky až 50 MPa. 

Jako těsnění statická byly zvoleny těsnění typu Dualseal pro radiální těsnění a 
Kantseal pro těsnění axiální. Oba typy těsnění jsou vyrobeny z NBR s tvrdostí 90 
Shore A. Tyto typy těsnění dodává Trelleborg Sealing Solutions. 
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8. Výpočty konstrukčního návrhu 

8.1. Návrh posilovače 

 𝐹 = 40 𝑘𝑁 

Vstupním parametrem je maximální upínací síla 𝐹 , podle které jsou navrženy 

hydraulické písty mechanismu. Rozměry pístů viz. Obrázek 8.1. 

 
Obrázek 8.1 – Rozměry pístů 

 𝑆 =
𝜋 ∙ 𝐷

4
=

𝜋 ∙ 18

4
= 254,47 𝑚𝑚  (2)

 𝑆 =
𝜋 ∙ 𝐷 − 𝑑

4
=

𝜋 ∙ (58 − 32 )

4
= 1837,83 𝑚𝑚  (3)

 

 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆 → 𝑝 =
𝐹

𝑆
=

40000

1837,83
= 21,765 𝑀𝑃𝑎 (4)

8.1.1. Výpočet tlakových ztrát 

V přímém hydraulickém vedení vznikají tlakové ztráty, které jsou spočteny pomocí 
Weissbachova vztahu. Předpokládané maximální otáčky utahovacího šroubu během 
upínání: 𝑛 = 3 𝑠 . Hodnoty použité ve výpočtech viz. Tabulka 7-1, Obrázek 8.1 a 
Obrázek 8.2. 

 

Obrázek 8.2 – Rozměry hydraulického kanálku 

  

dp1 = 18 mm 
dp2 = 32 mm 
Dp2 = 50 mm 

dk = 10 mm 
lk = 358 mm 
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 𝑣 = 𝑛 ∙ 𝑃 = 3 ∙ 0,003 = 0,009 𝑚 ∙ 𝑠  (5)

 𝑣 ∙ 𝑆 = 𝑣 ∙ 𝑆 → 𝑣 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝑑
=

0,009 ∙ 0,018

0,01
= 0,029 𝑚 ∙ 𝑠  (6)

 𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝑑

𝜈
=

0,029 ∙ 0,01

68 ∙ 10
= 4,288 (7)

V hydraulickém vedení dochází k laminárnímu proudění. Součinitel tření je 
uvažován pro kovové potrubí. 

 𝜆 =
75

𝑅𝑒
=

75

4,288
= 17,49 (8)

 ∆𝑝 = 𝜆 ∙
𝑙

𝑑
∙ 𝜌 ∙

𝑣

2
= 17,49 ∙

0,358

0,01
∙ 867 ∙

0,029

2
= 228,27 𝑃𝑎 (9)

Vlivem malé střední rychlosti proudění vznikají v kanálku vzhledem k tlaku 
v soustavě relativně malé tlakové ztráty. V dalších výpočtech jsou tyto ztráty 
zanedbány. Ze stejného důvodu jsou zanedbány i místní ztráty. 

 𝐹 = 𝑝 ∙ 𝑆 = 21,765 ∙ 254,47 = 5538,46 𝑁 (10)

 𝐹 = 𝐹 = 40000 𝑁 

8.1.2. Výpočet maximálního dovoleného tlaku v kritických místech 

 

Obrázek 8.3 – Rozměry kritického místa 

Maximální tlak se počítá podle Barlowova vzorce [28]. Ze vzorce byla vyjádřena 
minimální mez únavy pro součást s kritickými místy – těleso posilovače. Návrhový 
součinitel byl zvolen 𝑘 = 0,72 [28]. Rozměry použité ve výpočtu viz. Obrázek 8.3. 

 

 

 

T1 = 2,13 mm 
OD1 = 14,25 mm 

T2 = 8,5 mm 
OD2 = 75 mm 
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 𝑝 =
2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇

𝑂𝐷  
→ 𝑅 =

𝑝 ∙ 𝑂𝐷 

2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇
 (11)

 𝑅 =
𝑝 ∙ 𝑂𝐷  

2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇
=

21,765 ∙ 14,25 

2 ∙ 0,72 ∙ 2,13
= 101,12 𝑀𝑃𝑎  

 𝑅 =
𝑝 ∙ 𝑂𝐷  

2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑇
=

21,765 ∙ 75 

2 ∙ 0,72 ∙ 8,5
= 133,36 𝑀𝑃𝑎 (12)

Vypočítané hodnoty 𝑅  představují minimální hodnotu meze kluzu materiálu 
tělesa posilovače. 

 

8.2. Návrh a kontrola vřetene 

8.2.1. Návrh pohybového závitu vřetene 

Pro vřeteno byl zvolen jednochodý rovnoramenný lichoběžníkový závit DIN 103 o 
velikosti Tr 40×6 (rozměry viz. Tabulka 8-1). 

Tabulka 8-1 – Rozměry lichoběžníkového závitu Tr 40×6 [29] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Jmenovitý průměr d mm 40 

Rozteč P mm 6 

Úhel profilu α ° 30 

Velký průměr matice D4 mm 41 

Střední průměr závitu d2, D2 mm 37 

Malý průměr šroubu d3 mm 33 

Malý průměr matice D1 mm 34 

8.2.2. Kontrola závitu vřetene 

Kontrola samosvornosti závitu: 

Nejprve je nutné provést kontrolu samosvornosti závitu. Součinitel tření je zvolen pro 
nejhorší případ, jež může nastat; ocel-bronz s naolejovanými závity. Pro takový případ 
je součinitel tření v závitu: 𝑓 = 0,1 [30]. Rozměry použité ve výpočtu viz. Tabulka 8-1. 

 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑 > 𝑃 ∙ cos
𝛼

2
 (13)

 𝜋 ∙ 0,1 ∙ 37 > 6 ∙ cos
30

2
 

 11,62 > 5,79 

Podmínka samosvornosti byla dodržena. 
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Kontrola závitu na otlačení: 

Dále je nutné provést kontrolu závitu na otlačení. Pro kombinaci ocelového šroubu a 
bronzové matice je při malých rychlostech dovolený tlak 𝑝 = 17 𝑀𝑃𝑎 [30]. Rozměry 
použité ve výpočtu viz. Tabulka 8-1 a Obrázek 8.4. 

 

Obrázek 8.4 – Rozměry trapézové matice 

 𝑝 =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙
=

2 ∙ 6 ∙ 40000

𝜋 ∙ 37 ∙ (40 − 34) ∙ 56
= 12,29 𝑀𝑃𝑎 (14)

 𝑝 ≤ 𝑝  

Kontrola závitu na otlačení vyhovuje. 

8.2.3. Kontrola příruby matice 

Příruba matice je kontrolována na střih a otlačení. Rozměry použité ve výpočtech viz. 
Obrázek 8.4. Dovolené hodnoty napětí viz. Tabulka 7-5. 

Kontrola příruby matice na střih: 

 𝑆 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡 = 𝜋 ∙ 54 ∙ 10 = 1696,46 𝑚𝑚  (15)

 𝜏 =
𝐹

𝑆
=

40000

1696,46
= 23,58 𝑀𝑃𝑎 (16)

 𝜏 < 𝑅   

Kontrola příruby matice na otlačení: 

 𝑆 = 1817,75 𝑚𝑚   

Plocha příruby byla změřena pomocí CAD modelu. 

 𝑝 =
𝐹

𝑆
=

40000

1817,75
= 22,01 𝑀𝑃𝑎 (17)

 𝑝 < 𝑅   

Kontrola příruby matice vyhovuje. 

dm1 = 54 mm 
lm1 = 56 mm 
tm1 = 10 mm 
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8.3. Návrh a kontrola utahovacího mechanismu 

8.3.1. Návrh utahovacího závitu 

Pro utahovací mechanismus byl zvolen jednochodý rovnoramenný lichoběžníkový 
závit DIN 103 o velikosti Tr 22×3 (rozměry viz. Tabulka 8-2). 

Tabulka 8-2 – Rozměry lichoběžníkového závitu Tr 22×3 [29] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Jmenovitý průměr d mm 22 

Rozteč P mm 3 

Úhel profilu α ° 30 

Velký průměr matice D4 mm 22,5 

Střední průměr závitu d2, D2 mm 20,5 

Malý průměr šroubu d3 mm 18,5 

Malý průměr matice D1 mm 19 

8.3.2. Kontrola závitu utahovacího mechanismu 

Kontrola samosvornosti závitu: 

Stejně jako u závitu vřetene je nutno provést kontrolu samosvornosti závitu a kontrolu 
na otlačení. Pro Kontrolu samosvornosti závit upínacího mechanismu byl zvolen stejný 
součinitel tření: 𝑓 = 0,1 [30]. Rozměry použité ve výpočtu viz. Tabulka 8-2. 

 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑 > 𝑃 ∙ cos
𝛼

2
 (18)

 𝜋 ∙ 0,1 ∙ 20,5 > 3 ∙ cos
30

2
 

 6,44 > 2,9 

Podmínka samosvornosti byla dodržena. 
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Kontrola závitu na otlačení: 

Dovolené tlakové napětí v závitu bylo zvoleno podle stejných materiálů, jako u závitu 
vřetene svěráku: 𝑝 = 17 𝑀𝑃𝑎 [30]. Rozměry použité ve výpočtu viz. Tabulka 8-2 a 
Obrázek 8.5. 

 

Obrázek 8.5 – Rozměry utahovací matice 

 𝑝 =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙
=

2 ∙ 3 ∙ 5538,46

𝜋 ∙ 20,5 ∙ (22 − 19) ∙ 27
= 6,37 𝑀𝑃𝑎 (19)

 𝑝 ≤ 𝑝  

Kontrola závitu na otlačení vyhovuje. 

8.3.3. Výpočet utahovacího momentu 

Po ověření únosnosti utahovacího závitu je možno spočítat maximální utahovací 
moment šroubu potřebný k vyvození upínací síly 40 kN. Utahovací moment je vpočten 
podle následující rovnice [25]. Zvolený součinitel tření v závitu 𝑓 = 0,18 [30]. Hodnoty 
použité ve výpočtu viz. Tabulka 8-2. 

 𝑀 =
𝐹 ∙ 𝑑

2
∙

𝑃 ∙ cos
𝛼
2

+ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝑑

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ cos
𝛼
2

− 𝑓 ∙ 𝑃
 (20)

 𝑀 =
5538,46 ∙ 20,5

2
∙

3 ∙ cos
30
2

+ 𝜋 ∙ 0,18 ∙ 20,5

𝜋 ∙ 20,5 ∙ cos
30
2

− 0,18 ∙ 3
 

 𝑀 = 13339,14 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

  

lm2 = 27 mm 



Konstrukce hydromechanického strojního svěráku Vysoké učení technické v Brně 

Konstrukční návrh strojního svěráku  2020 
 

54 
 

8.3.4. Kontrola kritických míst utahovací matice 

Kontrola osazení matice na střih: 

Rozměry střižné plochy matice viz. Obrázek 8.6. Tloušťka příruby utahovací matice 
𝑡 = 8 𝑚𝑚. Dovolené hodnoty napětí viz. Tabulka 7-5. 

 

Obrázek 8.6 – Rozměry střižné plochy 

 𝑆 = 𝑡 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 + 4 ∙ [𝑏 − 2 ∙ 𝑟 ]) (21)

 𝑆 = 8 ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 7,5 + 4 ∙ [35 − 2 ∙ 7,5]) = 1017 𝑚𝑚   

 𝜏 =
𝐹

𝑆
=

5538,46

1017
= 5,46 𝑀𝑃𝑎 (22)

 𝜏 < 𝑅   

Kontrola osazení matice na otlačení: 

Rozměry plochy matice viz. Obrázek 8.6. Vnější průměr příruby matice 𝑑 = 50 𝑚𝑚. 

 𝑆 =
𝜋 ∙ 𝑑

4
− 𝑏 + (2 ∙ 𝑟 ) −

𝜋 ∙ (2 ∙ 𝑟 )

4
 (23)

 𝑆 =
𝜋 ∙ 50

4
− 35 + (2 ∙ 7,5) −

𝜋 ∙ (2 ∙ 7,5)

4
= 786,78 𝑚𝑚   

 𝑝 =
𝐹

𝑆
=

5538,46

786,78
= 7,04 𝑀𝑃𝑎 (24)

 𝑝 < 𝑅   

Kontrola na tah v kritickém místě: 

Kritické místo utahovací matice se nachází v rohu osazení. Součinitel koncentrace byl 
zvolen pro osazení kruhového průřezu s podobnými rozměry (viz. Tabulka 8-3). 

Tabulka 8-3 – Součinitel koncentrace napětí pro utahovací matici [31] 

Součinitel koncentrace Zatížení Značka Hodnota 

Osazení kruhového průřezu 
s průchozím otvorem 

Tah αm1 3,98 

 

 𝑆 = 788,34 𝑚𝑚   

Plocha průřezu byla změřena pomocí CAD modelu. 

bmo = 35 mm  
rmo = 7,5 mm 
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 𝜎 = 𝛼 ∙
𝐹

𝑆
= 3,98 ∙

5538,46

788,34
= 27,96 𝑀𝑃𝑎 (25)

 𝜎 < 𝑅   

Kontrola kritických míst utahovací matice vyhovuje. 

8.3.5. Kontrola kritických míst utahovacího šroubu 

 

Obrázek 8.7 – Kritická místa utahovacího šroubu 

Zvolená kritická místa (viz. Obrázek 8.7) jsou ta, ve kterých je předpokládáno nejvyšší 
napětí. Kritická místa mají své příslušné koncentrátory napětí, které jsou zohledněny 
ve výpočtech (viz. Tabulka 8-4). Pro otvor polygonového náboje byl zvolen součinitel 
koncentrace napětí pro kruhový otvor s podobnými rozměry. Dovolené hodnoty napětí 
viz. Tabulka 7-4. 

Tabulka 8-4 – Součinitele koncentrace napětí pro utahovací šroub [31] 

Pozice Součinitel koncentrace Zatížení Značka Hodnota 

1 Slepý otvor kruhového průřezu Krut α11 3 

2 Osazení kruhového průřezu Krut α12 1,41 

3 Zápich Tlak α13 1,41 

 

 

Obrázek 8.8 – Silové účinky v utahovacím šroubu 

 𝐽 = 20034,16 𝑚𝑚   

Polární moment v těžišti pro průřez polygonového náboje byl spočítán pomocí 
CAD modelu. 

 

 

d11 = 22 mm 
d12 = 17,6 mm 
d13 = 18 mm 
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 𝑊 = 𝐽 ∙
2

𝑑
= 20034,16 ∙

2

22
= 1821,29 𝑚𝑚  (26)

 𝜏 = 𝛼 ∙
𝑀

𝑊
= 3 ∙

13339,41

1821,29
= 21,97 𝑀𝑃𝑎 (27)

 𝜏 < 𝑅   

 

 𝑊 =
𝜋 ∙ 𝑑

16
=

𝜋 ∙ 17,6

16
= 1070,45 𝑚𝑚  (28)

 𝜏 = 𝛼 ∙
𝑀

𝑊
= 1,41 ∙

13339,41

1070,45
= 17,57 𝑀𝑃𝑎 (29)

 𝜏 < 𝑅   

 

 𝑆 =
𝜋 ∙ 𝑑

4
=

𝜋 ∙ 18

4
= 254,47 𝑚𝑚  (30)

 𝜎 = 𝛼 ∙
𝐹

𝑆
= 1,41 ∙

5538,46

254,47
= 30,69 𝑀𝑃𝑎 (31)

 𝜎 < 𝑅   

Kontrola kritických míst utahovacího šroubu vyhovuje. 

8.3.6. Kontrola kritických míst ovládacího hřídele 

 

Obrázek 8.9 – Kritická místa ovládacího hřídele 

Analogicky byly pro ovládací hřídel zvolena kritická místa, ve kterých je předpokládáno 
maximální napětí. Pro polygonový čep byl zvolen součinitel koncentrace pro osazení 
kruhového průřezu s podobnými rozměry. Dovolené hodnoty napětí viz. Tabulka 7-4. 

Tabulka 8-5 – Součinitele koncentrace napětí pro ovládací hřídel [31] 

Pozice Součinitel koncentrace Zatížení Značka Hodnota 

1 --- Krut α21 --- 

2 Zápich pro pojistný kroužek Krut α22 2,72 

3 Osazení kruhového průřezu Krut α23 2 

4 Osazení kruhového průřezu Krut α24 1,95 

 
 

d21 = 14 mm 
d22 = 18 mm 
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 𝐽 = 6112,67 𝑚𝑚   

Polární moment v těžišti pro průřez nástrojového čtyřhranu byl spočítán pomocí 
CAD modelu. 

 𝑊 = 𝐽 ∙
2

𝑑
= 6112,67 ∙

2

18
= 679,19 𝑚𝑚  (32)

 𝜏 =
𝑀

𝑊
=

13339,41

679,19
= 19,64 𝑀𝑃𝑎 (33)

 𝜏 < 𝑅   

 

 𝑊 =
𝜋 ∙ 𝑑

16
=

𝜋 ∙ 18

16
= 1145,11 𝑚𝑚  (34)

 𝜏 = 𝛼 ∙
𝑀

𝑊
= 2,72 ∙

13339,41

1145,11
= 31,69 𝑀𝑃𝑎 (35)

 𝜏 < 𝑅   

 

 𝜏 = 𝛼 ∙
𝑀

𝑊
= 2 ∙

13339,41

1145,11
= 23,3 𝑀𝑃𝑎 (36)

 𝜏 < 𝑅   

 

 𝐽 = 2963,87 𝑚𝑚   

Polární moment v těžišti pro průřez polygonového čepu byl spočítán pomocí 
CAD modelu. 

 

Obrázek 8.10 – Detail polygonového čepu 

 𝑊 = 𝐽 ∙
2

𝑑
= 2963,87 ∙

2

14
= 419,55 𝑚𝑚  (37)

 𝜏 = 𝛼 ∙
𝑀

𝑊
= 1,95 ∙

13339,41

419,55
= 62 𝑀𝑃𝑎 (38)

 𝜏 < 𝑅   

 

 

 

d24 = 14 mm 
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Kontrola polygonového spoje na otlačení: 

     

Obrázek 8.11 – Rozměry pro výpočet na otlačení 

 𝑆 = 𝑙 ∙ ℎ = 6,97 ∙ 15,5 = 108,04 𝑚𝑚  (39)

 𝑝 =
2 ∙ 𝑀

𝑑
∙

1

3 ∙ 𝑆
=

2 ∙ 13339,41

14
∙

1

3 ∙ 108,04
= 5,86 𝑀𝑃𝑎 (40)

 𝑝 < 𝑅   

Kontrola kritických míst ovládacího hřídele vyhovuje. 

 

8.4. Návrh a kontrola šroubů víka 

8.4.1. Návrh šroubů víka: 

5 ks M8 × 25 - 8.8 – ISO 4762 

Pět šroubů uspořádaných po 72° je vodný počet pro zajištění dobrého přítlaku těsnění 
po celém obvodu příruby víka, aniž by došlo k výraznému ztenčení stěny tělesa 
svěráku v okolí hydraulického kanálku. Z tohoto důvodu bude v případě, že nebude 
počet šroubů vyhovující, potřeba zvolit uspořádání šroubů s proměnlivým rozestupem. 
Z normy byly vybrány parametry potřebné k dalším výpočtům (Tabulka 8-6). 

Tabulka 8-6 – Vybrané parametry šroubu M8 třídy 8.8 [32] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Zkušební napětí SP MPa 580 

Jmenovitý průřez závitu AS mm2 36,6 

ls = 6,79 mm 
hs = 15,5 mm 
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8.4.2. Výpočet působících sil: 

 
Obrázek 8.12 – Síly působící na víko 

Na víko působí jediná síla, která je vyvolána tlakem v kapalině (viz. Obrázek 8.12). 
Jelikož působí na stejnou plochu jako je plocha pístu, je její velikost stejná jako síla 
působící na píst 𝐹 . Podle předpokladů je síla rovnoměrně rozložena mezi všemi 

šrouby. 

 𝐹 =
𝐹

𝑖
=

5538,41

5
= 1107,69𝑁 (41)

8.4.3. Výpočet napětí ve šroubech: 

Pro výpočet spoje byly použity vzorce pro tahově zatížené předepjaté šroubové spoje 
[25]. Na šroub bude kromě pracovní síly vyvozené působením tlaku na víko působit 
také síla od předpětí. Pracovní síla je závislá na deformaci šroubového spoje, která je 
definována tuhostí šroubu a spojovaných součástí.  

  

Obrázek 8.13 – Rozměry pro výpočet tuhosti šroubového spoje víka 

 

dš1 = 8 mm 
lb1 = 6,8 mm 
Dk11 = 13 mm 
αk = 30° 
lš1 = 18,2 mm 
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Výpočet tuhosti šroubu: 

Zvolený šroub má závit k hlavě, výpočet tuhosti dříku odpadá. Hodnoty použité ve 
výpočtu viz. Tabulka 8-6 a Obrázek 8.13. Šrouby jsou vyrobeny z oceli, její modul 
pružnosti je 𝐸 = 2,07 ∙ 10  𝑀𝑃𝑎 [25]. 

 
1

𝑘
=

1

𝑘
→ 𝑘 =

𝐴 ∙ 𝐸

𝑙
=

36,6 ∙ 2,07 ∙ 10

7,8
= 971307,69 𝑁 ∙ 𝑚𝑚  (42)

Výpočet tuhosti spojovaných součástí: 

Tuhost spojovaných částí je spočítána pomocí tlakového dvojkuželu [25] (viz. Obrázek 
8.13). Hodnoty použité ve výpočtu viz. Obrázek 8.13. Spojované součásti jsou z oceli 
(víko) a litiny (těleso svěráku). Jejich moduly pružnosti jsou 𝐸 = 2,07 ∙ 10  𝑀𝑃𝑎 a 
𝐸 = 1,1 ∙ 10  𝑀𝑃𝑎 [25]. 

 𝑙 = 𝑙 +
𝑑š

2
= 6,8 +

8

2
= 10,8 𝑚𝑚 (43)

 

 𝐷 = 13 𝑚𝑚  

 𝐷 = 𝐷 + 2 ∙ (𝑙 − 𝑙 ) ∙ tan 𝛼  (44)

 𝐷 = 13 + 2 ∙ (10,8 − 6,8) ∙ tan(30°) = 17,62 𝑚𝑚  

 𝐷 = 𝐷 = 13 𝑚𝑚  

 

 𝑡 =
𝑙

2
=

10,8

2
= 5,4 𝑚𝑚 (45)

 𝑡 = 𝑙 − 𝑡 = 6,8 − 5,4 = 1,4 𝑚𝑚 (46)

 𝑡 = 𝑙 − 𝑙 = 10,8 − 6,8 = 4 𝑚𝑚 (47)

Tlakový dvojkužel je v tomto případě vlivem tvaru a materiálů rozdělen do tří 
částí. Pro výpočet tuhostí těchto částí byly použity rozměry z výše uvedených výpočtů. 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (48)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 8

ln
(1,155 ∙ 5,4 + 13 − 8) ∙ (13 + 8)
(1,155 ∙ 5,4 + 13 + 8) ∙ (13 − 8)

= 5,464 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 
 
 



 Konstrukce hydromechanického strojního svěráku 

  Konstrukční návrh strojního svěráku 
 

61 
 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (49)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 8

ln
(1,155 ∙ 1,4 + 17,62 − 8) ∙ (17,62 + 8)
(1,155 ∙ 1,4 + 17,62 + 8) ∙ (17,62 − 8)

= 31,896 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (50)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 1,1 ∙ 10 ∙ 8

ln
(1,155 ∙ 4 + 13 − 8) ∙ (13 + 8)
(1,155 ∙ 4 + 13 + 8) ∙ (13 − 8)

= 3,504 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

Po výpočtu tuhostí všech úseků je možno spočítat celkovou tuhost spojovaných 
součástí. 

 
1

𝑘
=

1

𝑘
+

1

𝑘
+

1

𝑘
→ 𝑘 =

𝑘 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘

𝑘 ∙ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘 ∙ 𝑘
 (51)

 𝑘 =
5,464 ∙ 10 ∙ 31,896 ∙ 10 ∙ 3,504 ∙ 10

5,464 ∙ 10 ∙ (31,896 ∙ 10 + 3,504 ∙ 10 ) + 31,896 ∙ 10 ∙ 3,504 ∙ 10
  

 𝑘 = 2001042,92 𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

Výpočet předpětí a napětí ve šroubu: 

Tuhostní konstanta představuje velikost části provozní síly, která je přenášena šroub. 
Je vyjádřena následujícím výpočtem: 

 𝐶 =
𝑘

𝑘 + 𝑘
=

971307,69

971307,69 + 2001042,92
= 0,358 (52)

Předpětí se obvykle pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,9krát smluvní mez kluzu [25]. 
Pro tento případ bylo zvoleno podle napětí zkušebního. 

 𝜎 ř = 0,65 ∙ 𝑆 = 0,65 ∙ 580 = 377 𝑀𝑃𝑎 (53)

 𝜎 ř =
𝐹

𝐴
→ 𝐹 = 𝜎 ř ∙ 𝐴 = 377 ∙ 36,6 = 13798,2 𝑁 (54)

Celková síla působící na šroub je spočítána součtem síly vyvozené předpětím 
a síly přenášené šroubem. 

 𝐹 = 𝐹 + 𝐶 ∙ 𝐹 = 13798,2 + 0,358 ∙ 1107,69 = 14194,37 𝑁 (55)

 𝜎š =
𝐹

𝐴
=

14194,37

36,6
= 387,82 𝑀𝑃𝑎 (56)
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8.4.4. Kontrola šroubového spoje 

Kontrola vůči MSP: 

 𝑘 =
𝑆

𝜎š
=

580

387,82
= 1,496 (57)

Kontrola vůči meznímu stavu pružnosti vyhovuje. 

Kontrola na zánik spoje: 

Zánikem spoje se rozumí přerušení kontaktu mezi plochami spojovaných součástí 
vlivem prodloužení šroubu. 

 𝑘 =
𝐹

𝐹 ∙ (1 − 𝐶 )
=

13798,2

1107,67 ∙ (1 − 0,386)
= 19,392 (58)

Kontrola na zánik spoje vyhovuje. 

Kontrola závitu na otlačení: 

Tabulka 8-7 – Rozměry závitu M8 [33] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Jmenovitý průměr d, D mm 8 

Rozteč P mm 1,25 

Střední průměr závitu d2, D2 mm 7,188 

Malý průměr závitu d1, D1 mm 6,647 

Malý průměr šroubu d3 mm 6,466 

 
Dovolené tlakové napětí v závituje určeno podle pevnostní třídy šroubu a materiálu 
matice. Pro šroub třídy 8.8 a litinovou matici je 𝑝 = 90 𝑀𝑃𝑎 [30]. Rozměry použité 
ve výpočtu viz. Tabulka 8-7. 

 𝑝š =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙š
=

2 ∙ 1,25 ∙ 14226,18

𝜋 ∙ 7,188 ∙ (8 − 6,647) ∙ 18,2
= 63,96 𝑀𝑃𝑎 (59)

 𝑝š < 𝑝   

Kontrola závitu na otlačení vyhovuje. 

Výpočet utahovacího momentu: 

Pro výpočet utahovacího momentu šroubů byl zvolen součinitel utahovacího momentu 
𝐾 = 0,2 [25]. 

 𝑀š = 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ 𝑑š = 0,2 ∙ 13798,2 ∙ 8 = 22077,12 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (60)
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8.5. Návrh a kontrola šroubů tělesa posilovače 

8.5.1. Návrh šroubů víka: 

4 ks M8 × 55 - 12.9 – ISO 4762 

Parametry šroubů viz. Tabulka 8-8. 

Tabulka 8-8 – Parametry šroubu M8 třídy 12.9 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Zkušební napětí SP MPa 970 

Jmenovitý průřez závitu AS mm2 36,6 

8.5.2. Výpočet působících sil: 

 

Obrázek 8.14 – Síly působící na těleso posilovače 

 2 ∙ (𝐹 + 𝐹 ) = 𝐹  (61)

 𝐹 =
𝐹

2
− 𝐹   

 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐹 + 2 ∙ 𝑙 ∙ 𝐹 = 𝑙 ∙ 𝐹  (62)

 𝐹 =
𝐹 ∙ (𝑙 − 𝑙 )

2 ∙ (𝑙 − 𝑙 )
=

40000 ∙ (30 − 52,5)

2 ∙ (30 − 60)
= 15000 𝑁  

 𝐹 =
𝐹

2
− 𝐹 =

40000

2
− 15000 = 5000 𝑁 

 

l2 = 52,5 mm 
l21 = 60 mm 
l22 = 30 mm 
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8.5.3. Výpočet napětí ve šroubech: 

   

Obrázek 8.15 – Rozměry pro výpočet tuhosti šroubového spoje tělesa 

Výpočet tuhosti šroubu:   

Postup výpočtu napětí je stejný jako v předchozí kapitole. Na rozdíl od předchozích 
výpočtů však není závit až k hlavě šroubu, což se projeví ve vzorci. Hodnoty použité 
ve výpočtu viz. Tabulka 8-6 a Obrázek 8.15. 

 𝑆 =
𝜋 ∙ 𝑑š

4
=

𝜋 ∙ 8

4
= 50,27 𝑚𝑚  (63)

 𝑘 =
𝑆 ∙ 𝐴 ∙ 𝐸

𝑆 ∙ 𝑙 + 𝐴 ∙ 𝑙
=

50,27 ∙ 36,6 ∙ 2,07 ∙ 10

50,27 ∙ 12 + 36,6 ∙ 22
= 270395,62 𝑁 ∙ 𝑚𝑚  (64)

Výpočet tuhosti spojovaných součástí: 

 𝑙 = 𝑙 + 𝑙 +
𝑑š

2
= 12 + 22 +

8

2
= 38 𝑚𝑚 (65)

 

 𝐷 = 13 𝑚𝑚  

 𝐷 = 𝐷 + 2 ∙ 𝑙 − 𝑙 + 𝑙 ∙ tan 𝛼  (66)

 𝐷 = 13 + 2 ∙ (38 − [12 + 22]) ∙ tan(30°) = 17,62 𝑚𝑚  

 𝐷 = 𝐷 = 13 𝑚𝑚  

 

 

dš2 = 8 mm 
Dk21 = 13 mm 
lb2 = 12 mm 
lg2 = 22 mm 
lš2 = 21 mm 
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 𝑡 =
𝑙

2
=

38

2
= 19 𝑚𝑚 (67)

 𝑡 = 𝑙 + 𝑙 − 𝑡 = (12 + 22) − 19 = 15 𝑚𝑚 (68)

 𝑡 = 𝑙 − 𝑙 + 𝑙 = 38 − (12 + 22) = 4 𝑚𝑚 (69)

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (70)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 8

ln
(1,155 ∙ 19 + 13 − 8) ∙ (13 + 8)
(1,155 ∙ 19 + 13 + 8) ∙ (13 − 8)

= 3,1 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (71)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 8

ln
(1,155 ∙ 15 + 17,62 − 8) ∙ (17,62 + 8)
(1,155 ∙ 15 + 17,62 + 8) ∙ (17,62 − 8)

= 5,85 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (72)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 1,1 ∙ 10 ∙ 8

ln
(1,155 ∙ 4 + 13 − 8) ∙ (13 + 8)
(1,155 ∙ 4 + 13 + 8) ∙ (13 − 8)

= 3,504 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 𝑘 =
𝑘 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘

𝑘 ∙ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘 ∙ 𝑘
 (73)

 𝑘 =
3,1 ∙ 10 ∙ 5,85 ∙ 10 ∙ 3,504 ∙ 10

3,1 ∙ 10 ∙ (5,85 ∙ 10 + 3,504 ∙ 10 ) + 5,85 ∙ 10 ∙ 3,504 ∙ 10
  

 𝑘 =  1283885,7 𝑁 ∙ 𝑚𝑚   
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Výpočet předpětí a napětí ve šroubu: 

 𝐶 =
𝑘

𝑘 + 𝑘
=

246479,83 

246479,83 + 1283885,7
= 0,174 (74)

 

 𝜎 ř = 0,7 ∙ 𝑆 = 0,7 ∙ 970 = 679 𝑀𝑃𝑎 (75)

 𝜎 ř =
𝐹

𝐴
→ 𝐹 = 𝜎 ř ∙ 𝐴 = 679 ∙ 36,6 = 24851,4 𝑁 (76)

 

 𝐹 = 𝐹 + 𝐶 ∙ 𝐹 = 17842,5 + 0,174 ∙ 15000 = 27461,4 𝑁 (77)

 𝐹 = 𝐹 + 𝐶 ∙ 𝐹 = 17842,5 + 0,174 ∙ 5000 = 25721,4 𝑁 (78)

 𝜎š =
𝐹

𝐴
=

27461,4

36,6
= 750,31 𝑀𝑃𝑎 (79)

 𝜎š =
𝐹

𝐴
=

25656,4

36,6
= 702,77 𝑀𝑃𝑎 (80)

Kontrola vůči MSP: 

 𝑘 =
𝑆

𝜎š
=

970

750,31
= 1,293 (81)

 𝑘 =
𝑆

𝜎š
=

970

702,77
= 1,38 (82)

Kontrola vůči meznímu stavu pružnosti vyhovuje pro oba případy. 

Kontrola na zánik spoje: 

 𝑘 =
𝐹

𝐹 ∙ (1 − 𝐶 )
=

24851,4

15000 ∙ (1 − 0,174)
= 2,006 (83)

 𝑘 =
𝐹

𝐹 ∙ (1 − 𝐶 )
=

24851,4

5000 ∙ (1 − 0,174)
= 6,017 (84)

Kontrola na zánik spoje vyhovuje pro oba případy. 
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Kontrola závitu na otlačení: 

Dovolené tlakové napětí v závituje určeno podle pevnostní třídy šroubu a materiálu 
matice. Pro šroub třídy 12.9 a litinovou matici je 𝑝 = 150 𝑀𝑃𝑎 [30]. Rozměry použité 
ve výpočtu viz. Tabulka 8-7. 

 𝑝š =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙š
=

2 ∙ 1,25 ∙ 27461,4

𝜋 ∙ 7,188 ∙ (8 − 6,647) ∙ 21
= 107 𝑀𝑃𝑎 (85)

 𝑝š < 𝑝   

 𝑝š =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙š
=

2 ∙ 1,25 ∙ 25721,4

𝜋 ∙ 7,188 ∙ (8 − 6,647) ∙ 21
= 100,22 𝑀𝑃𝑎 (86)

 𝑝š < 𝑝   

Kontrola závitů šroubů na otlačení v obou případech vyhovuje. 

Výpočet utahovacího momentu: 

Pro výpočet utahovacího momentu šroubů byl zvolen součinitel utahovacího momentu 
𝐾 = 0,2 [25]. 

 𝑀š = 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ 𝑑š = 0,2 ∙ 24851,4 ∙ 8 = 39762,24 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (87)
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8.6. Návrh a kontrola šroubů pohyblivé čelisti 

8.6.1. Návrh šroubů víka: 

4 ks M10×1 × 45 - 12.9 – DIN 912 

Tabulka 8-9 – Vybrané parametry šroubu M10×1 třídy 12.9 [32] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Zkušební napětí SP MPa 970 

Jmenovitý průřez závitu AS mm2 64,5 

8.6.2. Výpočet působících sil: 

Podle Steinhardta se při takovémto uspořádání nachází těžiště sil zhruba čtvrtinu délky 
od okraje tělesa. Pro takovýto případ se počítá pomocí následujících vzorců. [25] 
Hodnoty použité ve výpočtech viz. Obrázek 8.16. 

 

Obrázek 8.16 – Síly působící na pohyblivou čelist 

 𝑀 = 𝐹 ∙ ℎ = 40000 ∙ 19,6 = 784000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (88)

 𝐹 =
𝑀

𝑖
∙

𝑙

𝑙 + 𝑙
=

784000

2
∙

37,25

5,25 + 37,25
= 10318,52 𝑁 (89)

 
𝐹

𝑙
=

𝐹

𝑙
→ 𝐹 =

𝐹 ∙ 𝑙

𝑙
=

10318,52 ∙ 5,25

37,25
= 1454,29 𝑁 (90)

 

 𝐹 =
𝐹

𝑖
=

40000

4
= 10000 𝑁 (91)

 

  

h3 = 19,6 mm 
l31 = 5,25 mm 
l32 = 37,25 mm 
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8.6.3. Výpočet napětí ve šroubech: 

Výpočet tuhosti šroubu: 

  

Obrázek 8.17 – Rozměry pro výpočet tuhosti šroubů čelisti 

 𝑆 =
𝜋 ∙ 𝑑š

4
=

𝜋 ∙ 10

4
= 113,1 𝑚𝑚  (92)

 𝑘 =
𝑆 ∙ 𝐴 ∙ 𝐸

𝑆 ∙ 𝑙 + 𝐴 ∙ 𝑙
=

113,1 ∙ 64,5 ∙ 2,07 ∙ 10

113,1 ∙ 16,4 + 64,5 ∙ 13
= 560662,47 𝑁 ∙ 𝑚𝑚  (93)

Výpočet tuhosti spojovaných součástí: 

Část tlakového dvojkužele prochází mimo spojované součásti. Tyto úseky jsou 
vyloučeny z výpočtu tuhosti spojovaných součástí. Rozměry použité ve výpočtech viz. 
Obrázek 8.18 a Obrázek 8.19. 

 

Obrázek 8.18 – Rozměry pro výpočet tuhosti spojovaných součástí čelisti 

 𝑙 = 𝑙 + 𝑙 +
𝑑š

2
= 16,4 + 13 +

10

2
= 34,4 𝑚𝑚 (94)

 

 𝐷 = 16 𝑚𝑚  

 𝐷 = 𝐷 + 2 ∙ 𝑙 − 𝑙 + 𝑙 ∙ tan 𝛼  (95)

 𝐷 = 16 + 2 ∙ (34,4 − [13 + 16,4]) ∙ tan(30°) = 21,77 𝑚𝑚  

 𝐷 = 𝐷 = 16 𝑚𝑚  

dš3 = 10 mm 
lb3 = 16,4 mm 
lg3 = 13 mm 
lš3 = 15,6 mm 

Dk31 = 16 mm 
tk33 = 1,732 mm 
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 𝑡 =
𝑙

2
=

34,4

2
= 17,2 𝑚𝑚 (96)

 𝑡 = 𝑙 + 𝑙 − 𝑡 = (13 + 16,4) − 17,2 = 12,2 𝑚𝑚 (97)

 𝑡 = 1,732 𝑚𝑚  

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (98)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 10

ln
(1,155 ∙ 17,2 + 16 − 10) ∙ (16 + 10)
(1,155 ∙ 17,2 + 16 + 10) ∙ (16 − 10)

= 4,202 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (99)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 10

ln
(1,155 ∙ 12,2 + 21,77 − 10) ∙ (21,77 + 10)
(1,155 ∙ 12,2 + 21,77 + 10) ∙ (21,77 − 10)

  

 𝑘 = 8,941 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (100)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 10

ln
(1,155 ∙ 1,732 + 16 − 10) ∙ (16 + 10)
(1,155 ∙ 1,732 + 16 + 10) ∙ (16 − 10)

= 17,578 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 𝑘 =
𝑘 ∙ 𝑘 ∙ 𝑘

𝑘 ∙ 𝑘 + 𝑘 + 𝑘 ∙ 𝑘
 (101)

 𝑘 =
4,202 ∙ 10 ∙ 8,941 ∙ 10 ∙ 17,578 ∙ 10

4,202 ∙ 10 ∙ (8,941 ∙ 10 + 17,578 ∙ 10 ) + 8,941 ∙ 10 ∙ 17,578 ∙ 10
  

 𝑘 =  2498805,58 𝑁 ∙ 𝑚𝑚   
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Obrázek 8.19 – Rozměry pro výpočet tuhosti spojovaných součástí čelisti 

 
𝑘 =

0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 𝐸 ∙ 𝑑š

ln
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 − 𝑑š ) ∙ (𝐷 + 𝑑š )
(1,155 ∙ 𝑡 + 𝐷 + 𝑑š ) ∙ (𝐷 − 𝑑š )

 (102)

 𝑘 =
0,5774 ∙ 𝜋 ∙ 2,07 ∙ 10 ∙ 10

ln
(1,155 ∙ 12,124 + 16 − 10) ∙ (16 + 10)
(1,155 ∙ 12,124 + 16 + 10) ∙ (16 − 10)

= 4,856 ∙ 10  𝑁 ∙ 𝑚𝑚   

 

 
1

𝑘
=

1

𝑘
+

1

𝑘
→ 𝑘 =

𝑘

2
=

4,856 ∙ 10

2
= 2427927,02 𝑁 ∙ 𝑚𝑚  (103)

Výpočet předpětí a napětí ve šroubu: 

 𝐶 =
𝑘

𝑘 + 𝑘
=

560662,47 

560662,47 + 2498805,58
= 0,183 (104)

 𝐶 =
𝑘

𝑘 + 𝑘
=

560662,47

560662,47 + 2427927,02
= 0,188 (105)

Síla od předpětí vyvolává třecí sílu, která musí být větší než upínací síla, která proti ní 
působí. Součinitel statického tření mezi plochami tělesa pohyblivé čelisti a vodícího 
kamene byl zvolen 𝑓 = 0,3 [25]. Návrhový součinitel pro zamezení posunutí čelisti byl 
zvolen 𝑘 = 1,25. 

 𝐹 =
𝑘 ∙ 𝐹

𝑖 ∙ 𝑓
=

1,25 ∙ 40000

4 ∙ 0,3
= 41666,67 𝑁 (106)

 𝜎 ř =
𝐹

𝐴
=

41666,67

64,5
= 646 𝑀𝑃𝑎 (107)

Předpětí vyhovuje rozsahu 0,5 až 0,9krát zkušební napětí. 

 𝐹 = 𝐹 + 𝐶 ∙ 𝐹 = 41666,67 + 0,183 ∙ 1454,29 = 41932,81 𝑁 (108)

 𝐹 = 𝐹 + 𝐶 ∙ 𝐹 = 41666,67 + 0,188 ∙ 10318,52 = 43606,55 𝑁 (109)

Dk31 = 16 mm 
l’s3 = 34,4 mm 
tk34 = 12,124 mm 
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 𝜎š =
𝐹

𝐴
=

41932,81

64,5
= 650,12 𝑀𝑃𝑎 (110)

 𝜎š =
𝐹

𝐴
=

43699,42

64,5
= 676,07 𝑀𝑃𝑎 (111)

8.6.4. Kontrola šroubového spoje 

Kontrola vůči MSP: 

 𝑘 =
𝑆

𝜎š
=

980

650,12  
= 1,507 (112)

 𝑘 =
𝑆

𝜎š
=

980

677,51
= 1,45 (113)

Kontrola vůči meznímu stavu pružnosti v obou případech vyhovuje. 

Kontrola na zánik spoje: 

 𝑘 =
𝐹

𝐹 ∙ (1 − 𝐶 )
=

41666,67

1454,29 ∙ (1 − 0,183)
= 35,068 (114)

 𝑘 =
𝐹

𝐹 ∙ (1 − 𝐶 )
=

41666,67

10318,52 ∙ (1 − 0,188)
= 4,973 (115)

Kontrola na zánik spoje v obou případech vyhovuje. 

Kontrola závitů na otlačení: 

Dovolené tlakové napětí v závituje určeno podle pevnostní třídy šroubu a materiálu 
matice. Pro šroub třídy 12.9 a ocelovou matici je 𝑝 = 250 𝑀𝑃𝑎 [30]. Rozměry 
použité ve výpočtu viz. Tabulka 8-10 a Obrázek 8.17. 

Tabulka 8-10 – Rozměry závitu M10x1 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Jmenovitý průměr d, D mm 10 

Rozteč P mm 1 

Střední průměr závitu d2, D2 mm 9,026 

Malý průměr závitu d1, D1 mm 8,376 

Malý průměr šroubu d3 mm 8,160 

 

 𝑝š =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙š
=

2 ∙ 1 ∙ 41932,81 

𝜋 ∙ 9,026 ∙ (10 − 8,376) ∙ 15,6
= 116,74 𝑀𝑃𝑎 (116)

 𝑝š < 𝑝   
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 𝑝š =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝐷 ) ∙ 𝑙š
=

2 ∙ 1 ∙ 43606,55

𝜋 ∙ 9,026 ∙ (10 − 8,376) ∙ 15,6
= 121,4 𝑀𝑃𝑎 (117)

 𝑝š < 𝑝   

Kontrola závitů na otlačení vyhovuje 

Výpočet utahovacího momentu: 

Pro výpočet utahovacího momentu šroubů byl zvolen součinitel utahovacího 
momentu 𝐾 = 0,2 [25]. 

 𝑀š = 𝐾 ∙ 𝐹 ∙ 𝑑š = 0,2 ∙ 41666,67 ∙ 10 = 83333,33 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 (118)

 

8.7. Kontrola klínu vodícího kamene 

V případě, že by došlo k přesáhnutí třecí síly vyvozené předpětím šroubů dojde 
k prokluzu čelisti. V takovém případě upínací sílu zachycuje klín vodícího kamene. 
Proto je potřeba provést kontrolu klínu. Kontrola je provedena na střih a otlačení podle 
rozměrů viz. Obrázek 8.20. Meze kluzu materiálů tělesa čelisti a vodícího kamene viz. 
Tabulka 7-6 a Tabulka 7-7. 

 

Obrázek 8.20 – Rozměry klínu vodícího kamene 

Kontrola na střih: 

 
 

𝜏 =
𝐹

𝑏 ∙ 𝑙
=

40000

16 ∙ 70
= 35,71 𝑀𝑃𝑎 (119)

 𝜏 < 𝑅   

Kontrola na střih vyhovuje.  

 

 

 

hk = 6,5 mm 
bk = 16 mm 
lk = 70 mm 
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Kontrola na otlačení: 

 𝑝 =
𝐹

ℎ ∙ 𝑙
=

40000

6,5 ∙ 70
= 97,91 𝑀𝑃𝑎 (120)

 𝑝 < 𝑅   

Kontrola na otlačení vyhovuje. 

 

8.8. Kontrola hydraulických zátek 

Hydraulický kanálek je zaslepen dvojicí hydraulických zátek. Pro zajištění funkce 
svěráku musí závit vydržet vystavený tlak v obvodu. Zátka má svoji únosnost 
předepsanou výrobcem, kontrola se provádí pro závity ve svěráku. Hodnoty použité 
ve výpočtech viz. Tabulka 8-11 a Obrázek 8.21. Napětí na otlačení nesmí přesáhnout 
mez kluzu materiálů těles, ve kterých jsou zátky zašroubovány. Dovolené napětí viz. 
Tabulka 7-3 a Tabulka 7-4. 

Tabulka 8-11 – Rozměry trubkového závitu G 1/4 [34] 

Parametr Symbol Jednotka Hodnota 

Velký průměr závitu d, D mm 13,157 

Rozteč P mm 1,337 

Střední průměr závitu d2, D2 mm 12,301 

Malý průměr závitu d1, D1 mm 11,445 

Velikost vrtáku 
závitového otvoru 

do mm 11,6 

 

Obrázek 8.21 – Rozměry hydraulické zátky 

 𝐹 = 𝑝 ∙
𝜋 ∙ 𝑑

4
= 21,765 ∙

𝜋 ∙ 11,6

4
= 2300,19 𝑁 (121)

 𝑝 =
2 ∙ 𝑃 ∙ 𝐹

𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝑑 − 𝑑 ) ∙ 𝑙
=

2 ∙ 1,337 ∙ 2300,19

𝜋 ∙ 12,301 ∙ (13,157 − 11,6) ∙ 10
= 10,22 𝑀𝑃𝑎 (122)

 𝑝 < 𝑅   

Kontrola hydraulických zátek vyhovuje.  

lhz = 10 mm 
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ZHODNOCENÍ A DISKUZE VÝSLEDKŮ 

Při výpočtech a volbě materiálů je brán velký důraz na vysokou bezpečnost při provozu 
svěráku. Selhání svěráku během provozu je nepřípustné, neboť může dojít 
k nenávratnému poškození obrobku, nástroje a stroje, či zdravotní újmě obsluhy. 
Volbou materiálů vyšších jakostí a vhodného tepelného či chemicko-tepelného 
zpracování lze dále zvýšit bezpečnost na úkor výrobních nákladů. 

Použitím vzorce na výpočet utahovacího momentu (viz. Kapitola 8.3.3, str. 53) 
je možno spočítat utahovací moment vřetene pro případ, že by nebyl použit posilovač. 
V takovém případě by byl potřebný utahovací moment 𝑀 = 192,2 𝑁 ∙ 𝑚, což 
znamená, že pro vyvození upínací síly 𝐹 = 40 𝑘𝑁 bez posilovače by bylo potřeba 
vynaložit více než 14krát více síly než s posilovačem tohoto typu. 

Díky vysokým bezpečnostem ve výpočtech lze předpokládat, že by po relativně 
drobných úpravách bylo možné tento typ svěráku použít i pro upínací síly 60 kN a 
vyšší. Pravděpodobně největší změna by spočívala ve změněném uspořádání a 
rozměrech spojovacích součástí. 

Pro úplnost řešení by bylo vhodné dále provést analýzy modelu pomocí metody 
konečných prvků, zejména kontrolu hydraulického vedení a analýzu tuhosti svěráku. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhotovit konstrukční návrh strojního svěráku 
s hydromechanickým posilovačem upínací síly. V první části práce byla provedena 
rešerše v oblasti přípravků za účelem rozboru klasifikace přípravku, získání informací 
o procesu konstruování přípravků a zkoumání částí, ze kterých se přípravky skládají. 
V poslední části rešerše byl brát důraz na druhy strojní svěráků a jejich charakteristické 
vlastnosti. 

 Ve druhé části práce byl předložen konstrukční návrh, který zakládal na 
informacích získaných v rešeršní části. Tato část se zaměřuje na popis funkce 
posilovače a jednotlivých částí svěráku. 

 Třetí část práce se zaměřuje na výpočty, které slouží jako podklady pro volbu 
materiálů a ověření rozměrů strojního svěráku. Je kladen důraz na vysokou 
bezpečnost svěráku. 

 Konstrukční návrh byl odvozen z těchto vstupních parametrů: maximální 
upínací síla 40 kN a maximální délka obrobku 200 mm. Při dodržení těchto parametrů 
zabírá svěrák prostor o rozměrech 160×130×491 mm (šířka × výška × délka) a jeho 
hmotnost je přibližně 45 kg. Rozměrově i hmotnostně odpovídá obdobným svěrákům 
tohoto druhu. 

Jak již bylo zmíněno, svěrák s hydromechanickým posilovačem v takovém 
uspořádání, jako je to představené v konstrukčním návrhu nemá, alespoň podle 
průzkumu, na trhu zástup. Jedná se o jednu z mnoha cest, kterými se může další 
inovace tohoto zařízení vydat. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 
Symbol Význam Jednotka 

 α Úhel profilu závitu .............................................................................. [°] 
 α* Součinitel koncentrace napětí ............................................................. [-] 
 αk Úhel stěny tlakového dvojkužele........................................................ [°] 
 Δp Tlaková ztráta v hydraulickém kanálku ............................................. [Pa] 
 λ Součinitel tření v potrubí ..................................................................... [-] 
 ν Kinematická viskozita .................................................................... [mm2/s] 
 ρ Hustota ........................................................................................... [kg/m3] 
 σd13 Tlakové napětí v kritickém místě ...................................................... [MPa] 
 σm Tahové napětí v kritickém místě utahovací matice .......................... [MPa] 
 σpř* Předpětí ........................................................................................... [MPa] 
 σš* Napětí ve šroubu ............................................................................. [MPa] 
 τk* Napětí v krutu v kritickém místě ....................................................... [MPa] 
 τsk Střihové napětí v klínu vodícího kamene ......................................... [MPa] 
 τsm Střihové napětí v přírubě matice ...................................................... [MPa] 
 AS Jmenovitý průřez závitu ................................................................... [mm2] 
 bk Šířka klínu vodícího kamene ........................................................... [mm] 
 bmo Šířka otvoru pro matici ..................................................................... [mm] 
 C* Tuhostní konstanta ............................................................................. [-] 
 d Jmenovitý průměr závitu .................................................................. [mm]
 P Stoupání závitu ................................................................................ [mm] 
 d1* Průměr kritického místa utahovacího šroubu ................................... [mm] 
 d2 Střední průměr závitu ...................................................................... [mm] 
 D2 Střední průměr závitu ...................................................................... [mm] 
 d2* Průměr kritického místa ovládacího hřídele ..................................... [mm] 
 d3 Malý průměr šroubu ......................................................................... [mm]
 D1 Malý průměr matice ......................................................................... [mm] 
 D4 Velký průměr matice ........................................................................ [mm] 
 dk Vnitřní průměr hydraulického kanálku .............................................. [mm] 
 Dk* Průměr úseku tlakového dvojkužele ................................................ [mm] 
 dm2 Vnější průměr příruby matice ........................................................... [mm] 
 do Průměr vrtáku pro závitový otvor ..................................................... [mm] 
 dp1 Průměr utahovacího pístu ................................................................ [mm] 
 dp2 Malý průměr utahovacího pístu........................................................ [mm] 
 Dp2 Velký průměr pístu posilovače ......................................................... [mm] 
 dš* Jmenovitý průměr šroubu ................................................................ [mm] 
 E Modul pružnosti ............................................................................... [GPa] 
 Elitina Modul pružnosti litiny ....................................................................... [MPa] 
 Eocel Modul pružnosti oceli ....................................................................... [MPa] 
 f Součinitel tření v závitu ....................................................................... [-] 
 F‘3 Tečná složka síly působící na šroub čelisti ........................................ [N] 
 Fhz Síla působící na hydraulickou zátku .................................................. [N] 
 Fi* Síla vyvozená předpětím ................................................................... [N] 
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Symbol Význam Jednotka 

 Fp1 Síla vyvozená utahovacím šroubem .................................................. [N] 
 Fp2 Síla působící na píst posilovače ........................................................ [N] 
 FR Reakční síla ....................................................................................... [N] 
 Fr1 Reakční síla na víku .......................................................................... [N] 
 Fr2* Reakční síla na tělese posilovače...................................................... [N] 
 Fr2* Reakční síla působící na tělese posilovače ....................................... [N] 
 Fr3* Reakční síla působící na těleso pohyblivé čelisti ............................... [N] 
 FS* Celková síla působící na šroub .......................................................... [N] 
 Fup Maximální upínací síla ....................................................................... [N] 
 h3 Délka ramene upínací síly působící na posuvnou čelist .................. [mm] 
 hk Výška klínu vodícího kamene .......................................................... [mm] 
 hs Minimální zasunutí polygonového čepu ........................................... [mm] 
 i1 Počet šroubů víka ............................................................................... [-] 
 i3 Počet šroubů pohyblivé čelisti............................................................. [-] 
 is3 Počet šroubů v řadě ............................................................................ [-] 
 Jp* Polární moment ............................................................................... [mm4] 
 K Součinitel utahovacího momentu ........................................................ [-] 
 k0* Bezpečnost vůči zániku šroubového spoje ......................................... [-] 
 k1* Bezpečnost vůčci meznímu stavu pružnosti ....................................... [-] 
 kb* Tuhost závitové části šroubu ......................................................... [N/mm] 
 knp Návrhový součinitel hydraulického vedení .......................................... [-] 
 kp* Tuhost spojovaných součástí ........................................................ [N/mm] 
 kS* Tuhost šroubu ................................................................................ [N/mm] 
 l’s* Výška tlakového dvojkužele ............................................................. [mm] 
 l2* Délka ramene síly působící na těleso posilovače ............................ [mm] 
 l3* Délka ramene reakční síly působící na posuvnou čelist .................. [mm] 
 lb* Délka nezašroubované části závitu šroubu ..................................... [mm] 
 lg* Délka dříku šroubu ........................................................................... [mm] 
 lhz Délka závitu ..................................................................................... [mm] 
 lk Délka klínu vodícího kamene ........................................................... [mm] 
 lk Délka přímé části hydraulického kanálku ......................................... [mm] 
 lm Minimální délka matice v záběru ...................................................... [mm] 
 ls Délka otlačené plochy ...................................................................... [mm] 
 lš* Délka zašroubované části závitu šroubu ......................................... [mm] 
 M3 Moment od upínací síly působící na pohyblivou čelist ................... [N ∙ mm] 
 MR Reakční moment ............................................................................ [N ∙ mm] 
 Mš* Utahovací moment šroubu ............................................................. [N ∙ mm] 
 Mut Utahovací moment ......................................................................... [N ∙ mm] 
 n Předpokládané maximální otáčky utahovacího šroubu ..................... [s-1] 
 OD* Vnější průměr kritického místa......................................................... [mm] 
 p Tlak v hydraulickém obvodu ............................................................ [MPa] 
 pdov Dovolený tlak ................................................................................... [MPa] 
 phz Napětí na otlačení v závitu hydraulické zátky .................................. [MPa] 
 pk Napětí na otlačení v klínu vodícího kamene .................................... [MPa] 
 pm Napětí na otlačení příruby matice .................................................... [MPa] 
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Symbol Význam Jednotka 

 ps Napětí na otlačení v polygonovém spoji .......................................... [MPa] 
 pš* Napětí na otlačení v závitu šroubu ................................................... [MPa] 
 pz Napětí na otlačení v závitu .............................................................. [MPa] 
 Re Mez kluzu ........................................................................................ [MPa] 
 Re Reynoldsovo číslo ............................................................................... [-] 
 Remin Minimální dovolená mez kluzu ......................................................... [MPa] 
 Rm Mez pevnosti.................................................................................... [MPa] 
 rmo Poloměr zaoblení otvoru pro matici ................................................. [mm] 
 Rp0.1 Mez kluzu ........................................................................................ [MPa] 
 S* Plocha průřezu v kritickém místě ..................................................... [mm2] 
 Sd* Plocha průřezu dříku šroubu ............................................................ [mm2] 
 Sk Plocha průřezu hydraulického kanálku ............................................ [mm2] 
 Sm Plocha průřezu matice ..................................................................... [mm2] 
 Som Plocha příruby matice ...................................................................... [mm2] 
 SP Zkušební napětí šroubu ................................................................... [MPa] 
 Sp1 Plocha utahovacího pístu ................................................................ [mm2] 
 Sp2 Plocha pístu posilovače ................................................................... [mm2] 
 Ss Otlačená plocha ............................................................................... [mm2] 
 Ssm Střižná plocha příruby matice .......................................................... [mm2] 
 T* Tloušťka stěny kritického místa ....................................................... [mm] 
 tk* Výška úseku tlakového dvojkužele .................................................. [mm] 
 v1 Rychlost zasouvání utahovacího pístu ........................................... [m ∙ s-1] 
 vk Rychlost proudění kapaliny v hydraulickém kanálku ....................... [m ∙ s-1] 
 Wk* Průřezový modul v krutu v kritickém místě ...................................... [mm3] 
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