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ABSTRAKT 

Hlavním cílem bakalářské práce je konstrukční návrh řešení malé stolní kotoučové pily dle 

výše zadaných parametrů. Nejprve jsou zde uvedeny typy strojů dostupných na trhu. Jejich 

důkladná analýza a následně vlastní návrh konstrukčního řešení stroje. Další část se zaobírá 

jednotlivými prvky, naklápění řezného kotouče o požadovaný úhel, jeho maximální řezný 

výsuv pomocí pákového ústrojí s pohybovým šroubem a kontrolou na otlačení kritických 

míst stroje. Výkon nám zaručí předem zadaný elektromotor. Výchozím parametrem je 

celková funkčnost konstrukce a její řezné podmínky. Součástí práce je výkresová 

dokumentace vybraných dílců. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stolní kotoučová pila, řezný kotouč, pákové ústrojí, pohybový šroub, výška řezu, 

elektromotor. 

ABSTRACT 

The main aim of this thesis is the engineering design of a small table circular saw according 

to the specified parameters. At first, the types of machines available on the market are named 

and analyzed in detail. Afterwards, the engineering design of the machine is created. The 

following part is concerned with the individual parts,, tilting of the saw blade, maximum 

cutting pull through linkage with motion screw and checking of deformation of he critical 

parts of the machine. The previously specified motor guerantees the power. The fundamental 

parameter is the functionality of the construction and its cutting conditions. The thesis also 

includes drawings of selected parts. 
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Small table circular, saw blade, cutting pull, linkage, motion screw, motor. 
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ÚVOD 

V dnešní době, kdy jsou řemeslníci často nedostatkovým zbožím, lidé spoléhají na své 

technické dovednosti a pokouší se daný problém vyřešit vlastní alternativní a zejména levnější 

cestou. K tomuto počinu potřebují pomoct od poměrně levných, ale přesto kvalitních strojů. 

   Stále více lidí si zřizuje v domácnosti popřípadě na chalupě kutilský kout. Většina 

věcí ať už v domě nebo na zahradě je vyrobena ze dřeva.  Tady nastává problém 

s opracováním dřeva. Stolní kotoučová pila je nezbytný pomocník při práci se dřevem, který 

ulehčí velký kus práce. Díky svému náklopnému systému dokáže pod úhlem odřezat 

přebytečnou část dřeva a pomocí nastavení výšky řezu také pomocné drážky. 

 Hlavním cílem práce je konstrukční řešení malé stolní kotoučové pily, 

s danými předpoklady. Výkon motoru 1,5kW, průměr kotouče 260 mm s naklopením o 45° a 

maximálním rozměrem stolu 500x700 mm s možností rozšíření. 

 

 

 

 Stolní kotoučová pila Obr. 1)
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1 ROZDĚLENÍ KOTOUČOVÝCH PIL 

Kotoučové pily se dělí podle mnoha specifikací. Tou nejvýraznější je umístění osy pilového 

kotouče nad nebo pod rovinu řezu. Tímto je dělíme na pokosové s osou kotouče nad rovinou 

řezu a stolní kotoučové pily s osou kotouče pod rovinou řezu. 

 

1.1 Pokosové pily 

Pokosová pila se skládá z rámu stolu, elektromotoru, řezného kotouče, rukojetí a natáčecích 

prvků, která díky čepům dokáží natočit celý řezný systém na požadovaný úhel. 

 Řezný kotouč je nasunut na hřídel od elektromotoru. Ten je pevně spojen 

s krytem řezného kotouče. Kryt řezného kotouče zastává také funkci podpůrné a pohyblivé 

části stroje. Ten je spojen s madlem pro jeho lepší manipulaci. Ke stolu je připevněn pomocí 

čepů, popřípadě vodících drážek. Stůl má odpovídající výšku ke svým rozměrům. Hlavní 

řezný pohyb zastává elektromotor, který díky hřídeli přenáší dané otáčky na list kotouče. 

Toho je docíleno pomocí přírub na hřídeli motoru. Madlo je určeno pro kolmý pohyb řezného 

kotouče k řezné ploše stolu. Kde vkládáme daný materiál k opracování. 

 

 

 Pokosová pila BOSCH PCM 8 S[4] Obr. 2)

 

1.1.1 Výhody a nevýhody  

Největší výhodou je hloubka řezu, která dosahuje i při malých kotoučích velkého prořezu. 

Výhodou tohoto druhu pily je také bezpochyby snadná výměna břitového kotouče, díky tomu 

jsme schopni řezat také plasty, obklady a neželezné kovy za minimálních ztrát času. Další 

výhodou je lehkost stroje pro její malé rozměry stolu. Díky kotouči, který leží nad rovinou 

řezu, nemusíme vždy začínat řez na kraji řezaného materiálu, ale můžeme začít několik 

centimetrů od kraje podle velikosti stroje. 

 Nevýhodou je tvorba drážek, které se kvůli hornímu přísuvu nedají s přesností 

vyřezat. Tento problém se dá vyřešit pomocí drahých nástavců, které nám problém 

s dostatečnou kvalitou nevyřeší. Další nevýhodou je malý pracovní prostor stolu. 
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1.1.2 Specifikace  

Tab 1)  Technické parametry pokosových  pil [14] 

Typ pily Jednotky 
BOSCH PCM 8 

S 

EINHELL 

TH-SM 2131 

Dual 

Extol craft 

405441 

Scheppach 

HM 100 LU 

Příkon [W] 1200 1800 1800 1800 

Hmotnost [kg] 18.6 10.5 20 22 

Průměr 

pilového 

kotouče 

[mm] 251 210 255 254 

Otáčky [ot/min] 4700 5000 5500 4800 

hloubka řezu 

při 90° 
[mm] 70 62 80 75 

 

1.1.3 shrnutí vlastností pokosových pil 

 

Pokosové pily dostupné na našem trhu se vyrábějí s elektrickým pohonem o maximálním 

výkonu 1,8kW a s otáčkami do 5500 ot/min. U speciálního stroje dosahuje výkon i vyšších 

hodnot, ale kvůli rozměrům stroje a průměru kotouče je to často zbytečná investice. Disponují 

hloubkou řezu až 80 mm čistého průřezu při 90°, čili při kolmém řezu na stůl. Jejich váha je v 

rozmezích od 10 do 25 kilogramů, dle účelu a konstrukce stroje.  

 

 Pokosová pila Scheppach HM 100 LU [5] Obr. 3)
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 Stolní kotoučová pila Einhell TH-SM 2131 Dual [6]  Obr. 4)

 

1.2 Stolní kotoučové pily  

Stolní kotoučová pila se skládá z podstavce, stolu, pohybového ústrojí vně podstavce, 

břitového kotouče, elektromotoru a často i s přídavnými stoly. 

 Elektromotor ve spodní části stolu pohání nejčastěji pomocí hřídele, ale také 

pomocí klínového řemene, břitový kotouč, který je uchycen v universálních přírubách. Motor 

s kotoučem je přichycen šrouby k pohyblivému krytu kotouče. Pomocí drážek jsou schopny 

tyto dva nejdůležitější komponenty pohybu ve svislém směru. Pohyblivý kryt kotouče je 

spojen s nosnou konstrukcí stolu pomocí čepů, popřípadě pantů. Ty zajišťují výklon na stranu 

a tím dosáhnout požadovaného úhlu řezu. Jakékoli nastavení břitu, výškové nebo úhlové, se 

provádí elektronicky pomocí počítače nebo manuálně. Manuální způsobem se naklopení 

provádí pomocí vodících čepů nebo tyčí které jsou spojeny s pohyblivým krytem a prochází 

drážkou přední strany stolu, kde se pomocí matice ustavuje do požadované polohy. Kde třecí 

síla je natolik silná, že nedochází k nechtěnému pohybu. Výškový posuv, hloubka řezu, se 

provádí manuálně pomocí kuželového soukolí, hřebenového soukolí nebo pákového 

mechanismu. Zajištění je dosaženo třením nebo samosvornou maticí, popřípadě dalšími 

silovými prvky. 

 

 Stolní pila DeWalt DW745 [7] Obr. 5)
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1.2.1 VÝHODY A NEVÝHODY 

Největší výhodou u stolních kotoučových pil je možnost regulace výšky vysunutí pilového 

kotouče a tím docílení požadované hloubky drážky na materiálu. Další výhodou je značná 

velikost stolu, čím je zajištěna větší podpůrná plocha pro přesnější řez. 

Nevýhodou je pracnější výměna řezného kotouče, zapuštěného vně konstrukce stolu. 

Jako nevýhodu lze uvést také, nemožnost řezu od středu materiálu a tím pila neumožňuje 

vytváření drážek ve středu materiálu. 

 

1.2.2 Specifikace 

Tab 2)  Technické parametry stolních pil [15] 

Typ pily  
BOSCH 

PTS 10 

Makita 

MLT100 

DeWalt 

DW745 

Scheppach 

HS 100 E 

Příkon [W] 1400 1500 1700 2000 

Hmotnost [kg] 23.5 38 22 22 

Průměr 

pilového 

kotouče 

[mm] 254 260 250 250 

Otáčky [ot/min] 5000 4500 3800 5000 

Hloubka 

řezu při 

90° 

[mm] 70 83 77 82 

Hloubka 

řezu při 

45° 

[mm] 56 64 57 62 

 

 Stolní pila Scheppach HS 100 E [8] Obr. 6)
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 Stolní pila Makita MLT100 [9] Obr. 7)

 

1.2.3 Shrnutí vlastností 

 

Kotoučové stolní pily se na našem trhu vyskytují s elektromotorem o příkonu až 2kW, otáčky 

se pohybují okolo 5000 ot/min. Speciální stroje se vyrábějí i s vyššími parametry. Hloubka 

řezu se liší podle průměru kotouče, způsobu zapojení elektromotoru a jeho uchycení. Lepší 

stabilita stroje. Kvalitnější řez. Hmotnost konstrukce stroje okolo 25 kg.
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2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Konstrukční řešení celého stroje vychází z volby důležitých faktorů, kterými jsou druh 

přenosu otáček, průměr kotouče a potřebný výkon. Dalším faktorem je možnost rozšíření 

pracovní desky nebo změna výšky stolu pomocí nohou. Dále můžeme přidat také dostupné 

možnosti výroby jednotlivých dílců. 

2.1 přenos otáček 

2.1.1 přímý náhon 

Přímý přenos otáček, čili přenos pomocí vlastního hřídele je v praxi více využívána. Jedná se 

o druh přenesení bez dalších pomocných prvků, jako jsou například řemeny, ložiska a uložení. 

Tento přenos otáček sebou váže nevýhodu o omezeném maximálním řezném průřezu, kdy pro 

vlastní rozměry elektromotoru nedokáží osu hřídele posunout do bezprostřední vzdálenosti 

pracovní desky stolu a tím zmenšují maximální výsuv břitového kotouče.  

 Hřídel je součástí elektromotoru. Na hřídeli máme ve stanovené délce od 

výrobce pevnou přírubu, která se opírá o osazení hřídele. Tato příruba má osazení, které 

zamezuje vůli mezi násuvným průměrem kotouče a hřídele, pro jeho správnou funkci. Další 

důležitou částí je přítlačná příruba, která je přitlačována maticí. Celá konstrukce mechanismu 

je velmi dobře přístupná a rozebíratelná. Proto lze měnit kotouče snadno a velmi rychle. 

 

 Přenos otáček vlastní hřídel Obr. 8)

 

2.1.2  Nepřímý náhon  

Nepřímý náhon je používán pro zajištění maximálního průřezu materiálu. Kdy elektromotor 

nepřímo pohání hřídel pilového kotouče umístěnou co nejblíže k pracovní desce stolu. 

Elektromotor může mít větší rozměry, protože nemusí být přímo pod stolem. Díky řemenu je 

poloha osy kotouče možná prakticky v jakékoli vzdálenosti od motoru se zřetelem na ztráty. 

Řemeny požívány pro tento druh pohonu jsou konstruovány pro co nejmenší možné ztráty: 

více drážkové, ozubené, popřípadě klínové řemeny. 

Vlastní hřídel elektromotoru slouží, jako poháněcí část celého mechanismu kdy hnací 

kolo pomocí klínového řemene roztáčí hnané kolo. To je umístěno na hřídeli vedlejší, která je 
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zasazena do ložiska a připevněna těsně pod stolem. Hřídelová část, která drží a přenáší otáčky 

na kotouč, je stejná jako u předchozí přírubové verze.  

 

 Přenos otáček klínový řemen Obr. 9)

 

2.2 Pilový kotouč  

Volba pilového kotouče je jedním z nejdůležitějších faktorů při návrhu stroje. Každý pilový 

kotouč je zkonstruován pro odlišné použití řezu a pro rozlišné materiály. Udává také výstupní 

kvalitu řezu. Tloušťka pily je velmi podstatný fakt pro vibrace kotouče. Obecně platí, že čím 

větší tloušťka tím menší vibrace, ale také horší kvalita a rychlost řezu. Počet zubů se volí 

podle druhu řezného materiálu. Čím větší počet zubů, tím čistší řez, ale menší rychlost. 

V současné době jsou pilové kotouče vyráběny z vysoce kvalitních materiálů o tvrdosti 43-48 

HRc [2]. Jsou také osazovány plátky ze slinutého karbidu. Což zajištuje dostatečnou kvalitu 

řezu. Jako další materiály se používají rychlořezná ocel, diamant nebo karbid wolframu. Mezi 

další specifikace musíme zahrnout i sklon a tvar jednotlivých zubů pilového kotouče pro jeho 

trvanlivost. 

 

 Pilové kotouče  Pilart a.)hladký řez. b.)podélný řez.[10] Obr. 10)
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2.3 přídavné nohy 

K malým stolním kotoučovým pilám se váže jejich rozměrová nedokonalost, která zejména 

zahrnuje výškový deficit. To se snaží vyrovnat s možností vložení pily na přídavný stůl nebo 

přídavnými nohy, které se většinou přidělávají pomocí šroubů a matic. 

 

 a) přídavný stolík, b) přídavné nohy [8] Obr. 11)

2.4 Motor pily 

Pro vyvolání točivého momentu u kotoučových pil se používají speciální elektromotory, které 

se rozdělují na jednofázové a dvojfázové asynchronní elektromotory. Tyto speciální motory 

jsou rozměrově řešeny pro co nejnižší odsazeni osy od jedné či více stran motoru, aby se po 

uchycení motoru hřídelová osa dostala co nejblíže pod pracovní stůl stroje a tím umožnila 

nejvyšší možný průřez pilového kotouče. 

 

2.4.1 elektromotor jednofázový 

Jednofázový asynchronní motor, známí jako motor s rozběhovým kondenzátorem, nebo 

kondenzátorový motor, má obvykle dvě vinuti. Vinutí hlavní, které je připojeno přímo na síť a 

vinuti pomocné, které do série připojuje rozběhový kondenzátor. Díky kondenzátoru nastane 

fázový posun a tím vznikne točivé magnetické pole. Po roztočení motoru se pomocné vinuti 

odpojí pomocí spínače. 

Tyto motory se používají pro menší výkony, kde není potřeba regulace otáček. 
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 Schéma jednofázového motoru [10] Obr. 12)

 

2.4.2 elektromotor třífázový 

Tento motor má několik dvojic cívek připojených k síťovému napětí s určitou frekvencí. Ve 

statoru vznikne synchronní točivé magnetické pole, jaké má síťová frekvence. Toto 

magnetické pole vyvolá v kleci rotoru napětí, a vzniklí proud vyvolá sílu otáčející rotorem. 

Hřídel asynchronních motorů se tedy vždy točí asynchronními otáčkami oproti otáčkám 

magnetického pole statoru. Rozdíl těchto otáček se nazývá skluz (3 až 5%). 

U motorů, které přijímají časté rázy při rozběhu, se může rotorové vinutí přetrhnout. 

Motor pak nemá potřebnou sílu, zahřívá se a trhá sebou. 

 

 Trojfázový elektromotor[1Obr. 13)
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3 VÝBĚR VARIANTY 

Následující strojní prvky jsou vybrány pro svou funkčnost a praktičnost při návrhu kotoučové 

stolní pily. 

 

3.1 elektromotor s přímým náhonem 

Elektromotor dle výchozích zadaných podmínek je volen podle výkonu, který splňuje zadané 

předpoklady 1.5kW, a další důležité vlastnosti, které s celkovým problémem souvisí. Jako je 

například průměr kotouče, a účel použití při práci (řezné materiály).  

 

 Jednofázový elektromotor SOGA MR58[12] Obr. 14)

3.1.1 Volba 

Pro funkční konstrukční řešení byl vybrán jednofázový motor od firmy SOGA(IT8lie) série 

MR58. Tento motor je konstrukčně upraven pro kotoučové pily. Další parametry tab. 1.3 

Tab 3)  Elektromotor SOGA MR58[12] 

Rozměry: v,š,l 134,116,320 [mm] 

Průměr 

příruby: 
d 110 [mm] 

Výkon: P 1,5 [kW] 

Frekvence: F 60 [Hz] 

Otáčky: n 2800 [ot/min] 

Napájení:  230 [V] 

Hmotnost: m 12,1 [kg] 
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3.1.2 Model elektromotoru 

 

 Model elektromotoru Obr. 15)

3.2 Řezný kotouč 

Břitový kotouč byl zvolen s průměrem 255mm, aby bylo docíleno co největší hloubky řezu. 

Řezný výkon dle volby motoru musí být dostačující jak pro větší průřez dřevěné kulatiny, tak 

i pro lamina. Díky snadné montáži je výměna kotouče možná bez větších časových ztrát. 

 

3.2.1 volba 

Břitový kotouč od firmy Dedra 255x30mm 60Z. Pro jeho počet zubů bude řez kvalitní a 

hladký. Materiál hrotu zubů karbid wolframu. Parametry viz tab. 1.4 

 

Tab 4)  Parametry pilového kotouče Dedra 255x30 60Z[13] 

Vnější průměr 

kotouče: 
D 255 [mm] 

Vnitřní průměr 

kotouče: 
d 30 [mm] 

Počet zubů: z 60 [-] 

Tloušťka: t 3,1 [mm] 
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 Pilový kotouč Dedra 255x30 60Z[13] Obr. 16)

3.3 konstrukce stroje 

Pracovní deska je vyrobena z plechu tloušťky 2mm, který je ohnutý pro větší únosnost. Stojny 

jsou vyrobeny taktéž z plechu tloušťky 2mm ve tvaru kopírující přední respektive zadní stranu 

pracovní desky tak, aby byla dosažena co největší stabilita stroje. Tyto dva hlavní pilíře 

konstrukce musí splňovat také podmínku manipulovatelnosti celého stroje a proto je 

konstrukce odlehčena o přebytečný materiál na stěnách rámu. Celá konstrukce je pro její 

stabilnost svařena k obdelníkové podpoře. 

 Přídavný stůl je vyroben z plechu. Jeho pohyb je zajištěn panty, které jsou 

přichyceny šrouby k rámu stolu. Vyztužení stolu se skládá z trubek, které tvoří kvalitní 

podporu pro jeho možné zatížení. Demontáž přídavného stolu zaručena díky šroubovému 

spojení. 

 Tloušťka plechu 2mm s ohnutými konci stolu zabraňuje průhybům pracovní 

desky pod tíhou opracovávaného materiálu. K ohybu stolu díky podporám a celkového řešení 

rámu stroje nedochází. Na pracovní desce se nachází vodící drážka pro posuvné pravítko. 

Tato drážka je pro možné napětí pracovní desky volena v nejméně namáhaných místech stolu. 

Podpora má zde dvě funkce, ta první se skládá již zmíněné podpory pracovní desky, druhá 

funkce slouží k zavěšení motoru s pohyblivými částmi stroje. 
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 Konstrukce stroje Obr. 17)

3.4 výkyvný mechanismus 

Mezi důležité funkční prvky patří výkyvný mechanismus. Tento problém je vyřešen 

zavěšením celé vnitřní části stroje k otáčivé tyči, která je přichycena na již zmíněné podpoře 

pracovní desky. Tato vnitřní část stroje je tvořena elektromotorem, řezným kotoučem a 

krytkou řezného kotouče. Výkyvný pohyb obstarávají trubky navařené na dolní část krytky 

kotouče. Tyto trubky jsou vyvedeny drážkou na přední respektive zadní straně rámu. Drážka 

opisuje kružnici s dostatečným úhlem pro natočení 45°. Toto vymezení zajišťují zarážky v 

podobě ohnutého plechu na požadovaný úhel, které jsou přišroubované k pracovní desce. 

Volba dvou trubek je pro přesnější naklopení vnitřní části stroje. Pomocí matice a velké třecí 

plochy, která vyvine potřebnou třecí sílu na rám stroje, je možné zvolit přesný požadovaný 

úhel náklonu řezného kotouče. 

 

 

 výklopný mechanismus stroje Obr. 18)
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3.5 výsuvný mechanismus  

Výsuvný pohyb řezného kotouče je tvořen pákovým mechanismem, který je pomocí 

pohyblivé matice a trapézového šroubu, spojeného k dolní části páky, schopen pohybovat 

koncem této páky spojeného ke krytu kotouče a tím zajistit svislí pohyb. Ramena páky se 

natáčí kolem pevně uchyceného prostředního členu. Ten je tvořen šroubem. Funkčnost 

pákového zařízení umožňují drážky, ve kterých se pohybují šrouby připevněny k podpoře 

motoru. Otáčení trapézového šroubu je zajištěno ručním madlem. Samosvornost trapézového 

šroubu zajišťuje nežádoucí pohyb systému a tím i řezného kotouče. 

 

 výsuvný mechanismus stroje Obr. 19)

 

3.6 Posuvné pravítko s úhelníkem 

Na obrázku (20) je uveden model posuvného pravítka, který se pohybuje ve drážce v pracovní 

desce stolu. Pravítko je možno natáčet pod úhlem do 90°, čím umožňuje nastavení potřebného 

sklonu řezného materiálu. Ustálení na daném úhlu zajišťuje křídový šroub. 

 

 

 Posuvné pravítko s úhelníkem Obr. 20)
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3.7 Výsledný model s parametry 

Na výsledném modelu (obr.12), lze vidět kompletní uspořádání jednotlivých součástí. 

Všechny komponenty jsou velmi dobře přístupné, díky neokrytované boční části stroje. 

Bezpečnost pilového kotouče zajišťuje nastavitelná krytka kotouče. Díky výklopné části stroje 

je možná realizace šikmého řezu pod úhel 45° až do hloubky řezu 48mm. Hloubka poskytuje 

dostatečný řez pro opracování materiálu. Tento na první pohled možný deficit je vynahrazen 

přístupností a snadné demontáže stroje, kdy je možná bez větších obtíží výměna pilového 

kotouče o větším průměru, popřípadě elektromotoru o vyšším výkonu. Hmotnost stroje 26kg 

se po odmontování přídavné pracovní desky sníží na přijatelných 24kg. Pevná konstrukce dbá 

na kvalitu řezu bez chvění pilového kotouče. 

 

 Model kotoučové stolní pily Obr. 21)

 

Tab 5)  Výsledné parametry kotoučové pily 

Výkon [kW] 1,5 

Hmotnost [kg] 26 

Průměr pilového 

kotouče 

[mm] 255 

Otáčky [ot/min] 2800 

Hloubka řezu při 90° [mm] 57 

Hloubka řezu při 45° [mm] 48 

 

  



 

33 

 

4 VÝPOČTY 

4.1 Otlačení závěsné části 

Vnitřní soustava stroje je tvořena především elektromotorem a náklopnými částmi. Soustava 

je zavěšena na tyči o průměru 12mm. Její váha činí 18kg. Tloušťku plechu, na kterém je 

zařízení pověšeno je vypočítána z rovnice pro dovolené tlakové namáhání pro materiál S235 

JR[3]. 

 

 Schéma otlačení závěsného mechanismu Obr. 22)

 

4.1.1 Výpočet tloušťky stěny rámu[1] 

 

𝑝1 =
𝐹

𝑆1
≤ 𝑝𝐷 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑝1 =
𝐹𝑖

2. 𝑡. 𝐷
≤ 𝑝𝐷 → 𝑡 

𝐹𝑖 =
𝐹

2
=

180

2
= 90𝑁 

𝜎𝐷 =
𝑅𝑚

𝐾𝑚
=

235

3
= 78 𝑀𝑃𝑎 

𝑝𝐷 = 0,8.78 = 63 𝑀𝑃𝑎 

𝑡 =
𝐹𝑖

2.𝑝𝐷.𝐷
=

90

2.63.12
= 0,06 𝑚𝑚  

𝑡 = 0,06𝑚𝑚  

 

Z důvodu chvění stroje volím 𝑡𝐴 = 3𝑚𝑚, 𝑡𝐵 = 2𝑚𝑚. Pro možné opotřebení ploch vložen 

nákružek. 

Kde: 

𝑅𝑚 [MPa]  mez kluzu 235MPa 

𝐾𝑚 [-]  součinitel bezpečnosti 2,6 ÷ 3,4 => zvoleno 3 
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D [mm]  průměr tyče   

F [N]  zatěžující síla bez sil řezného procesu 

 

4.2 Kontrola svaru pro závěsnou část 

Podpory, jenž jsou zatíženy  celou vnitřní částí stroje, jsou pevně svařena ke spodní části 

pracovní desky, tak aby nedošlo k přílišnému vnitřnímu pnutí a tím nevznikli deformace na 

pracovní desce stolu. Hmotnost vnitřní části stroje je 18kg. Výška svaru je 1,5mm. Pro svar 

použijeme elektrodu E 42 4B 42 H5[2] – svařování nelegovaných ocelí, vhodná pro materiál 

S568 JR[3] 

 

 Schéma svarového spoje Obr. 23)

4.2.1 Smykové napětí svaru[1] 

 

𝜏𝑠 =
𝐹

2𝑆𝑠
≤ 𝜏𝐷 [𝑀𝑃𝑎] 

𝑆𝑠 = 0,7. 𝑠. 𝑙𝑠 

𝜏𝑠 =
180

2.0,7.1,5.20
= 4,3 𝑀𝑃𝑎 

𝑘 =
𝜏𝑒𝑙

𝜏𝑠
 

𝑘 =
125

4,3
= 29 

 

Bezpečnost svaru je vysoká z důvodu možného chvění tyče. Svar také plní funkci podpory 

stolu. 

 

Kde: 

𝜏𝑒𝑙 [MPa]  dovolené napětí elektrody 125MPa 
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F [N]  zátěžná síla 180N 

𝑙𝑠 [mm]  délka svaru 20mm 

s [mm]  výška svaru 1,5mm 

 

4.3 Bezpečnost ohybu 

Zatěžující síla, která působí na nejvzdálenější možný bod ramena páky 110mm, je ve 

vodorovné poloze a tím nám dá největší ohybový moment. Pro tuto polohu páky vypočítáme 

moment síly a následně zkontrolujeme bezpečnost ohybu komponentu[1]. Zjistíme, zda je 

volená tloušťka 3mm a výška 30mm dostačující pro materiál E295[3]. 

 

 Schéma ohybu páky Obr. 24)

 

4.3.1 Rovnice napětí při ohybu 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑜

𝑊𝑜
≤ 𝜎𝐷𝑠 [𝑀𝑃𝑎] 

 

4.3.2 Moment síly 

 

𝑀𝑜 = 𝐹𝑜. 𝐿𝑝 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑜 = 150.110 

𝑀𝑜 = 16500𝑁𝑚𝑚 

 

4.3.3 Modul průřezu v ohybu 

 

𝑊𝑜 =
𝑡𝑝. 𝐻2

6
 [𝑚3] 
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𝑊𝑜 =
3. 302

6
 

𝑊𝑜 = 450𝑚𝑚3  

 

4.3.4 Skutečné napětí při ohybu 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
16500

450
 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 36,67 𝑀𝑃𝑎 

 

4.3.5 Bezpečnost namáhání v ohybu 

 

𝑘 =
𝜎𝐷𝑠

𝜎𝑚𝑎𝑥
 

𝑘 =
90

36,67
= 2,45 

 

Dostatečná bezpečnost pro dané namáhání 

 

Kde: 

Fo [N]  zatěžující síla hmotnosti motoru a držáku 150N 

Lp [mm]  délka ramene 110mm 

H [mm]  výška plechu 30mm 

tp [mm]  tloušťka plechu 3mm 

𝜎𝐷𝑠 [MPa]  dovolené střídavé napětí 90MPa 
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4.4 Kontrola pohybové matice 

 

4.4.1 Výpočet síly na závit 

Moment síly, který způsobuje zatěžující síla na nejdelším ramenu 110mm, se projevuje na 

kratším ramenu 35mm navýšením zatěžující síly. Tato síla tlačí na závit matice. 

 

 Schéma rovnosti momentu Obr. 25)

 

4.4.2 Výpočet síly F2 z rovnosti momentu 

 

𝑀𝑜 = 𝑀𝑜2 [𝑁𝑚] 

𝑀𝑜 = 𝐹𝑜. 𝐿𝑝 

𝑀𝑜2 = 𝐹2. 𝐿2 

𝐹𝑜. 𝐿𝑝 = 𝐹2. 𝐿2 => 𝐹2 =
𝐹𝑜. 𝐿𝑝

𝐿2
 [𝑁] 

𝐹2 =
150.110

35
 

𝐹2 = 472𝑁 

 

Kde: 

F1 [N]  zatěžující síla 150N 

L1 [mm]  délka delšího ramene 110mm 

F2 [N]  výsledná síla působící na závit matice 

L2 [N]  délka kratšího ramene 35mm 
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4.4.3 Tlak v trapézovém závitu 

Tlak způsobený silou 472N nesmí překročit dovolený tlak daného závitu[1]. Bezpečnost musí 

mít alespoň 2 pro optimální chod bez deformace závitu. 

 

 

 Schéma působení síly na závit Obr. 26)

 

 Schéma průměrů závitu Obr. 27)

 

4.4.4 Rovnice tlaku v závitu šroubu 

 

𝑝 =
𝐹2

0,75𝑥𝜋𝑑2. (𝑑1 − 𝑑2).
𝐻𝑚

𝑃

≤ 𝑝𝐷 [𝑁𝑚𝑚−2] 

𝑝 =
472

0,75. 𝜋18. (20 − 18).
30
4

 

𝑝 = 0,74 𝑁𝑚𝑚−2 
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4.4.5 Kontrola závitu 

 

𝑘 =
𝑝𝐷

𝑝
=

5

0,74
 

𝑘 = 6,7 

 

Kde: 

𝑑1 [mm]  největší průměr závitu 20mm 

𝑑2 [mm]  střední průměr závitu 18mm 

𝑑3 [mm]  nejmenší průměr závitu 15mm 

P [mm]  rozteč závitu 4mm 

H [mm]  délka matice 30mm 

𝑝𝐷  [𝑁𝑚𝑚−2] dovolený tlak závitu 5 𝑁𝑚𝑚−2 

 

4.5 Třecí moment zvedáku 

Výpočtem je zjištěna hodnota smykového a tlakového napěti šroubu, kterým bude závit 

namáhán. Bezpečnost závitu je velmi důležitá z hlediska správné funkce pohybové matice a 

tím i celého pohybového ústrojí. 

 

4.5.1 Úhel stoupání závitu 

 

𝑡𝑔𝛾 =
𝑃

𝜋𝑑2
 

𝑡𝑔𝛾 =
4

𝜋18
= 0,07 

𝛾 = 4° 

 

4.5.2 Úhel tření 

 

𝑡𝑔𝜑 =
𝑓𝑧

𝑐𝑜𝑠
𝛼
2

 

𝑡𝑔𝜑 =
0,12

𝑐𝑜𝑠
30
2

 

𝑡𝑔𝜑 = 0,124 

𝜑 = 7° 
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Kde: 

fz [-]   součinitel tření v závitu 0,12 

 

4.5.3 Třecí moment v závitu 

 

𝑀𝑘 = 𝐹2
𝑑2

2
. 𝑡𝑔(𝜑 + 𝛾) [𝑁𝑚] 

𝑀𝑘 = 472
18

2
. 𝑡𝑔(7° + 4°) 

𝑀𝑘 = 833,4𝑁𝑚𝑚 

 

4.5.4 výpočet napětí tlaku šroubu 

 

𝜎𝑑𝑠 =
𝐹

𝑆š𝑛
 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑑𝑠 =
𝐹

𝜋. 𝑑3
2

4

 

𝜎𝑑𝑠 =
472

𝜋. 152

4

 

𝜎𝑑𝑠 = 2,7 𝑀𝑃𝑎 

 

4.5.5 výpočet smykového napětí šroubu 

 

𝜏 =
𝑀𝑘

𝑊𝑘
 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜏 =
𝑀𝑘

𝜋. 𝑑3
3

16

 

𝜏 =
833,4

𝜋. 153

16

 

𝜏 = 1,25 𝑀𝑃𝑎 

 

4.5.6 Kontrola napětí šroubu 

 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √𝜎𝑑
2 + 3𝜏2 [𝑀𝑃𝑎] 

𝜎𝑟𝑒𝑑 = √2,62 + 3. 22 
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𝜎𝑟𝑒𝑑 = 4,3𝑀𝑃𝑎 

𝑘 =
𝜎𝐷

𝜎𝑟𝑒𝑑
 

𝑘 =
150

4,3
 

𝑘 = 34,63 

 

Kde: 

𝜎𝐷 [MPa]  dovolené napětí 150MPa 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout stolní kotoučovou pilu dle zadaných 

parametrů. Rozměry pracovní desky 700x500mm. Z důvodů manipulovatelnosti pomocné 

madla či kolečka. Dále by měla splňovat podmínku zvětšení pracovní plochy. Motor byl 

předem stanoven s výkonem do 1.5kW. Možnost naklopení pilového kotouče do 45°. 

Před samotným konstrukčním řešením stolní kotoučové pily, byla provedena důkladná 

analýza jednotlivých strojů vyskytujících se na našem trhu. Základním prvkem, od kterého se 

konstrukční provedení odvíjelo, byla volba elektromotoru od firmy Soga s vlastní hřídelí a 

přírubami pro uchycení kotouče. Motor je přímo zkonstruovaný pro kotoučové pily. Výkon 

elektromotoru 1,5kW, který je dostačující pro celkové rozměry stroje a pilového kotouče. 

Motor s vlastní hřídelí je schopen pohybu díky pákovému mechanismu a trapézovému 

šroubu s pohyblivou maticí. Naklopení kotouče je zkonstruováno vyvedením trubek, 

svařených ke krytu kotouče, do drážek v rámu stolu. Pomocí dotažení matice je znemožněn 

pohyb. Dále je vyřešeno rozšíření pracovní desky o přídavnou sklopnou část, která je 

vyztužena podpěrami. 

Následné bezpečnostní výpočty nejkritičtějších míst mechanismu jsou vypracovány a 

vloženy do zprávy. Mezi tyto části patří svarové spojení pracovní desky s podporou. Kdy 

podpora nese celou vnitřní váhu stroje. Dále také tlak v trapézovém závitu. 

Model kotoučové pily byl vytvořen v programu Autocad Inventor 2013, ve kterém 

byly nakresleny i jednotlivé výkresy. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

𝐹𝑜 [N]  síla daná váhou motoru a pohybových části 

𝐻𝑚 [mm]  výška matice 

𝐾𝑚 [-]  součinitel bezpečnosti napětí materiálu 

𝑀𝑘 [𝑚3]  třecí moment závitu 

𝑀𝑜 [Nm]  moment síly většího ramene pákového mechanismu 

𝑀𝑜2 [Nm]  moment síly menšího ramene páky 

𝑅𝑚 [MPa]  mez kluzu materiálu 

𝑆1 [𝑚𝑚2]  plocha otlačení plechu pod tyčí 

𝑆š𝑛 [𝑚𝑚2]  funkční plocha šroubu 

𝑆𝑠 [𝑚𝑚2]  plocha svaru 

𝑊𝑘 [Nm]  modul průřezu v krutu 

𝑊𝑜 [𝑚3]  modul průřezu v ohybu 

𝑑1 [mm]  největší průměr závitu 

𝑑2 [mm]  střední průměr závitu 

𝑑3 [mm]  nejmenší průměr závitu 

𝑙𝑠 [mm]  délka svaru 

𝑝1 [MPa]  tlak na stěny rámu 

𝑝𝐷 [MPa]  dovolený tlak materiálu 

𝑡𝐴 [mm]  tloušťka plechu podpory 

𝑡𝐵 [mm]  tloušťka plechu krytky kotouče 

𝜎𝐷 [MPa]  dovolené napětí plechu 

𝜎𝐷𝑠 [MPa]  dovolené střídavé napětí  

𝜎𝐷𝑠 [MPa]  napětí tlaku šroubu 

𝜎𝑚𝑎𝑥 [MPa]  maximální ohybové napětí 

𝜎𝑟𝑒𝑑 [MPa]  redukované napětí šroubu 

𝜏𝐷 [MPa]  dovolené smykové napětí svaru 

𝜏𝑒𝑙 [MPa]  dovolené napětí elektrody 

𝜏𝑠 [MPa]  smykové napětí svaru 

D [mm]  průměr nosné tyče 



 

48 

 

F [N]  zatěžující síla vnitřní části stroje bez řezných sil 

F2 [N]  síla na závit 

Fi [N]  podělená zátěžová síla 

fz [-]  součinitel tření závitu 

H [mm]  výška plechu páky 

k [-]  bezpečnost 

L2 [mm]  délka kratšího ramene páky 

Lp [m]  délka většího ramene 

P [mm]  rozteč 

p [MPa]  tlak v závitu pohybové matice 

s [mm]  výška svaru 

tp [mm]  tloušťka plechu páky 

𝛼 [°]  úhel sklonu závitu 

𝛾 [°]  úhel stoupání závitu 

𝜏 [MPa]  smykové namáhání šroubu 

𝜑 [°]  úhel tření závitu 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Kotoučová pila  Výkres sestavy  S01 

Kusovník1   Seznam položek  K01 

Kusovník2   Seznam položek  K02 

Kusovník   Seznam položek  K03 

Výsuvný mechanismus Výkres podsestavy  PS01 

Páka    Výrobní výkres  P01 
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