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Abstrakt 

      Diplomová práce se zabývá návrhem a celkovou konstrukcí otočného polohovacího stolu 

pro jednoúčelové obráběcí stroje. Podrobněji se věnuje nahrazením stávajícího hydraulického 

pohonu otáčení stolu pohonem servomotorem, a to ve dvou osách jeho umístění , vertikálním 

a horizontálním směru. Celkové uspořádání otočného stolu je řešeno stavebnicově s možností 

volby libovolného servomotoru a přídavné převodovky.  

      Práce se dále zabývá celkovou optimalizací konstrukce stolu pro nově navrženou 

koncepci. Polohování a zpevňování desky stolu je řešeno dvojicí čelních Hirthových ozubení 

za pomoci centrálního hydromotoru.  

      Výpočtová část obsahuje výpočet dynamiky otáčivého pohybu stolu a hydraulického 

systému, kontrolu všech důležitých šroubových spojení, ozubených kol a čelního Hirthova 

ozubení, kontrolu životnosti ložisek a pevnostně deformační kontrolu hlavních konstrukčních 

částí otočného stolu. 

      Nedílnou součástí je bezpečnostní analýza, ekonomické zhodnocení, patentová rešerše a 

analýza shodnosti provedení. Dále je přiložen 3D model, výkresová dokumentace sestavy 

obou variant a výrobní výkresy hlavních částí otočného stolu. 

 

Klíčová slova: Otočný polohovací stůl, servomotor, planetová převodovka, čelní Hirthovo 

ozubení, polohování, zpevňování. 
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Abstract 
      This diploma thesis deals with projection and general design of rotary indexing table for 

dedicated machine tools. The major attention is given to substitution of hydraulic drive table 

by table driven by servomotor, namely double axis its positions in vertical and horizontal 

directions. The total configuration of rotary table is solved as a construction kit, user can used 

any servomotor and additive gearbox. 

      The work is concentrated to the optimization of table construction for this new designed 

conception. The positioning and fixing of table plate is solved by couple of Hirth couplings 

with central hydraulic motor.       
      The computational part of work includes calculations of dynamic of rotary motion of 

the table and hydraulic system.  All important screw connection, gear wheels and Hirth 

couplings were verified by calculations. Also working lifetime of bearings and strength 

deformation of major constructional sections of rotary table verification were controlled.  
      Inherent part of work is security analysis, economics analysis, patent search and 

analysis of construction identity. Presented work contains three-dimensional model, drawing 

documentation of both variants of configurations and production drawing of major section 

parts of rotary table. 

 

Key words: Rotary Indexing Table, Servomotor, planetary gear reducer, Hirth couplings, 

indexing, clamping.  
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1 Úvod 
     Cílem této diplomové práce je na základě zadání firmy TOS KUŘIM – OS, a. s. 
navrhnout otočný polohovací stůl (velikostní řady 500/630) určený pro stavbu 
jednoúčelových obráběcích strojů.  
     Hlavním úkolem je nahradit stávající hydraulický systém pohonu otáčení desky stolu 
pohonem elektrickým servomotorem.  
     Důležitým požadavkem je navrhnout variabilní uspořádání konstrukce otočného stolu, 
která by byla lépe přizpůsobitelná  pro všechny typy jednoúčelových obráběcích strojů. Musí 
splňovat  především prostorové a dynamické nároky navrhovaného stroje. Požadováno je 
řešení umístění motoru ve dvou osách a určité stavebnicové uspořádání  s možností použití 
různě výkonných servomotorů a přídavných planetových převodovek s libovolnými 
převodovými stupni a konstrukčním uspořádáním (přímé a rohové provedení).  
     Dalším požadavkem je návrh nového způsobu těsnění vnitřních prostor stroje proti 
vniknutí nečistot a agresivních látek z okolního prostředí obráběcího procesu, použitím 
pasivního a nově aktivního přetlakového těsnění. 
     Následuje celková optimalizace uspořádání otočného stolu pro nově navrženou koncepci 
konstrukce, především odlitku tělesa stolu, hydraulického systému zvedání stolu, koncových 
spínačů, těsnění stolu a další. 
     Polohování a zpevňování desky stolu je řešeno dvojicí čelních ozubených věnců 
s Hirthovým ozubením. 
     Nadzvednutí a spuštění desky stolu nutné pro zpevnění a přesné zapolohování je řešeno 
centrálním přímočarým hydromotorem.  
 
Hlavní parametry stolu:  
 
Průměr stolové desky................................... 500 (630) mm  
Výška stolu................................................... 250 mm  
Dělení stolu.................................................. násobky 3°  
Smysl otáčení............................................... libovolný  
Max. přídavná hmota centrická.................... 3 000 kg  
Max. moment setrvačnosti přídavné hmoty.. 250 kg.m2  
Max. tečný moment...................................... 11 000 Nm  
Max. klopný moment.................................... 6 300 Nm  
Čas cyklu pro dělení n = 4............................ cca 3 s  
Max. hydraulický tlak................................... 6,3 MPa.  
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2 Polohovací jednotky – konstrukce a funkce 
     Polohovací jednotky jsou funkční celky zajištující dopravu, polohování a zpevnění 
obráběné součásti přímo v pracovním prostoru stroje nebo výrobní linky [1]. 

2.1 Požadavky na konstrukci polohovacích jednotek 

2.1.1 Statická a dynamická tuhost 
     Polohovací jednotky musí přenášet vnější síly od všech pracovních (obráběcích) jednotek 
různě prostorově orientovaných bez negativních vlivů na přesnost a jakost obrábění [1].  

2.1.2 Čas cyklu polohovací jednotky 
     Čas cyklu, funkce všech typů polohovacích jednotek spadá do nevýrobního – vedlejšího 
času. Cyklus jednotky zahrnuje zpravidla výkon řady funkcí v postupném sledu, např.: 
uvolnění stolu, otočení do požadované polohy, opětovné zapolohování a zpevnění [1]. 
V současné době činí podíl vedlejších časů na celkové době obrábění 10 – 20 %. V případě 
vysokorychlostního obrábění je podíl vedlejších časů mnohem vyšší. Jsou tedy oprávněné 
snahy o co největší zkracování vedlejších časů a tím zlepšení poměru časového využití. 
Možnosti jsou ve vyšších rychlostech polohovacích mechanizmů pro dopravu a polohování, 
konkrétně ve volbě vyšších tlaků a průtoků oleje hydraulických systémů, vyšších výkonů 
elektromechanických pohonných principů apod. 

2.1.3 Přesnost polohy obrobku 
     Požadavky jsou stále vyšší a pohybují se dnes v hodnotách 0,02, 0,01 a 0,005 mm, dle 
prováděných operací a velikosti stolu polohovacího zařízení [1]. 

2.1.4 Odvod třísek a chladící kapaliny 
     Polohovací jednotky jsou umístěny přímo v pracovním prostoru stroje a vysoký stupeň 
automatizace jednoúčelových výrobních systémů vyžaduje plynulý a samočinný odvod třísek 
[1]. 

2.1.5 Provozní spolehlivost a snadná údržba 
     Jakákoliv porucha na polohovací jednotce je nepříjemná právě z toho důvodu, že se 
nachází bezprostředně v pracovním prostoru stroje [1]. Z provozních a ekonomických 
důvodů jsou vyžadovány dlouhé servisní intervaly. 

2.2 Požadavky na konstrukci otočných polohovacích jednotek 

     Otočný polohovací stůl patří v kategorii polohovacích jednotek k nejčastěji používaným 
typům pro svoje dobré užitné parametry při relativní jednoduchosti. Slouží k dopravě 
obráběných součástí po kruhové dráze kolem svislé osy otáčení mezi jednotlivými 
pracovními polohami a polohou pro výměnu obrobků [1]. 
Umožňuje obrábění součástí ve dvou na sebe kolmých směrech ve více pracovních polohách 
současně. Počty poloh mohou být 2, 3, 4, 5, 6 i více, z nichž jedna poloha je určena pro 
výměnu obrobku. 
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2.2.1 Přesnost polohování 
     Přesnost polohování u špičkových otočných stolů je dosahována 5,1 ′′± , běžně 3 ′′± , pro 
méně náročné aplikace 6 ′′±  i 21 ′′± . 

2.2.2 Polohování a zpevnění 
     Většina otočných polohovacích stolů v současnosti používá pro polohování a současně i 
ke zpevnění stolové desky čelních ozubených věnců (Hirthova ozubení). Počet zubů bývá 
nejčastěji 120, tím je umožněno dělení stolu po 3°. K výhodám patří vysoká přesnost dělení 
až 5,1 ′′±  a vysoká tuhost ve všech směrech. Princip plní současně funkci polohování a 
zpevnění. Naopak nevýhodami jsou pracná výroba přesných ozubení a tím vysoká cena, 
nutnost zvedání otočné části (případně ve speciálních případech jen horního dílu ozubení) a 
tím možnost vniknutí nečistot. 

2.2.3 Pohon otočného stolu 
     Otáčivý pohyb desky stolu bývá zajištěn přímočarým hydromotorem s převodem na 
rotační pohyb, klasickým servomotorem, nebo nově prstencovým servomotorem, jak je 
možné najít např. v novinkách firmy Eimeldingen. 

2.2.4 Zvedání a spouštění stolu 
Především vhodným hydraulickým systémem. 
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3 Alternativní návrhy řešení pohonu stolu 
     Řešený otočný polohovací stůl patří do nejmenší průměrové řady vyráběných stolů. Pro 
tuto velikost se ukázalo jako nejvýhodnější užít k polohování a zpevnění čelních ozubených 
věnců s Hirthovým ozubením. Při polohování dochází k nadzvednutí a opětovnému spuštění 
otočné části (desky) stolu. U největších  velikostí otočných stolů již nedochází k nadzvednutí 
a spouštění celého stolu, ale jen horní části Hirthova ozubení. Všechny alternativní varianty 
pohonu otočného stolu jsou navrženy pro pohon servomotorem s planetovou převodovku. 

3.1 Alternativní návrhy řešení s vodorovnou osou rotace motoru 

     Způsob umístění motoru s vodorovnou osou rotace z vnější strany obvodu základního 
tělesa je výhodnější v těch případech, kde je vyžadován snadnější přístup k motoru, nebo tam 
kde jej nelze umístit z prostorových důvodů do zástavby pod otočný stůl.  
Obrázky 3.1 až 3.4 obsahují tyto komponenty: 1—deska  stolu; 2—válec; hydromotoru; 3—
píst hydromotoru; 4—střední čep; 5—ložiska (červeně); 6—čelní ozubené kolo; 7—pastorek;  
8—servomotor s planetovou převodovkou; 9—disk zajištění proti vysunutí; 11—šnekové 
kolo; 12—šnek ; 13—kuželové  kolo; 14—pastorek; 15—kuželové soukolí; 16—čelní 
Hirthovo ozubení; 17—těleso stolu.  

3.1.1 Pohon otočného stolu řešen  kuželovým soukolím  
    Pohon otočného stolu je řešen pomocí kuželového soukolí (obr. 3.1). Ozubené kolo je 
přišroubováno přímo na střední čep. Během spouštění stolu do zpevněné polohy dochází 
k vysouvání ozubených kol ze vzájemného styku. Aby nedošlo k samovolnému přeskočení 
zubů v kuželovém převodu, je toto konstrukčně zajištěno vzájemným překrýváním zubů, 
nejprve v samotném kuželovém převodu a poté v čelním Hirthově ozubení. Pastorek je 
přitom zajištěn brzdou servomotoru. Dále označováno jako varianta A.    

 

 
 

Obr.3.1 Pohon otočného stolu kuželovým soukolím. 

3.1.2 Pohon otočného stolu řešen  čelním a kuželovým soukolím  
     U provedení s čelním a kuželovým převodem (obr. 3.2) nedochází k vysunutí zubů ze 
záběru, ale pouze k posouvání v  zubech čelního soukolí. Nevýhodou je větší prostorová 
náročnost ozubeného převodu vnitřní zástavby stolu a jeho vyšší složitost . 
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Obr. 3.2 Pohon otočného stolu čelním a kuželovým soukolím. 

3.1.3 Pohon otočného stolu řešen  čelním a kuželovým soukolím 
s ozubeným věncem v horní části  
     Řešení s ozubeným věncem, který je součástí horní části čelního věnce s Hirthovým 
ozubením upevněného na otočné desce (obr. 3.3). Odpadá výroba zvláštního ozubeného kola 
a lze dosáhnout velkého převodového stupně.    

 

 
 

Obr. 3.3 Pohon otočného stolu s ozubeným věncem v horní části. 

3.1.4 Pohon otočného stolu řešen  šnekovým soukolím   
     Šnekový převod je nejbližší náhradou hydraulického pohonu otáčení stolu (obr. 3.4). Jeho 
výhodou je velký převodový poměr umožňující použití levnější planetové převodovky o 
nižším převodovém stupni. Pohon otočného stolu šnekovým soukolím vyžaduje pomocnou 
spojku s čelním Hirthovým ozubením pro zajištění přenosu síly ze šnekového kola na střední 
čep. K dalším nevýhodám patří drahá výroba a malá účinnost šnekového soukolí.  
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Obr. 3.4 Pohon otočného stolu šnekovým soukolím. 

3.2 Alternativní návrhy řešení se svislou osou rotace motoru 

     Konstrukční varianta se svislou osou rotace motoru, upevněného na spodním víku 
základního tělesa stolu, se používá tam, kde je dostatek místa v zástavbě pod otočným 
stolem. Motor je lépe chráněný před nepříznivými vlivy obráběcího procesu. 
Obrázky 3.5 až 3.7 obsahují tyto komponenty: 1—deska stolu; 2—válec hydromotoru; 3—
píst hydromotoru; 4—střední čep; 5—ložiska (červeně); 6—čelní ozubené kolo; 7—pastorek; 
8—servomotor s planetovou převodovkou; 9—disk  zajištění proti vysunutí; 10—hřídel; 
16—čelní Hirthovo ozubení; 17—těleso  stolu. 
 

3.2.1 Pohon otočného stolu řešen  vnitřním čelním soukolím   
     Ozubené kolo s vnitřním čelním ozubením je pevně spojeno se středním čepem (obr. 3.5). 
Při zvedání a spouštění stolu dochází k posuvu v ozubení, z tohoto důvodu lze použít jen 
přímé zuby. Ozubené kolo nemá v poloze vhodné pro otáčení plně využitu šířku ozubení. 
Tímto uspořádáním lze při stejném zástavbovém prostoru dosáhnout vyššího převodového 
poměru než u čelního ozubení s vnějšími zuby. Dále označováno jako varianta B.    
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Obr.3.5  Pohon otočného stolu s vnitřním čelním soukolím. 

3.2.2 Pohon otočného stolu řešen  vnějším čelním soukolím   
     Ozubené kolo s vnitřním čelním ozubením je pevně spojeno se středním čepem (obr. 3.6). 
Při zvedání a spouštění stolu dochází k posuvu v ozubení, z tohoto důvodu lze použít jen 
přímé zuby. Tímto uspořádáním se dosahuje při stejném zástavbovém prostoru nižších 
převodových poměrů než při použití vnitřního ozubení. Šířka ozubení je při otáčení plně 
využita. 

 
Obr. 3.6 Pohon otočného stolu s vnějším čelním soukolím. 
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3.2.3 Pohon otočného stolu řešen  vnějším čelním soukolím s ozubeným 
věncem v horní části  
     Řešení s ozubeným věncem, který je součástí horní části čelního věnce s Hirthovým 
ozubením upevněného na otočné desce (obr. 3.7). Odpadá výroba zvláštního ozubeného kola 
a lze dosáhnout velkého převodového stupně.  
 

 
Obr. 3.7 Pohon otočného stolu s ozubeným věncem v horní části. 
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4 Příklady řešení otočného polohovacího stolu světovými 
výrobci 
     Pro příklad jsou vybrány výrobky podobných technických vlastností a parametrů, jaké 
jsou požadovány v zadání diplomové práce. Otočný polohovací stůl ve výrobním programu 
mají především tito výrobci: Fibro, Eimeldingen, Peiseler, TOS Kuřim, Rueckle, Servo Press, 
Exact Machinery, Tanshing Accurate Industrial, Aisiakin a mnoho dalších. 

4.1 Konstrukční řešení firmy Fibro 

4.1.1 Otočný polohovací stůl s hydraulickým (elektrickým) pohonem  

     Polohování a zpevňování dvojicí ozubených věnců s Hirthovým ozubením.Vlastní pohon 
je řešen přímočarým hydromotorem, který je opatřen ozubenou tyčí zapadající do ozubeného 
kola. Dělení polohování je zajištěno stavitelnými zarážkami. Přímočarý hydromotor 
s ozubenou tyčí může být nahrazen šnekem a šnekovým kolem. V tomto případě je šnek 
poháněn servomotorem.  

 

      
Obr.4.1 Otočný stůl s hydraulickým (elektrickým) pohonem [33]. 
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Obr. 4.2 Otočný polohovací stůl s hydraulickým pohonem [33] . 

 
Obr.4.3 Otočný polohovací stůl s hydraulickým pohonem [33].  

4.1.2 Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem pro velké otočné 
stoly 

     Konstrukční uspořádání otočných stolů s velkým průměrem upínací plochy je řešeno 
polohování a zpevňování dvojicí ozubených věnců s Hirthovým ozubením bez axiálního 
pohybu desky stolu. Pohon servomotorem je veden přes planetovou převodovku a čelní 
ozubené soukolí. Výhodou tohoto uspořádání je, že nedochází k nadzvedávání stolu a tím 
uvolňování z čelního Hirthova ozubení pro následné otočení. Speciální Hirthovo ozubení se 
uvolňuje soustavou hydraulických přímočarých hydromotorů.  
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Obr.4.4  Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem-čelní ozubení [33]. 

 

 
Obr.4.5  Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem [33]. 

 

 
Obr. 4.6 Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem [33]. 
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4.2 Příklady otočných polohovacích stolů firmy Aisiakin 

4.2.1 Otočný polohovací stůl s hydraulickým pohonem 

 
Obr.4.7 Otočný polohovací stůl s hydraulickým pohonem [37].  

 
 
 
 

4.2.2 Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem 

 
Obr.4.8 Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem [37]. 

 
Obr.4.9 Otočný polohovací stůl s pohonem servomotorem [37]. 
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4.3 Příklady otočných polohovacích stolů firmy Exact 
Machinery 

 
Obr.4.10 Otočný polohovací stůl [40]. 
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5 Projekční návrh otočného polohovacího stolu  

5.1 Variační řešení otočného polohovacího stolu 

     Projekční návrh otočného stolu je řešen stavebnicově, tzn. že výsledný funkční celek lze 
na základě přesných technických požadavků sestavit z jednotlivých dílčích celků. Hlavní 
částí otočného polohovacího stolu je těleso otočného stolu bez motoru a převodovky, které je 
navrženo ve dvou variantách A a B. Na základním tělese stolu lze libovolně obměňovat 
následující komponenty:  
 

• Servomotory různých výkonových stupňů.  
• Planetové převodovky o různém převodovém stupni. 
• Planetové převodovky o různém konstrukčním uspořádání – přímé, rohové. 
• Průměry stolové desky 500 a 630 mm. 

 
Pozn.: Konkrétní požadavky na použité komponenty jsou uvedeny v kap. 6.1.3 a 6.1.4. 

5.2 Příklady uspořádání otočného stolu 

5.2.1 Varianta A 
     Vlastní vnitřní pohon otočného stolu řešen  kuželovým soukolím. Přídavná převodovka je 
umístěna na obvodu základního tělesa. Osa převodovky je rovnoběžná s vodorovnou rovinou. 
Motor je v rovině vodorovné (obr.5.1, 5.2) nebo svislé (obr.5.3). Průměr stolu může být  500 
nebo 630 mm. Používá se v těch případech, kde je vyžadován snadnější přístup k motoru, 
nebo tam kde jej nelze umístnit z prostorových důvodů do zástavby pod otočný stůl. 
 

 
Obr. 5.1 Otočný polohovací stůl s přímou převodovkou. 
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Obr. 5.2 Otočný polohovací stůl s rohovou převodovkou. 

 
Obr. 5.3 Otočný polohovací stůl s rohovou převodovkou a svislým motorem. 

 

5.2.2 Varianta B 
     Vlastní vnitřní pohon otočného stolu řešen  vnitřním čelním soukolím. Přídavná 
převodovka je umístěna na spodním víku základního tělesa. Osa převodovky je ve svislé 
rovině. Motor je v rovině svislé nebo vodorovné. Průměr stolu může být  500 nebo 630 mm. 
Používá se tam, kde je dostatek místa v zástavbě pod otočným stolem. Motor je lépe 
chráněný před nepříznivými vlivy obráběcího procesu (obr.5.4). 
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Obr. 5.4 Otočný polohovací stůl s přímou a rohovou převodovkou ve svislém uspořádání. 

 

5.3 Popis provedení otočného stolu 

Základní skupiny otočného stolu jsou tyto:  

• Základní těleso stolu  
• Stolová deska 
• Pohon stolové desky 
• Hydraulický systém zvedání stolu 
• Polohování a zpevňování stolové desky 
• Koncové spínače polohy stolu 

 
     Základní část stolu tvoří těleso z šedé litiny. V tělese je umístěn centrální přímočarý 
hydromotor, který má v ose pístu umístěn střední čep uložený radiálně ve dvojici jehlových 
ložisek a axiálně jedním válečkovým ložiskem. Na horní části středního čepu je uložena 
dělená stolová deska a na spodní části je lícovanými šrouby přišroubováno kuželové ozubené 
kolo (varianta A) nebo čelní ozubené kolo s vnitřním ozubením (varianta B) pohonu stolu. 
S ozubeným kolem je v záběru pastorek poháněný servomotorem přes planetovou 
převodovku. V ose středního čepu a stolové desky je otvor, který slouží k případnému 
upevnění středového přívodu médií, např. hydraulického oleje, chladící kapaliny atd., jinak je 
uzavřen víkem. Polohování a současně zpevnění stolové desky je provedeno pomocí dvou 
věnců s čelním ozubením Hirth, z nichž jeden je pevně spojen se stolovou deskou, a druhý se 
základním tělesem stolu. Zpevnění a uvolnění stolové desky je provedeno hydraulicky 
pomocí přímočarého hydromotoru, jehož píst přes axiální ložisko zvedá nebo spouští 
středový čep pevně spojený s deskou stolu. K řízení stolu slouží indukční koncové spínače 
ovládané narážkami na odpruženém táhle, signalizující horní resp. dolní polohu stolové 
desky. 
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1—základní těleso stolu, 2—stolová deska, 3—střední  čep, 4—válec  hydromotoru, 5—píst   
hydromotoru, 6—čelní  ozubení Hirth, 7—kuželové  ozubené kolo, 8—pastorek, 9—koncové   

snímače polohy, 10—servomotor , 11—planetová  převodovka. 
Obr. 5.5 Otočný polohovací stůl – varianta A, popis hlavních částí. 
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1—základní  těleso stolu, 2—stolová  deska, 3—střední čep, 4—válec  hydromotoru, 5—píst 
hydromotoru, 6—čelní  ozubení Hirth, 7—čelní ozubené kolo s vnitřním ozubením, 8—
pastorek, 9—koncové  snímače polohy, 10—servomotor, 11—planetová převodovka. 

Obr. 5.6 Otočný polohovací stůl – varianta B, popis hlavních částí. 
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5.4 Funkce otočného polohovacího stolu 

Pracovní cyklus polohovacího stolu je řízen řídícím systémem a skládá se ze 3 taktů: 
• Stolová deska včetně upínačů i s obráběnými součástmi je nadzvednuta centrálním 

přímočarým hydromotorem. Tím dojde k vysunutí horního ozubeného věnce ze 
spodního ozubeného věnce a ke zrušení polohování stolové desky a stůl je připraven 
k otáčení. U varianty A dojde též k zasunutí zubů kuželového ozubeného kola do 
zubů pastorku. Varianta B má zuby ozubených kol ve stálém záběru. 

 

• Servomotor přes ozubený převod otočí stolovou deskou do další žádané polohy. 
 

• Pomocí reverzace přímočarého hydromotoru dojde k opětovnému spuštění stolové 
desky do spodní polohy a tím k zapolohování a zpevnění otočného stolu. 

5.5 Pracovní poloha 

     Otočný stůl může pracovat pouze v horizontální poloze upínací plochy, stůl se otáčí kolem 
svislé osy. 

5.6  Mazání stolu 

     Ozubené čelní věnce, ozubená kola, ložiska stolu a čep ovládání narážek koncových 
spínačů jsou mazána tukem s dlouhou životností. Mazání se provádí při montáži ve výrobním 
závodě. Při případné výměně poškozené součásti je třeba promazání obnovit. Mazání 
ozubených kol je možno obnovit při plánovaných odstávkách zařízení odšroubováním víka 
senzorů.  
Klasifikace tuku: XEFEB 3 dle ISO/ TR 3498, KHC 3R-50 dle DIN. 
Použitý tuk: MOBIL TEMP SHC 22, výrobce MOBIL. 

5.7 Upevnění na stroji 

Otočný stůl je upevněn ke stojanu šrouby a zapolohován dvěma kolíky [32]. 

5.8 Transport stolu 

     K transportu stolu bez desky s upínači jsou určeny závěsné čepy zašroubované po obvodě 
základního tělesa stolu [32]. 

5.9 Seřízení otočného stolu 

     Otočný stůl je od výrobce optimálně seřízen. Nedoporučují se žádné zásahy do uložení 
stolu a náhonu otáčení [32].  

5.10 Přesnost otočného polohovacího stolu [32] 

     Přesnost otočného polohovacího stolu výrazně závisí na přesnosti použitého čelního 
Hirthova ozubení. 
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Charakteristika rozměru jednotka rozměr 

Průměr desky stolu (upínací plocha) mm 500 630 

Přesnost úhlového dělení desky stolu sekunda 3 3 

Přesnost úhlového dělení desky stolu při opakování sekunda 1 1 
Přesnost úhlového dělení v obloukové míře na 
vnějším průměru desky stolu mm 0,004 0,005 

Rovinnost upínací plochy otočného stolu (smí být jen 
vydutá) mm 0,010 0,013 

Rovnoběžnost upínací plochy stolu se základnou mm 0,010 0,013 

Čelní házení upínací plochy otočného stolu mm 0,020 0,020 

Tab. 5.1 Přesnost otočného polohovacího stolu. 

5.11 Technické parametry otočného polohovacího stolu 

5.11.1 Technické parametry otočného polohovacího stolu varianta A 
Průměr stolové desky……………………………… 500 nebo 630 mm 
Maximální přídavná hmota centricky umístěná…...  3000 kg 
Maximální moment setrvačnosti přídavné hmoty…. 250 kgm2 
Maximální tečný moment………………………….. 11 000 Nm 
Maximální klopný moment………………………… 15 000 Nm 
Počet dělení………………………………………… 2; 3; 4; 5; 6 dle programu 
Čas cyklu pro dělení n = 4…………………………. cca 2,6 s 
Smysl otáčení………………………………………. libovolný 
Hmotnost stolu……………………………………... 450 kg 
Jmenovitý tlak hydraulického systému……………. 6,3 MPa 
Převod motor – stůl………………………………... 177 
 
Servomotor SIEMENS: 
Typ a velikost……………………………………… 1 FT 7066 - 5A F71 - 1FB2 
Jmenovitý moment………………………………… 12 Nm 
Jmenovitý výkon………………………………....... 2,92 kW 
Jmenovité otáčky………………………………….. 3 000 min-1 
Alternativní servomotory SIEMENS……………… 1 FT 7064 – 5A F71 – 1FB2 
   1 FT 7068 – 5A F71 – 1FB2 
 
Planetová převodovka ALPHA: 
Typ a velikost……………………………………… SP+ 140S - MF2 – 35 – 1E1/ 1 FT 7066 

SPK+ 140S - MF2 – 35 – 1E1/ 1 FT     
7066 

Převod……………………………………………… 35   

5.11.2 Technické parametry otočného polohovacího stolu varianta B 
Průměr stolové desky……………………………… 500 nebo 630 mm 
Maximální přídavná hmota centricky umístěná…...  3000 kg 
Maximální moment setrvačnosti přídavné hmoty…. 250 kgm2 
Maximální tečný moment………………………….. 11 000 Nm 
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Maximální klopný moment………………………… 15 000 Nm 
Počet dělení………………………………………… 2; 3; 4; 5; 6 dle programu 
Čas cyklu pro dělení n = 4…………………………. cca 2,6 s 
Smysl otáčení………………………………………. libovolný 
Hmotnost stolu……………………………………... 450 kg 
Jmenovitý tlak hydraulického systému……………. 6,3 MPa 
Převod motor – stůl………………………………... 178 
 
Servomotor SIEMENS: 
Typ a velikost……………………………………… 1 FT 7066 - 5A F71 - 1FB2 
Jmenovitý moment………………………………… 12 Nm 
Jmenovitý výkon………………………………....... 2,92 kW 
Jmenovité otáčky………………………………….. 3 000 min-1 
Alternativní servomotory SIEMENS……………… 1 FT 7064 – 5A F71 – 1FB2 
   1 FT 7068 – 5A F71 – 1FB2 
 
Planetová převodovka ALPHA: 
Typ a velikost……………………………………… SP+ 140S - MF2 – 40 – 2E1/ 1 FT 7066 

SPK+ 140S - MF2 – 40 – 2E1/ 1 FT 
7066 

Převod……………………………………………… 40 
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6 Konstrukční a funkční části 

6.1 Pohon otočného stolu 

6.1.1 Uspořádání pohonu stolu - varianta A 
     Vlastní pohon otočného stolu je řešen  kuželovým soukolím. Ozubené kolo je 
přišroubováno přímo na střední čep. Během spouštění stolu do zpevněné polohy dochází 
k vysouvání ozubených kol ze vzájemného styku. Aby nedošlo k samovolnému přeskočení 
zubů v kuželovém převodu, je toto konstrukčně zajištěno vzájemným překrýváním zubů, 
nejprve v samotném kuželovém převodu a poté v čelním Hirthově ozubení. Pastorek je 
přitom zajištěn mechanickou brzdou servomotoru.  
Způsob umístění převodovky s vodorovnou osou rotace je výhodnější v těch případech, kde 
je vyžadován snadnější přístup k motoru, nebo tam, kde jej nelze umístit z prostorových 
důvodů do zástavby pod otočný stůl.  
Provedení je nové, výrobci otočných stolů používají především šnekový převod, který je 
nejbližší náhradou ozubené tyče v hydraulickém provedení pohonu otáčení stolu.  
Výhodou konstrukčního uspořádání varianty A je podstatně vyšší účinnost, nižší výrobní 
náklady a menší počet dílů než u šnekového převodu. Nevýhodou je nutnost vymezení 
zubové vůle v ozubeném převodu přímo na montáži. Vůle v ozubení (ověřená výpočtem 
v kap. 7.14.1) však může být značná, aniž je ovlivněna schopnost přesného polohování 
čelních Hitrhových ozubení do tvarového styku (zapadnutí zubů do sebe). 
 

 
 

1—převodovka, 2—pastorek, 3—ozubené kolo, 4—píst hydromotoru, 5—lícovaný šroub, 6—
střední čep, 7—jehlové radiální ložisko 2x, 8—bronzové třecí ložisko, 9—válečkové axiální 
ložisko, 10—stolová  deska, 11—těleso stolu. 

Obr. 6.1 Pohon otočné části stolu-varianta A. 
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6.1.2 Uspořádání pohonu stolu - varianta B 
     Vlastní pohon otočného stolu je řešen  vnitřním čelním soukolím. Ozubené kolo 
s vnitřním čelním ozubením je pevně spojeno se středovým čepem lícovanými šrouby. Při 
zvedání a spouštění stolu dochází k posuvu v ozubení, z tohoto důvodu lze použít jen přímé 
zuby. Tímto uspořádáním lze při stejném zástavbovém prostoru dosáhnout podstatně vyššího 
převodového poměru než u čelního ozubení s vnějšími zuby. Nevýhodou však je, že ozubené 
kolo nemá v poloze vhodné pro otáčení plně využitou šířku ozubení pro přenos kroutícího 
momentu. Konstrukční varianta se svislou osou převodovky se používá tam, kde je dostatek 
místa v zástavbě pod otočným stolem. Motor je lépe chráněný před nepříznivými vlivy 
obráběcího procesu.  
 

 
 

1—převodovka, 2—pastorek, 3—ozubený  věnec, 4—píst hydromotoru, 5—lícovaný šroub, 
6—střední čep, 7—jehlové radiální ložisko 2x, 8—bronzové třecí ložisko, 9—válečkové 

axiální ložisko, 10—stolová deska, 11—těleso stolu. 
Obr.6.2  Pohon otočné části stolu-varianta A. 

 

6.1.3 Servomotor pohonu 
     Pro pohon otáčení stolové desky volím pro obě varianty (A i B) na základě vstupních 
údajů a předběžných výpočtů tyto střídavé synchronní servomotory: 
 
SIEMENS 1 FT 7066 - 5A F7 1 - 1 1 F B 
 

a alternativní motory: 
 

SIEMENS 1 FT 7064 - 5A F7 1 - 1 1 F B 
SIEMENS 1 FT 7068 - 5A F7 1 - 1 1 F B 
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     Servomotor SIEMENS řady 1 FT 7 je nový velmi kompaktní motor s permanentními 
magnety. Jeho tvar a provedení umožňuje rychlou a snadnou instalaci. Je navržen pro 
aplikaci s nároky na vysokou dynamiku v požadovaném rozsahu rychlosti a přesnosti 
polohování. Je vybaven nejmodernějším enkodérovým systémem a je optimalizován pro 
použití s digitálním měničem řady Sinamics S120. Servomotor je vybaven brzdou pro 
mechanické zajištění rotoru v klidové poloze. Motor je chlazen vzduchem [50]. 

6.1.3.1 Technická data [50]: 
 

SIEMENS 1 FT 7066 - 5A F7 1 - 1 1 F B 
Parametr Jednotka Veličina 
Jmenovité otáčky min-1 3000 
Jmenovitý výkon kW 2,92 

Statický moment Nm 12 

Jmenovitý moment Nm 9,3 

Jmenovitý proud A 7,2 

Moment setrvačnosti kgm2 16,4 .10-4 

Hmotnost bez brzdy kg 12,3 

Stupeň krytí  IP 65 

Tab. 6.1 Technická data SIEMENS 1 FT 7066. 

 
SIEMENS 1 FT 7064 - 5A F7 1 - 1 1 F B 

Parametr Jednotka Veličina 
Jmenovité otáčky min-1 3000 
Jmenovitý výkon kW 2,39 

Statický moment Nm 9,0 

Jmenovitý moment Nm 7,6 

Jmenovitý proud A 5,1 

Moment setrvačnosti kgm2 11,9 .10-4 

Hmotnost bez brzdy kg 9,7 

Stupeň krytí  IP 65 

Tab.6.2 Technická data SIEMENS 1 FT 7064. 

 
SIEMENS 1 FT 7068 - 5A F7 1 - 1 1 F B 

Parametr Jednotka Veličina 
Jmenovité otáčky min-1 3000 
Jmenovitý výkon kW 3,42 

Statický moment Nm 15 

Jmenovitý moment Nm 10,9 

Jmenovitý proud A 7,7 

Moment setrvačnosti kgm2 23,2 .10-4 

Hmotnost bez brzdy kg 16,3 

Stupeň krytí  IP 65 

Tab. 6.3 Technická data SIEMENS 1 FT 7068. 
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6.1.3.2 Momentová charakteristika [50]: 

  

 
Obr. 6.3  Momentová charakteristika motoru SIEMENS řady1 FT 7 [50]. 

6.1.4 Planetová převodovka 
     Pro redukování otáček a zvýšení kroutícího momentu pohonu otáčení stolové desky volím 
na základě vstupních údajů a předběžných výpočtů tyto planetové převodovky:  
 

6.1.4.1 Technická data [51] 

Varianta A: 
 ALPHA  SP+ 140S - MF2 – 35 – 1E1/ 1 FT 7066 (přímé provedení) 
 

Parametr Jednotka Veličina 
Převod 1 35 
Maximální kroutící moment při akceleraci  Nm 600 

Jmenovitý kroutící moment Nm 360 
Maximální vstupní otáčky s-1 4500 

Velikost celkové vůle v ozubení  arcmin 5 

Maximální axiální zatížení výstupní hřídele N 9870 
Maximální radiální zatížení výstupní hřídele N 9450 

Moment setrvačnosti kgcm2 2,32 

Hmotnost kg 17 

Tab. 6.4 Technická data ALPHA  SP+ 140S - MF2 – 35 – 1E1/ 1 FT 7066. 
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ALPHA  SPK+ 140S - MF2 – 35 – 1E1/ 1 FT 7066 (rohové provedení) 
Parametr Jednotka Veličina 

Převod 1 35 
Maximální kroutící moment při akceleraci  Nm 600 

Jmenovitý kroutící moment Nm 360 
Maximální vstupní otáčky s-1 3000 

Velikost celkové vůle v ozubení  arcmin 4 

Maximální axiální zatížení výstupní hřídele N 9870 
Maximální radiální zatížení výstupní hřídele N 9450 

Moment setrvačnosti kgcm2 2,97 

Hmotnost kg 20 

Tab.6.5  Technická data ALPHA  SPK+ 140S - MF2 – 35 – 1E1/ 1 FT 7066. 

Varianta B: 

ALPHA  SP+ 140S - MF2 – 40 – 2E1/ 1 FT 7066 (přímé provedení) 
Parametr Jednotka Veličina 
Převod 1 40 
Maximální kroutící moment při akceleraci  Nm 600 

Jmenovitý kroutící moment Nm 360 
Maximální vstupní otáčky s-1 4500 

Velikost celkové vůle v ozubení  arcmin 5 

Maximální axiální zatížení výstupní hřídele N 9870 
Maximální radiální zatížení výstupní hřídele N 9450 

Moment setrvačnosti kgcm2 2,10 

Hmotnost kg 17 

Tab. 6.6 Technická data ALPHA  SP+ 140S - MF2 – 40 – 1E1/ 1 FT 7066. 

 
ALPHA  SPK+ 140S - MF2 – 40 – 2E1/ 1 FT 7066 (rohové provedení) 
Parametr Jednotka Veličina 
Převod 1 40 
Maximální kroutící moment při akceleraci  Nm 500 

Jmenovitý kroutící moment Nm 320 
Maximální vstupní otáčky s-1 3000 

Velikost celkové vůle v ozubení  arcmin 4 

Maximální axiální zatížení výstupní hřídele N 9870 
Maximální radiální zatížení výstupní hřídele N 9450 

Moment setrvačnosti kgcm2 2,80 

Hmotnost kg 20 

Tab. 6.7 Technická data ALPHA  SPK+ 140S - MF2 – 40 – 1E1/ 1 FT 7066. 
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6.1.4.2 Konstrukce 

Použitá planetová převodovka je dvoustupňová, na obr. 6.4 je ukázka konstrukce 
jednostupňové planetové převodovky. 

 
Obr. 6.4 Konstrukce jednostupňové planetové převodovky [51]. 

 

6.2 Hydraulický systém zvedání stolu 

6.2.1 Popis činnosti systému 
     Úkolem hydraulického systému otočného stolu je nadzvednutí a opětovné spuštění desky 
stolu.  

Přesněji vykonává tyto funkce: 
• Centrální přímočarý dvojčinný hydromotor nadzvedne stůl a tím vysune horní část 

čelního Hirthova ozubení z tvarového styku.  
 

• Servomotor provede otočení stolu do nové požadované polohy.  
 

 

• Centrální hydromotor spustí stůl do základní polohy (dolní úvrať), současně dojde 
k zasunutí zubů Hirthova ozubení do tvarového styku a tím k přesnému zapolohování 
a zpevnění stolu. 

 
Výše popsaný postup musí provést co možná v nejkratším čase.         

6.2.2 Schéma hydraulického systému 
     Součástí navrhovaného otočného stolu je pouze hydromotor, ostatní členy systému nejsou 
předmětem dalšího řešení. Pro výpočetní řešení je uvažován průtok a tlak kapaliny na 
výstupu z rozdělovače dle zadání a délka jedné větve potrubí od rozdělovače k hydromotoru 
0,5 m.    
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Obr. 6.5 Schéma hydraulického systému. 

6.2.3 Popis hydromotoru (obr. 6.6) 
     Hydromotor se skládá z válce (poz. 1) uloženého v tělese stolu; víka válce (poz. 2) 
přišroubovaného na válec; dutého pístu (poz. 3), ve kterém je umístěn střední čep na valivých 
ložiskách; přívodu resp. odvodu kapaliny (poz. 4) a těsnění (poz. 5).  

 

 
Obr. 6.6 Přímočarý hydromotor – přívod kapaliny při zvedání. 
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Obr. 6.7 Přímočarý hydromotor – odvod kapaliny při zvedání. 

6.2.4 Těsnění hydromotoru 

6.2.4.1 Těsnění válce 

     Válec je těsněn speciálním těsněním Turcon® Glyd Ring® T vykazující vynikající těsnící 
vlastnosti, nízké tření, dlouhou životnost a snadnou montáž do uzavřených drážek [52]. 

 
Obr. 6.8 Těsnění válce. 

Typ Označení Rozměry Výrobce 
Turcon® Glyd Ring® T RT0301250 129,54 x 5,33 Busak + Shamban 
Turcon® Glyd Ring® T RT0301600 164,47 × 5,33 Busak + Shamban 

Tab.6.8  Technické parametry těsnění válce RT. 

 

6.2.4.2 Těsnění víka 
Víko a spojovací kanál pro kapalinu je utěsněn „ O“ kroužkem. 
 

Typ Označení Rozměry Výrobce 
"O" kroužek OR2008200 82 x 2 Busak + Shamban 
"O" kroužek OR2001200 12 x 2 Busak + Shamban 

Tab. 6.9 Technické parametry těsnění víka OR.  
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6.2.4.3 Vodící kroužek 

Hydromotor otočného stolu varianty B používá jeden vodící kroužek [52]. 
 

Typ Označení Rozměry Výrobce 
Turcite® Slydring® GR7301250 125 x 130 x 15 x 2,5 Busak + Shamban 

Tab. 6.10 Technické parametry vodícího kroužku GR. 

6.2.5 Hydraulická kapalina 
Pro daný typ zařízení a pracovní prostředí volím hydraulický olej PARAMO HV 46 [58] 

Klasifikace oleje: ISO VG 46, CETOP RP 91H-HV; DIN 51 524/III-HVlP; ISO 6743: ISO-l-
HV 

Technické parametry:  
Parametr Jednotka Veličina 
Viskozita při 40 °C mm2s-1 46 
Viskozitní index  175 
Hustota při 15 oC kgm-3 890 
Bod tekutosti °C -36 
Bod vzplanutí OK °C 220 
Protikorozní vlastnosti  nepřítomnost koroze 
FZG test (A20/8,3/90)  
nevyhovující stupeň, min  12 

Tab. 6.11 Technické parametry PARAMO HV 46. 

6.3 Polohovaní a zpevňování otočného stolu 

     Polohování a současně zpevňování stolové desky vůči základu stolu je řešeno pomocí 
dvou ozubených věnců s Hirthovým ozubením, které se do sebe zasouvají (princip činnosti 
podrobněji v kap. 5.4).  Ozubené věnce jsou vyrobeny s počtem zubů 120,  tím je umožněno 
dělení otáčení stolu po 3 stupních s přesností dělení na 3 sekundy. Tento počet zubů 
umožňuje rozdělení jedné otáčky stolu na 2; 3; 4; 5; 6 i více stejných částí. Polohování a 
zpevnění ozubenými věnci zajišťuje vysokou přesnost, vysokou tuhost ve všech směrech. 
Sklon zubů věnců není samosvorný, proto je nutná pro zpevnění stolu stálá osová síla 
vyvozená hydraulicky a tíhou břemene. Minimální přítlačná síla a síly působící na ozubení 
při obrábění (radiální a axiální složka) jsou kontrolovány výpočtem (kap. 7.14.2). 
 

 
Obr. 6.9 Čelní ozubené věnce s Hirthovým ozubením [33]. 
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                     Zpevněno a zapoloháno                Připraveno k otáčení 

Obr. 6.10 Schéma polohování a zpevňování. 
 

 
1-stolová deska; 2-čelní ozubené věnce; 3-těleso stolu. 

Obr. 6.11 Aplikace čelních ozubených věnců na otočném polohovacím stole. 

6.4 Koncové spínače otočného stolu 

     Koncové spínače mají za úkol signalizovat řídícímu systému výrobní linky spodní a horní 
polohu stolové desky.  
Při dosažení  

• spodní polohy je dán pokyn ke startu obráběcích jednotek umístěných okolo stolu.  
• horní polohy je dán pokyn servomotoru k natočení desky stolu do další polohy. 
 

     Koncové spínače jsou indukčního charakteru a k jejich aktivaci slouží ocelové narážky 
umístěné na ovládacím čepu. Narážky ve formě svěrných kroužků lze volně posouvat po 
ovládacím čepu a tím docílit přesného seřízení. Okamžik sepnutí indukčního snímače je 
signalizován LED-diodou umístněnou na snímači. Koncové spínače (obr. 6.12 poz. 3) jsou 
přístupné po odšroubování víka snímačů (obr. 6.12 poz. 4). 
 

Typ snímače: ABB FZ015013 [59] 

Výrobce: ABB 

Aplikace koncových spínačů: 

1
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1—držák snímačů; 2—průchodka; 3—snímače (2x); 4—víko snímačů; 5—narážky; 6—
zajištění proti samovolnému otáčení ovládacího čepu; 7—ovládací čep; 8—pružina; 9—
tlačítko 4x při dělení n = 4.                     

Obr. 6.12 Koncové spínače otočného stolu. 

6.5 Těsnění vnitřního prostoru otočného stolu 

6.5.1 Popis problému 
     Vnitřní prostor otočného stolu obsahuje mnoho komponentů citlivých na přítomnost 
mechanických a agresivních nečistot z venkovního prostředí obráběcího procesu. Mezi 
nejcitlivější patří především velmi přesné zuby čelního Hirthova ozubení, kde by i 
mikroskopická částice mohla způsobit nepřesné spojení obou částí ozubení. Negativní vliv na 
broušené plochy součástí má i chladící kapalina určená pro technologické procesy obrábění. 

6.5.2 Pasivní těsnění 
     Pro těsnění vstupních kanálů a krytů je použito více druhů statických těsnění. 
Nejnáročnějším místem je těsnění desky stolu vůči základnímu tělesu (obr. 6.13). Dochází 
zde současně k otáčení a posuvu mezi těsněnými plochami. Na těsnění tohoto místa volím: 

 
Stírací kroužek ASW [52] 
Typ: WSW004800  
Výrobce: Busak + Shamban 
 
Popis použitého těsnění: ASW je jednočinný polyuretanový stírací kroužek, jehož zvláštním 
rysem je přídavný podpěrný výstupek na vnitřní straně. Ten zabraňuje naklopení nebo 
zkroucení stíracího kroužku v drážce. Současně tato podpěra zlepšuje pevné usazení v drážce 
a tak zabraňuje proniknutí nečistot přes hřbet stíracího kroužku [52]. Především má tyto 
přednosti: jednoduchá drážka, velmi dobrá stírací schopnost, odolnost proti opotřebení, bez 
naklápění nebo zkroucení v drážce, jednoduchá instalace, pevné usazení na vnějším povrchu 
[52]. 
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1—základní těleso stolu; 2—kryt; 3—stírací kroužek, 4—deska stolu; 5—vnitřní prostor. 

Obr. 6.13 Stírací kroužek ASW [52] a jeho použití. 

6.5.3 Aktivní těsnění 
     Ve vnitřním prostoru otočného polohovacího stolu je vytvářen umělý přetlak. 
Automatický ventil dodává tlakový vzduch po celou dobu provozu otočného stolu a to i 30 
minut po ukončení jeho činnosti. Toto opatření zabraňuje vniknutí jakýchkoliv nečistot po 
dobu provozu, tak i po jeho skončení. Po ukončení činnosti zařízení dochází k chladnutí 
vzduchu v jeho vnitřní dutině a tím ke zmenšování objemu tohoto vzduchu. Bez použití 
popsaného opatření by došlo k vytvoření podtlaku a nasátí nečistot z okolního agresivního 
prostředí. 
Požadavky na tlakový vzduch: tlak 0,05 MPa, kvalita vzduchu: stejná jako pro pneumatické 
mechanizmy (filtrace, přimazávání olejovou mlhou). 
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7 Výpočtová část 

7.1 Předběžné rozvržení časové dotace na provedení jednoho 
cyklu 

7.1.1 Zadání 
Celkový čas na provedení jednoho cyklu otočného stolu při dělení n = 4 je požadován cca 3s. 
Za tuto dobu se musí provést: 

• nadzvednutí stolové desky pomocí středového přímočarého hydromotoru 
• otočení o 90° 
• opětovné spuštění do základní polohy. 

7.1.2 Rozvržení časové dotace pro jeden pracovní cyklus otočného stolu 
• Časový interval nadzvednutí stolu (včetně prodlevy řídícího systému) předpokládám 

cca tz = 0,75 s. 
• Časový  interval spouštění stolu (včetně prodlevy řídícího systému) předpokládám cca 

tz = 0,75 s. 
• Časový  interval na otočení stolu zbývá cca toc = 1,5 s. 

Časová dotace pro 1 cyklus
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Obr. 7.1 Rozvržení časové dotace pro jeden celý cyklus. 

7.1.3 Rozvržení časové dotace pro otočení stolu při dělení n = 4 (o ¼ 
otáčky) 
     Časová dotace pro dělení n = 4 je cca toc = 1,5 s. Dělení n = 4 znamená rozdělení jedné 
otáčky stolu na 4 úseky po 90° úhlových stupních. Stůl tedy provede 4 zastavení na jednu 
otáčku (360°), tj. otočí se o ¼ otáčky (obr. 7.2). 
     Celková doba otočení stolové desky o 90° (toc) se skládá z času rozběhu stolu na jmenovité 
otáčky (ta), rovnoměrného pohybu při jmenovitých otáčkách (to) a času na zastavení 
z jmenovitých otáček na nulové otáčky (tb) (obr. 7.2) 
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Obr. 7.2  Schéma časového rozvržení dynamiky otáčivého pohybu a dělení kruhové dráhy n = 4. 

7.2 Výpočet momentu setrvačnosti hlavního otáčivého pohybu 

     Moment setrvačnosti působí proti otáčivému pohybu. Způsobuje určitou ztrátu dodané 
energie a času. Výpočet je veden na základě předběžného modelu otočného polohovacího 
stolu v programu Autodesk Inventor  Professional 10. Tento program umožňuje výpočet 
momentů setrvačnosti pro jednotlivé součásti v pohyblivém řetězci otočného stolu. Pro 
kontrolu správnosti výpočtu tohoto programu jsou níže provedeny kontrolní výpočty 
klasickým zjednodušeným způsobem. Pro výpočet redukovaného momentu na hřídel motoru 
budou použity předpokládané přesnější výsledky z programu Autodesk Inventor Professional 
10.   

7.2.1 Výpočet momentu setrvačnosti otáčivého pohybu varianta A 

7.2.1.1 Stanovení dílčích momentů setrvačnosti  
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1—servomotor; 2—převodovka; 3—pastorek; 4—ozubené kolo; 5—střední čep; 6—čelní 
ozubení; 7—střední stůl; 8—stůl 630; 9—zátěž. 

Obr. 7.3 Schéma kinematického řetězce varianta  A 

n=4
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Moment setrvačnosti servomotoru 1FT 7066 [50] 
Dáno: Im066 = 16,4.10-4 kgm2.  

Moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SP+ 140  2 35 [51]  
Dáno: ISP35 = 2,32 kgcm2 = 2,32 . 10-4 kgm2. 

Moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SPK+ 140  2 35 [51] 

Dáno: ISPK35 = 2,97 kgcm2 = 2,97 . 10-4 kgm2. 

Moment setrvačnosti pastorku A 

Dáno: ρ = 7850 kgm-3; h = 0,080m; D = 0,065m; d = 0,040m.  

                        
Obr. 7.4 Pastorek A – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 
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Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IA3 = 9,49 . 10-4 kgm2.  

Moment setrvačnosti ozubeného kola A 
Dáno: ρ = 7850 kgm-3;  h = 0,017m; D = 0,362m; d = 0,050m. 
 

        
 

Obr. 7.5 Ozubené kolo A – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 
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Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IA4 = 2,68 . 10-1 kgm2.  

Moment setrvačnosti středního čepu 

Dáno: ρ = 7850 kgm-3; h = 0,194m; D = 0,100m; d = 0,050m. 

             
Obr.7.6  Čep – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 
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Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IAB5 = 1,263 . 10-2 kgm2 

Moment setrvačnosti čelního ozubení  
Dáno: ρ = 7850 kgm-3; h = 0,025m; D = 0,450m; d = 0,350m. 

                            
Obr. 7.7 Čelní ozubení – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 

Výpočet hmotnosti: 
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Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IAB6 = 4,46 . 10-1 kgm2. 

Moment setrvačnosti středního stolu 
Dáno: ρ = 7150 kgm-3; h1 = 0,0265m; D1 = 0,319m; d1 = 0,050m; h2 = 0,0395m; D2 = 0,268m; 
d2 = 0,135m. 
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Obr. 7.8 Střední stůl – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 
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Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IAB7 = 3,18 . 10-1 kgm2. 

Moment setrvačnosti stolu 630 
Dáno: ρ = 7150 kgm-3; h = 0,055m; D = 0,630m; d = 0,270m. 

         
Obr. 7.9 Stůl 630 – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 

Výpočet hmotnosti: 

( ) ( ) kgmmkgmmdDhm 02,100270,0630,0
4
7150055,0

4
22

3
22 =−⋅

⋅⋅
=−⋅

⋅⋅
=

−πρπ        

Výpočet momentu setrvačnosti: 

2
2222

8 87,502,100
8

270,0630,0
8

kgmkgmmmdDI A =⋅
+

=⋅
+

=  

Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IAB8 = 5,45 kgm2.  

Moment setrvačnosti zátěže  
Dáno: Iz = 250 kgm2. 
 
Kde: 
D [m]  je vnější průměr; 
D [m]   - vnitřní průměr; 
h [m]   - výška; 
IA3 [kgm2]   - moment setrvačnosti pastorku A; 
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IA4 [kgm2]   - moment setrvačnosti ozubeného kola A; 
IAB5 [kgm2]   - moment setrvačnosti středního čepu; 
IAB6 [kgm2]   - moment setrvačnosti čelního ozubení; 
IAB7 [kgm2]   - moment setrvačnosti středního stolu; 
IAB8 [kgm2]   - moment setrvačnosti stolu 630; 
Im066 [kgm2]   - moment setrvačnosti servomotoru 1FT 7066; 
ISP35 [kgm2]   - moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SP+; 
ISPK35 [kgm2]   - moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SPK+; 
Iz [kgm2]   - moment setrvačnosti zátěže; 
ρ [kgm-3]   - hustota. 
 

7.2.2 Výpočet momentu setrvačnosti otáčivého pohybu varianta B 

7.2.2.1 Stanovení dílčích momentů setrvačnosti  

5 4a

3

1

2

4

7 9

8

6

 
1—servomotor; 2—převodovka; 3—pastorek; 4—věnec ozubeného kola; 4—disk ozubeného 
kola; 5—středový čep; 6—čelní  ozubení; 7—střední stůl; 8—stůl 630; 9—zátěž. 

Obr.7.10  Schéma kinematického řetězce varianty B. 

Varianta otočného stolu B se liší od varianty A pouze těmito součástmi:    

Moment setrvačnosti pastorku B 
Dáno: ρ = 7850 kgm-3; h = 0,096m; D = 0,063m; d = 0,040m. 

         
Obr. 7.11 Pastorek B – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 49

Výpočet hmotnosti: 

( ) ( ) kgmmkgmmdDhm 40,1040,0063,0
4
7850096,0

4
22

3
22 =−⋅

⋅⋅
=−⋅

⋅⋅
=

−πρπ   

Výpočet momentu setrvačnosti: 

24
2222

3 1075,940,1
8

040,0063,0
8

kgmkgmmmdDI A
−⋅=⋅

+
=⋅

+
= ,    

Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IB3 = 1,16 . 10-3 kgm2. 

Moment setrvačnosti věnce ozubeného kola B 
Dáno: ρ = 7850 kgm-3; h = 0,041m; D = 0,367m; d = 0,320m. 

            
Obr. 7.12 Ozubený věnec B – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 

Výpočet hmotnosti: 

( ) ( ) kgmmkgmmdDhm 16,8320,0367,0
4
7850041,0

4
22

3
22 =−⋅

⋅⋅
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⋅⋅
=
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Výpočet momentu setrvačnosti: 

21
2222
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8

320,0367,0
8

kgmkgmmmdDI A
−⋅=⋅

+
=⋅

+
=  

Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IB4 = 2,30 . 10-1 kgm2.  

Moment setrvačnosti disku ozubeného kola 

Dáno: ρ = 7850 kgm-3; D1 = 0,367m; D2 = 0,165m; d1 = 0,145m; h1 = 0,012m; h2 = 0,013m; 
h3 = 0,020m. 

       
Obr. 7.13 Disk ozubeného kola B – zjednodušené schéma a skutečné vyobrazení. 

Výpočet hmotnosti: 
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Výpočet momentu setrvačnosti: 

( ) ( )[ ]
16

2
1

2
2

2
2

2
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2
17

mdDDdDI A ⋅++++= ,  

( ) ( )[ ] 2122222
7 1064,1

16
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−⋅=⋅++++=
  

Moment setrvačnosti dle programu Autodesk Inventor je  IB4a = 1,68 . 10-1 kgm2. 
 
Kde: 
D [m]  je vnější průměr; 
D [m]   - vnitřní průměr; 
h [m]   - výška; 
IB3 [kgm2]   - moment setrvačnosti pastorku B; 
IB4 [kgm2]   - moment setrvačnosti věnce ozubeného kola B; 
IB4a [kgm2]   - moment setrvačnosti disku ozubeného kola; 
ρ [kgm-3]   - hustota. 
 
 

7.3 Výpočet momentu setrvačnosti redukovaného na hřídel 
motoru 

7.3.1 Výpočet momentu setrvačnosti redukovaného na hřídel motoru - 
varianta A 
Dáno: ηA = 0,94;  ηKA = 0,99 ;  pKA = 5,0556;  pA = 35; nm066 = 3000 min-1;  Im066 = 16,4 .10-4 

kgm2;  ISPK35 = 2,97 . 10-4 kgm2; IA3 = 9,49 . 10-4 kgm2; IA4 = 2,68 . 10-1 kgm2;  IAB5 = 1,263 . 

10-2 kgm2;  IAB6 = 4,46 . 10-1 kgm2; IAB7 = 3,18 . 10-1 kgm2; IAB8 = 5,45 kgm2; Iz = 250 kgm2.  

7.3.1.1 Účinnosti a převodové poměry pohybového řetězce 
     Jednotlivé účinnosti jsou vypočítány bez uvažování tření v ložiskách. 
Pozn.: Tření v ložiskách bude započítáno později.   
Účinnosti obou variant A i B jsou stejné. Účinnosti a převodové poměry jednotlivých 
komponent se násobí, jak vyplývá z obr. 7.3. 
 

ASPK ηη =35 ,  AA ηη =3 ;  KAAA ηηη ⋅=4 ;  KAAAB ηηη ⋅=5 ;  KAAAB ηηη ⋅=6 ; KAAAB ηηη ⋅=7 ; 

KAAAB ηηη ⋅=8 ;  KAAz ηηη ⋅= . 

7.3.1.2 Obecný vzorec pro výpočet redukovaných momentů [28] 
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7.3.1.3 Vzorec s uvážením účinnosti (obecně) [28]  
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7.3.1.4 Vzorec pro variantu A 
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Moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru je 22
35 1010,1 kgmI redA

−⋅= . 
 
Kde: 
IA3 [kgm2]  je moment setrvačnosti pastorku A; 
IA4 [kgm2]   - moment setrvačnosti ozubeného kola A; 
IAB5 [kgm2]   - moment setrvačnosti čepu; 
IAB6 [kgm2]   - moment setrvačnosti Hirthova ozubení; 
IAB7 [kgm2]   - moment setrvačnosti středního stolu; 
IAB8 [kgm2]   - moment setrvačnosti stolu 630; 
Im066 [kgm2]   - moment setrvačnosti servomotoru 1FT 7066; 
IredA35 [kgm2]   - moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru; 
ISPK35 [kgm2]   - moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SPK+; 
Iz [kgm2]   - moment setrvačnosti zátěže; 
nm066 [min-1]   - maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7066; 
pA [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu A; 
pkA [-]   - převodové číslo kuželového soukolí; 
ηA [-]   - účinnost planetové převodovky; 
ηKA [-]   - účinnost kuželového soukolí. 
 
 

7.3.2 Výpočet momentu setrvačnosti redukovaného na hřídel motoru - 
varianta B 
Dáno:  ηA = 0,94;  ηKA = 0,99 ;  pKB = 4,4444;  pB = 40; nm066 = 3000 min-1; Im066 = 16,4 .10-4 

kgm2; ISPK40 = 2,80 . 10-4 kgm2; IB3 = 1,16 . 10-3 kgm2; IB4 = 2,30 . 10-1 kgm2; IB4a = 1,68 . 10-1 
kgm2; IAB5 = 1,26 . 10-2 kgm2; IAB6 = 4,46 . 10-1 kgm2;  IAB7 = 3,18 . 10-1 kgm2; IAB8 = 5,45 
kgm2; Iz = 250 kgm2.  

7.3.2.1 Účinnosti a převodové poměry pohybového řetězce 

     Jednotlivé účinnosti jsou vypočítány bez uvažování tření v ložiskách. 
Pozn.: Tření v ložiskách bude započítáno později.   
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Účinnosti obou variant A i B jsou stejné. Účinnosti a převodové poměry jednotlivých 
komponent se násobí,  jak vyplývá z  obr. 7.10. 
 

ASPK ηη =35 ;  AB ηη =3 ;  KAAB ηηη ⋅=4 ; KAAaB ηηη ⋅=4 ; KAAAB ηηη ⋅=5 ;  KAAAB ηηη ⋅=6 ; 

KAAAB ηηη ⋅=7 ; KAAAB ηηη ⋅=8 ;  KAAz ηηη ⋅= . 

7.3.2.2 Obecný vzorec pro výpočet redukovaných momentů [28] 
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7.3.2.3 Vzorec s uvážením účinnosti (obecně) [28]  
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7.3.2.4 Vzorec pro variantu B 
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Moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru je 22
40 1009,1 kgmI redB

−⋅= . 

 
Kde: 
IAB5 [kgm2]  je moment setrvačnosti čepu; 
IAB6 [kgm2]   - moment setrvačnosti Hirthova ozubení; 
IAB7 [kgm2]   - moment setrvačnosti středního stolu; 
IAB8 [kgm2]   - moment setrvačnosti stolu 630; 
IB3 [kgm2]   - moment setrvačnosti pastorku B; 
IB4 [kgm2]   - moment setrvačnosti věnce ozubeného kola B; 
IB4a [kgm2]   - moment setrvačnosti disku ozubeného kola; 
Im066 [kgm2]   - moment setrvačnosti servomotoru 1FT 7066; 
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IredB40 [kgm2]   - moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru; 
ISPK35 [kgm2]   - moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SPK+; 
Iz [kgm2]   - moment setrvačnosti zátěže; 
nm066 [min-1]   - maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7066; 
pB [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu B; 
pkB [-]   - převodové číslo čelního soukolí; 
ηA [-]   - účinnost planetové převodovky; 
ηKA [-]   - účinnost kuželového soukolí. 
 

7.3.3 Třecí ztrátový moment v ložiskách [16] 
     Třecí ztrátový moment vzniká v zatížených ložiskách při otáčení a působí proti hnacímu 
momentu. Ztrátová energie se mění v teplo. Otočný stůl je osazen dvěmi ložisky radiálními a 
jedním axiálním ložiskem.  
Dáno: µla = 0,0040;  µlr = 0,0025;  da = 100 mm = 0,1 m ;  dr = 90mm = 0,09 m ; Pa = 32000 N 
;   Pr = 200 N . 

aaatla dPM ⋅⋅⋅= µ
2
1    NmmNM tla 4,61,032000004,0

2
1

=⋅⋅⋅=  

rrrtlr dPM ⋅⋅⋅= µ
2
1           NmmNM tlr 02,009,02000025,0

2
1

=⋅⋅⋅=  

 
Kde: 
da [m]  je průměr vnitřního kroužku axiálního ložiska; 
dr [m]   - průměr vnitřního kroužku radiálního ložiska; 
Mtla [Nm]   - třecí moment axiálního ložiska;  
Mtlr [Nm]   - třecí moment radiálního ložiska; 
Pa [N]   - dynamické zatížení axiálního ložiska; 
Pr [N]  - dynamické zatížení radiálního ložiska; 
µla [-]   - součinitel tření axiálního ložiska; 
µlr [-]   - součinitel tření radiálního ložiska. 
 
Třecí moment v ložiskách je o 3 řády nižší než hnací moment čepu otočného stolu, proto není 
důvod jej zahrnout do celkové účinnosti otočného pohybu stolu. 
 

7.4 Výpočet doby rozběhu a zastavení otáčení desky stolu  

Při použití motoru SIEMENS 1 FT 7066 - 5A F7 1 - 1 1 F B. 
 

     Moment motoru (Mm066)  lze považovat za zrychlující moment. Účinnosti převodů jsou již 
započítány v redukovaných momentech setrvačnosti pro obě varianty. 
V případě rozběhu z nulových otáček na jmenovité otáčky motoru (nm066) je rozdíl těchto 
otáček n∆  totožný se jmenovitými otáčkami motoru (nm066). 

066mnn =∆  

7.4.1 Varianta A 

7.4.1.1 Rozběh [57] 

Dáno: nm066  = 3000 min-1; Mm066  =   9,3 Nm; 22
35 1010,1 kgmI redA

−⋅= . 
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066
3530 m
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min30001010,1
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−
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Doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky je taA = 0,37 s. 

7.4.1.2 Zastavení 
     K pohonu otočného stolu je použit počítačem řízený servomotor. Algoritmus programu 
řídí frekvenci impulzů pro zajištění plného využití jmenovitého momentu ( Mm066). Brzdění 
motoru je zajištěno elektromagnetickou cestou. Motor zrychluje a zpomaluje se stejným 
kroutícím momentem.  
Při optimálním řízení je doba rozběhu (taA) stejná jako doba zastavení(tbA). 

stt bAaA 37,0==  

Doba k zastavení desky stolu na nulové otáčky je tbA = 0,37 s. 
 
Kde: 
IredA35 [kgm2]  je moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru; 
Mm066 [Nm]   - kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7066; 
nm066 [min-1]   - maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7066; 
taA [s]   - doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky; 
tbA [s]   - doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky. 
 

7.4.2 Varianta B 

7.4.2.1 Rozběh [57] 

Dáno: nm066  = 3000 min-1;  Mm066  =   9,3 Nm;  22
40 1009,1 kgmI redB

−⋅= . 
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Doba zrychlení stolové desky na jmenovité otáčky motoru je taB = 0,37 s. 

7.4.2.2 Zastavení 
Platí jako při variantě A: doba rozběhu (taA) stejná jako doba zastavení(tbA). 

stt bBaB 37,0==  

Doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky motoru je tbB = 0,37 s. 
 
Kde: 
IredB35 [kgm2]  je moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru; 
Mm066 [Nm]   - kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7066; 
nm066 [min-1]   - maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7066; 
taB [s]   - doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky; 
tbB [s]   - doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky. 
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7.5 Výpočet celkové doby otáčení stolu při dělení n = 4 

7.5.1 Výpočet jmenovitých otáček desky stolu při rovnoměrném pohybu 

7.5.1.1 Rychlost otáčení stolu 

Dáno: nm066 = 3000 min-1.       
Na základě předběžného výpočtu volím: 

7.5.1.2 Pro variantu A  

• Převodový poměr vnitřního převodu (čelní ozubená kola):  pKA = 5,0556 
• Převodový poměr přídavné planetové převodovky:   pA = 35 

 

Otáčky stolu:    1
1

066 min95,16
350556,5

min3000 −
−

=
⋅

=
⋅

=
AKA

m
SA pp

n
n  

Jmenovité otáčky stolu při daných hodnotách jsou nSA = 16,95 min-1. 

7.5.1.3 Pro variantu B 

• Převodový poměr vnitřního převodu (čelní ozubená kola):  pKB = 4,444 
• Převodový poměr přídavné planetové převodovky:   pB = 40 

Otáčky stolu:    1
1

066 min89,16
404444,4

min3000 −
−

=
⋅

=
⋅

=
BKB

m
SB pp

n
n  

Jmenovité otáčky stolu při daných hodnotách jsou nSB = 16,89 min-1. 
 
Kde: 
nm066 [min-1]  je maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7066; 
nSA [min-1]   - maximální otáčky stolu, variantu A; 
nSB [min-1]   - maximální otáčky stolu, variantu B; 
pA [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu A; 
pB [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu B; 
pkA [-]   - převodové číslo kuželového soukolí; 
pkB [-]   - převodové číslo čelního soukolí. 

7.5.2 Výpočet celkové doby otáčení stolu při dělení n = 4 
Dáno: nSA = 16,95 min-1;  nSB = 16,89 min-1;  dělení stolu n = 4 (po 90o). 
  

7.5.2.1 Dráha pohybu 

Deska stolu se při dělení n = 4 pootočí o úhel rad
2
π  (90°), tato hodnota je zároveň celková 

dráha při dělení n = 4. 
Tato celková dráha ( Scϕ ) se skládá z dráhy vykonané při rozběhu ( SaAϕ ), při rovnoměrném 
pohybu ( SAϕ ) a z dráhy vykonané při zastavení( SbAϕ ). 

SbASASaASc ϕϕϕϕ ++=  

7.5.2.2 Varianta A 
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Úhlová rychlost stolu pří rovnoměrném otáčení (jmenovité otáčky motoru): 

SASA n⋅⋅= πω 2  

Úhlové zrychlení stolu při rozběhu: 

aA

SA

aA

SA
SAa t

n
t

⋅⋅
==

πω
ε

2
     

Úprava vzorce pro otáčky v min-1: 

aA

SA
SAa t

n
⋅
⋅

=
30
π

ε  

2
1

79,4
37,030
min95,16 −

−

=
⋅

⋅
= rads

sSAa
πε  

Úhlové zrychlení stolu při rozběhu ( SAaε ) na jmenovité otáčky je stejné jako úhlové 
zpomalení při zastavení ( SAbε ). 279,4 −== radsSAbSAa εε  
 
Úhlová dráha uběhnutá při rozběhu a zastavení: 
 

Úhlová dráha při rozběhu je stejná jako úhlová dráha při zastavení: SbASaA ϕϕ =  

2

2
1

aASAaSaA t⋅⋅= εϕ  

radsradsSaA 33,037,079,4
2
1 22 =⋅⋅= −ϕ  

Úhlová dráha uběhnutá při rozběhu a zastavení je radSbASaA 33,0== ϕϕ . 
 
Výpočet dráhy při rovnoměrném pohybu: 

SbASASaASc ϕϕϕϕ ++=         

SbASaAScSA ϕϕϕϕ −−=  

radradradradSA 91,033,033,0
2

=−−=
πϕ  

Úhlová dráha uběhnutá při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu) je radSA 91,0=ϕ . 
 
Doba běhu při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu): 

SA

SA

SA

SA
oA n

t
⋅⋅

==
π
ϕ

ω
ϕ

2
 

 
Úprava vzorce pro otáčky v min-1: 

SA

SA

SA

SA
oA n

t
⋅
⋅

==
π

ϕ
ω
ϕ 30

 

sradtoA 52,0
min95,16

91,030
1 =

⋅
⋅

= −π
 

Doba běhu při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu) je stoA 52,0= . 
 
Celková doba oběhu ¼ otáčky ( dělení n = 4) (tcoA): 
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bAoAaAcoA tttt ++=  

sssstcoA 26,137,052,037,0 =++=  

Celková doba oběhu ¼ otáčky( dělení n = 4) je stcoA 26,1= . 
 
 
Kde: 
n [-]  je dělení stolu n = 4 (po 90o);  
nSA [min-1]   - maximální otáčky stolu, variantu A; 
taA [s]   - doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky; 
tbA [s]   - doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky; 
tcoA  [s]   - celková doba oběhu ¼ otáčky( dělení n = 4); 
toA [s]   - doba běhu při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu); 
εSAa [rads-2]  - úhlové zrychlení stolu při rozběhu na jmenovité otáčky; 
εSAb [rads-2]  - úhlová zpomalení stolu při zastavení na nulové otáčky; 
φSA [rad]   - dráha vykonaná při rovnoměrném pohybu stolu; 
φSaA [rad]   - dráha vykonaná při rozběhu stolu na jmenovité otáčky; 
φSbA [rad]   - dráha vykonaná při zastavení stolu na nulové otáčky; 
φSc [rad]   - celková dráha stolu při dělení n = 4; 
ωSA [rads-1]  - úhlová rychlost stolu při jmenovitých otáčkách. 
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Obr. 7.14 Zobrazení provozních režimů pohonu otočného stolu.  

7.5.2.3 Varianta B 
Úhlová rychlost otáčení stolu při rovnoměrném otáčení (jmenovité otáčky motoru): 

SBSB n⋅⋅= πω 2  
 
Úhlové zrychlení stolu při rozběhu: 

aB

SB

aB

SB
SBa t

n
t

⋅⋅
==

πω
ε

2
      

Úprava vzorce pro otáčky v min-1: 

n=4
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aB

SB
SBa t

n
⋅
⋅

=
30
π

ε  

2
1

78,4
37,030
min89,16 −

−

=
⋅

⋅
= rads

sSBa
πε  

Úhlové zrychlení stolu při rozběhu ( SBaε ) na jmenovité otáčky je stejné jako úhlové 
zpomalení při zastavení ( SBbε ). 278,4 −== radsSBbSBa εε  
 
Úhlová dráha uběhnutá při rozběhu a zastavení: 
Úhlová dráha při rozběhu je stejná jako úhlová dráha při zastavení: SbBSaB ϕϕ =  

2

2
1

aBSBaSaB t⋅⋅= εϕ  

radsradsSaB 33,037,078,4
2
1 22 =⋅⋅= −ϕ  

Úhlová dráha uběhnutá při rozběhu a zastavení je radSbBSaB 33,0== ϕϕ . 
 
Výpočet dráhy při rovnoměrném pohybu: 

SbBSBSaBScB ϕϕϕϕ ++=         

SbBSaBScBSB ϕϕϕϕ −−=  

radradradradSB 91,033,033,0
2

=−−=
πϕ  

Úhlová dráha uběhnutá při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu) je radSB 91,0=ϕ . 
 

Doba běhu při úhlové dráze radSB 91,0=ϕ : 

SB

SB

SB

SB
oB n

t
⋅⋅

==
π
ϕ

ω
ϕ

2
 

Úprava vzorce pro otáčky v min-1: 
 

SB

SB

SB

SB
oB n

t
⋅
⋅

==
π

ϕ
ω
ϕ 30

 

sradtoB 52,0
min89,16

91,030
1 =⋅

⋅
= −π

 

 
Celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4) (tcoB): 
 

bBoBaBcoB tttt ++=  

sssstcoB 26,137,052,037,0 =++=  

Celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4) je stcoB 26,1= .  
 
Kde: 
n [-]  je dělení stolu n = 4 (po 90°);  
nSB [min-1]   - maximální otáčky stolu, variantu B; 
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taB [s]   - doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky; 
tbB [s]   - doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky; 
tcoB  [s]   - celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4); 
toB [s]   - doba běhu při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu); 
εSBa [rads-2]  - úhlové zrychlení stolu při rozběhu na jmenovité otáčky; 
εSBb [rads-2]  - úhlová zpomalení stolu při zastavení na nulové otáčky; 
φSaB [rad]   - dráha vykonaná při rozběhu stolu na jmenovité otáčky; 
φSB [rad]   - dráha vykonaná při rovnoměrném pohybu stolu; 
φSbB [rad]   - dráha vykonaná při zastavení stolu na nulové otáčky; 
φSc [rad]   -  celková dráha stolu při dělení n = 4; 
ωSB [rads-1]  - úhlová rychlost stolu při jmenovitých otáčkách. 
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Obr. 7.15 Zobrazení provozních režimů pohonu otočného stolu.  

 
Převodové poměry jsou vhodně voleny tak, aby výsledky celkové doby otáčení tcoA a  tcoB 

byly stejné. Výsledek předcházejícího výpočtu potvrzuje tento předpoklad. tcoA =  tcoB 
 

7.6 Výpočet celkové doby oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4) při 
použití alternativních servomotorů 

     Otočný polohovací stůl obou provedení A i B je konstruován ve stavebnicovém 
uspořádání. Konstrukce umožňuje použití alternativních servomotorů stejné typové řady 
různých výrobců a s různým výkonem. Uspořádání umožňuje rovněž záměnu planetové 
převodovky s vyšším nebo nižším převodovým poměrem. Výpočet celkové doby oběhu 
otočného stolu při dělení n = 4, uvádím ve zkrácené formě. U výpočtů, které se shodují 
s předešlým případem,  vádím pouze výsledek. Výpočet je veden pouze na variantu A, 
protože výsledky obou variant jsou po zaokrouhlení stejné. 

7.6.1 SIEMENS 1 FT 7064 - 5A F7 1 - 1 1 F B 
Na základě výpočtů je celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4) při použití motoru 
1FT7064   stcoA 34,1064 = . 

n=4



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 60

7.6.2 SIEMENS 1 FT 7068 - 5A F7 1 - 1 1 F B 
Na základě výpočtů je celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4) při použití motoru 
1FT7064    stcoA 23,1068 = . 
 

7.7 Skutečná doba rozběhu servomotoru  

      Skutečná celková doba běhu ¼ otáčky (dělení n = 4) bude vždy vyšší. Servomotor  
nemůže pracovat tak, jak je naznačeno na obr. 7.16, kdy dochází mezi jednotlivými 
pracovními cykly k velkým dynamickým rázům. Vznik těchto rázů má nepříznivý vliv na 
celou konstrukci stroje. Kritická místa jsou označena šipkami (obr. 7.16). 
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Obr. 7.16 Zobrazení pracovních  cyklů  při otočení stolu. 

     Dynamika pohybu servomotoru přímo souvisí s  frekvencí a počtem impulzů dodaných 
řídícím systémem. Vhodným naprogramováním řídících impulzů lze upravit režim 
servomotoru v kritických oblastech. Úpravou okamžitého zrychlení nebo zpomalení při 
rozběhu, doběhu, ale také při změně rychlosti se docílí plynulejšího chodu bez nebezpečných 
rázů (obr. 7.17).  
Nevýhodou tohoto režimu řízení je prodloužení celkové doby určené na polohování stolu.   
Skutečná doba polohování bude vždy vyšší než doba vypočtená bez těchto změn. 
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Obr. 7.17 Zobrazení pracovních  cyklů  při otočení stolu - upravené přechody.  

 

7.8 Kontrola dimenzování planetové převodovky 

Kontrola provedena pro servomotor s nejvyšším výkonem SIEMENS 1 FT 7068.  

7.8.1 Varianta A 
Dáno: Mak35 = 600 Nm; Mjk35 = 360 Nm; pA = 35; Mj = 10,9 Nm. 
Výpočet kroutícího momentu na výstupní hřídeli převodovky: 

Am pMM ⋅= 06835068  

NmNmM 5,381359,1035068 =⋅=  

Vypočtený kroutící moment (M35068) je moment zrychlujících (zpomalujících) sil na výstupní 
hřídeli převodovky. 

3535068 akMM ≤  

Kroutící moment (M35068) zrychlujících (zpomalujících) sil je menší než dovolený moment 
zvolené převodovky při akceleraci.   

7.8.2 Varianta B 
Dáno: Mak40 = 500 Nm; Mjk40 = 320 Nm; pB = 40 ; Mj = 10,9 Nm. 
Výpočet kroutícího momentu na výstupní hřídeli převodovky: 

Am pMM ⋅= 06840068  

NmM 436409,1040068 =⋅=  

Vypočtený kroutící moment (M40068) je moment zrychlujících (zpomalujících) sil na výstupní 
hřídeli převodovky. 

4040068 akMM ≤  

Kroutící moment (M40068) zrychlujících (zpomalujících) sil je menší než dovolený moment 
zvolené převodovky při akceleraci.   
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Pozn.: Dovolený kroutící moment převodovky při akceleraci je vázán na maximální počet 
1000 cyklů za hodinu. 
 
Kde: 
M35068 [Nm]  je vypočtený kroutící moment zrychlujících (zpomalujících) sil; 
M40068 [Nm]   - vypočtený kroutící moment zrychlujících (zpomalujících) sil; 
Mak35 [Nm]   - maximální povolený kroutící moment převodovky při akceleraci; 
Mak40 [Nm]   - maximální povolený kroutící moment převodovky při akceleraci; 
Mj [Nm]   - jmenovitý kroutící moment servomotoru; 
Mjk35 [Nm]   - jmenovitý kroutící moment převodovky; 
Mjk40 [Nm]   - jmenovitý kroutící moment převodovky;  
pA [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu A; 
pB [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu B.   
  

7.9 Výpočet hydraulického systému 

7.9.1 Návrh parametrů hydrogenerátoru, kontrola laminárního proudění  

7.9.1.1 Návrh parametrů hydrogenerátoru 

Průtok pracovní kapaliny: 
Na základě předběžných výpočtů volím hydromotor o průtoku QG = 15 dm3min-1 . 

Pracovní tlak:  
Dáno: pG = 6,3 MPa. 

Pracovní teplota oleje:  
Předpokládaná pracovní teplota hydraulického oleje za provozu je t40 = 40 °C. 

1 3 SH

H

H

H

H  
 1—píst, 2—víko válce, 3—válec. 

Obr. 7.18 Náčrt hydromotoru a plocha pístu. 

7.9.1.2 Kontrola laminárního proudění 
Dáno: ρ15 = 890 kgm-3; βV = 7,6 .10-4K-1; t40 = 40 °C; t15 = 15 °C;  
 υ40 = 46 mm2s-1 = 4,6 .10-5m2s-1; Re ~2000; QG  = 15 dm3.min-1 = 2,5 .10-4m3s-1; dp = 0,008m. 
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Hustota oleje při provozní teplotě [20]: 

1540 ttt −=∆ ;   ( )1540

1515
40 11 ttt VV −⋅+

=
∆⋅+

=
β

ρ
β
ρ

ρ             

( )
3

1114

3

40 873
288313106,71

890 −
−−−−

−

=
−⋅⋅+

= kgm
KKK

kgmρ  

Hustota hydraulického oleje při teplotě 40 °C je ρ40 = 873 kgm-3. 

Výpočet střední rychlosti proudění v přívodním potrubí [20]: 
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Střední rychlost proudění v přívodním potrubí je vs = 4,98 ms-1. 

Kontrola laminárního proudění [20]: 

υ
pdv ⋅

=Re   

866
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008,098,4Re 125
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⋅

⋅
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−

sm
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     V přívodním potrubí bude s velkou pravděpodobností laminární proudění. Ve vrtaných 
kanálcích válce hydromotoru bude docházet i přes nízké Reynoldsovo číslo k turbulentnímu 
proudění. Turbulentní proudění má za následek podstatné zvýšení odporu proti pohybu. 
 
Kde: 
QG [m3s-1]  je průtok pracovní kapaliny; 
Re [-]   - Reynoldsovo číslo; 
t15  [oC]   - teplota hydraulického oleje 15 °C; 
t40 [oC]   - pracovní teplota hydraulického oleje za provozu 40 °C; 
vs [ms-1]   - střední rychlosti proudění v přívodním potrubí; 
βV [-]   - koeficient objemové roztažnosti; 
ρ15 [kgm-3]   - hustota hydraulického oleje při teplotě 15 °C; 
ρ40 [kgm-3]   - hustota hydraulického oleje při teplotě 40 °C; 
υ40 [mm3s-1]  - kinematická viskozita při 40 °C. 
 

7.9.2 Tlaková ztráta odporu proti pohybu 
Dáno: ρ40 = 873 kgm-3; υ40 = 46 mm2s-1 = 4,6 .10-5m2s-1; QG = 15 dm3.min-1 = 2,5 .10-4m3s-1;  
dp = 0,008m; lzp = 0,5 m. 

7.9.2.1 Tlaková ztráta v přívodním potrubí [20] 

Gzp
p

z Ql
d

p ⋅⋅⋅
⋅
⋅

=∆ 404
40128

ρ
π

υ
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Pasmkgmm
m

smpz 49958105,28735,0
008,0
106,4128 1343

4

125

=⋅⋅⋅⋅
⋅
⋅⋅

=∆ −−−
−−

π
 

Tlaková ztráta v přívodním potrubí je Papz 49958=∆ . 

7.9.2.2 Místní ztráty 
Tlaková ztráta v náhlým zvětšením průřezu kanálu [20]: 
Dáno: Dk = 20 mm; dk = 8 mm; ζm = 1,5; vs = 4,98 ms-1; ρ40 = 873 kgm-3. 

2

2

40
s

mzma
v

p ⋅⋅=∆ ρζ                        

Obr. 7.19 Rozšíření průřezu. 

Pamskgmpzma 16238
2

98,48735,1
12

3 =⋅⋅=∆
−

−  

Tlaková ztráta v náhlým zvětšením průřezu kanálu je Papzma 16238=∆ . 
 
Tlaková ztráta v lomeném kanálu [20]: 
Dáno: dk = 8 mm, ζn = 1,2; vs = 4,98 ms-1, ρ40 = 873 kgm-3. 
 

2

2

40
s

nzmb
v

p ⋅⋅=∆ ρζ     

Obr.7.20 Lomené kanály. 

Pamskgmpzmb 12990
2

98,48732,1
12

3 =⋅⋅=∆
−

−  

Tlaková ztráta v lomeném kanálu je Papzmb 12990=∆ . 

7.9.2.3 Celkové ztráty odporu proti pohybu 

Předpokládám tyto ztráty: V přívodním kanálu při zvedání stolu 1x tlaková ztráta v náhlým 
zvětšením průřezu, 2x tlaková ztráta v lomeným potrubí. 

V odpadním kanálu při zvedání stolu: 1x tlaková ztráta v náhlým zvětšením průřezu, 4x 
tlaková ztráta v lomeným potrubí. 



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 65

Celková tlaková ztráta v přívodním potrubí a kanálu při zvedání stolu:  
Dáno: Papz 49958=∆ ; Papzma 16238=∆ ; Papzmb 12990=∆ . 

zmbzmazz pppp ∆⋅+∆+∆= 2α  

MPaPaPaPaPapz
21022,9921761299021623849958 −⋅==⋅++=α  

Celková tlaková ztráta v přívodním potrubí a kanálu při zvedání stolu je 
MPapz

21022,9 −⋅=α . 

Celková tlaková ztráta v odpadním potrubí a kanálu při zvedání stolu: 
Dáno: Papz 49958=∆ ; Papzma 16238=∆ ; Papzmb 12990=∆ . 

zmbzmazz pppp ∆⋅+∆+∆= 4β  

MPaPaPaPaPapz 12,01181561299041623849958 ==⋅++=β  

Celková tlaková ztráta v odpadním potrubí a kanálu při zvedání stolu je MPapz 12,0=β . 
 
Kde: 
Dk [mm]  je průměr rozšíření přívodního kanálu; 
dk [mm]   - průměr zúžení přívodního kanálu; 
dp [m]   - průměr přívodního potrubí; 
lzp [m]   - délka přívodního potrubí; 
pzα  [Pa]   - celková tlaková ztráta v přívodním potrubí a kanálu při zvedání 
       stolu; 
pzβ  [Pa]   - celková tlaková ztráta v odpadním potrubí a kanálu při zvedání stolu; 
QG [dm3min-1]  - průtok pracovní kapaliny; 
vs [ms-1]   - střední rychlosti proudění v přívodním potrubí; 
∆pz   [Pa]   - tlaková ztráta v přívodním potrubí; 
∆pzma  [Pa]   - tlaková ztráta v lomeném kanálu; 
∆pzma  [Pa]   - tlaková ztráta v náhlým zvětšením průřezu kanálu; 
ζm [1]   - koeficient tlakové ztráty rozšířením kanálu; 
ζn [1]   - koeficient tlakové ztráty v lomeném kanálu; 
ρ40 [kgm-3]   - hustota hydraulického oleje při teplotě 40 °C; 
υ40 [mm3s-1]  - kinematická viskozita při 40 °C. 
 

7.9.3 Odpor proti zrychlení  
Proti zrychlení desky stolu při pracovním zdvihu působí:   

• Vlastní hmotnost stolu (msc). 
 

• Přídavná hmota (mb). 
 

• Hmota hydraulické kapaliny v přívodním a odpadním potrubí. 
 

Ve výpočtu zrychlení stolové desky zanedbávám tření ve stykových plochách píst x válec a 
tření mezi pístem a těsněním. 

7.9.3.1 Odvození vzorce 

amF ⋅=  ,     
dt
dVmSp ⋅=⋅∆     

S
QV =  
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Tlakový spád [20]: 

dt
dQH

dt
dQ

S
m

dt
dV

S
mp ⋅=⋅=⋅=∆ 2  

Odpor proti zrychlení nositele energie [20]: 

S
l

S
lS

S
mH ρρ ⋅

=
⋅⋅

== 22  

7.9.3.2 Odpor proti zrychlení stolové desky se zátěží 
Dáno: mb = 3000 kg; msc = 165 kg; DH = 160 mm = 0,160m;  dH = 125 mm = 0,125m.  

Plocha pístu (obr. 7.18): 

( )22

4 HHH dDS −⋅=
π  

( ) 2322 1083,7125,0160,0
4

mSH
−⋅=−⋅=

π  

Plocha pístu je 231083,7 mSH
−⋅= . 

 

Celková hmotnost působící proti zrychlení: 
kgkgkgmmm bscHc 31653000165 =+=+=  

Celková hmotnost působící proti zrychlení je kgmHc 3165= . 
 
Odpor proti zrychlení stolové desky se zátěží [20]: 

2
p

Hc
mHc S

m
H =  

( )
46

23
1062,51

1083,7
3165 −

−
⋅=

⋅
= kgmkgH mHc  

Odpor proti zrychlení stolové desky se zátěží je 461062,51 −⋅= kgmH mHc . 

7.9.3.3 Odpor proti zrychlení kapaliny v potrubí a kanálech 

Dáno: dp = 8 mm; lp = 0,5 m; lk = 0,2m;  ρ40 = 873 kgm-3. 

Plocha potrubí a kanálu: 

25
22

1002,5
4
008,0

4
mmd

S p
p

−⋅=
⋅

=
⋅

=
ππ

 

Plocha potrubí a kanálu je 251002,5 mS p
−⋅= . 

 
Odpor proti zrychlení kapaliny v potrubí a kanálech [20]: 

( )
p

kp
mk S

ll
H

+⋅
⋅= 402
ρ
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( ) 46
25

3

1035,24
1002,5

2,05,08732 −
−

−

⋅=
⋅

+⋅
⋅= kgm

m
mmkgmH mk  

Odpor proti zrychlení kapaliny v potrubí a kanálech je 461035,24 −⋅= kgmH mk . 

Celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při zvedání stolu:  
464646 1097,751035,241062,51 −−− ⋅=⋅+⋅=+= kgmkgmkgmHHH HkmHcc  

Celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při zvedání stolu je 461097,75 −⋅= kgmH c . 

Celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při spouštění stolu:  
464646 1027,271062,511035,24 −−− ⋅−=⋅−⋅=−= kgmkgmkgmHHH mHcHkcs  

Celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při spouštění stolu je 
461027,27 −⋅−= kgmH cs . 

 
Pozn.: Celkový odpor proti zrychlení stolu při jeho spouštění je v záporných hodnotách, 
protože zátěž stolu působí ve směru zrychlení a má větší hodnotu. Výsledkem je napomáhání 
stolu v jeho zrychlení. Hodnota výsledku je tak malá, že ji neuvažuji pro další výpočet. 
 
Kde: 
DH [m]  je vnější průměr hydraulického pístu; 
dH [m]   - vnitřní průměr hydraulického pístu; 
dp [m]   - průměr přívodního potrubí; 
Hc [kgm-4]   - celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při zvedání stolu; 
Hcs [kgm-4]   - celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při spouštění stolu; 
HmHc [kgm-4]   - odpor proti zrychlení stolové desky se zátěží; 
Hmk [kgm-4]   - odpor proti zrychlení kapaliny v potrubí a kanálech; 
lk [m]   - délka přívodního kanálu; 
lp [m]   - délka přívodního potrubí; 
mb [kg]   - hmotnost zátěže; 
mHc [kg]   - celková hmotnost působící proti zrychlení; 
msc [kg]   - hmotnost stolu; 
SH [m2]   - plocha hydraulického pístu; 
Sp [m2]   - plocha potrubí a kanálu; 
ρ40 [kgm-3]   - hustota hydraulického oleje při teplotě 40 °C. 
 

7.9.4 Doba rozběhu hydromotoru při zvedání [20] 
Dáno: QG  = 2,5 .10-4m3s-1;  pG = 6,3 MPa; Papz 92176=α ; Papz 118156=β ; 

461097,75 −⋅= kgmH c . 

βα zzG

c
Gr ppp

H
Qt

∆−∆−∆
⋅=  

s
PaPaPa

kgmsmtr
3

446

46
134 101,3

1082,111022,9103,6
1097,75105,2 −

−
−− ⋅=

⋅−⋅−⋅
⋅

⋅⋅=  
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Doba rozběhu hydromotoru při zvedání str
3101,3 −⋅=  je řádově velmi nízká. Tuto hodnotu 

považuji za zanedbatelnou a v dalším výpočtu neuvažuji. 
 
Kde: 
Hc [kgm-4]  je celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při zvedání stolu; 
pG [MPa]   - pracovní tlak hydraulické kapaliny; 
pzα  [Pa]   - celková tlaková ztráta v přívodním potrubí a kanálu při zvedání 
       stolu; 
pzβ  [Pa]   - celková tlaková ztráta v odpadním potrubí a kanálu při zvedání stolu. 
QG [m3s-1]   - průtok pracovní kapaliny; 
tr [s]   - doba rozběhu hydromotoru při zvedání. 
 
 

7.9.5 Celková doba jednoho cyklu hydromotoru 
Dáno: QG  = 2,5 .10-4m3s-1; 231083,7 mSH

−⋅= ; hH = 0,005m.   

Objem válce hydromotoru: 
3523 109,3005,01083,7 mmmhSV HHH

−− ⋅=⋅⋅=⋅=  

Objem válce hydromotoru je 35109,3 mVH
−⋅= . 

 

Doba jednoho zdvihu: 

s
sm

m
Q
Vt

G

H
z 16,0

105,2
109,3

134

35

=
⋅
⋅

== −−

−

 

Doba jednoho zdvihu je st z 16,0=  

Celková doba jednoho cyklu hydromotoru: 
sstt zCH 32,016,022 =⋅=⋅=  

Celková doba jednoho cyklu hydromotoru je stCH 32,0= . 
 
Kde: 
hH [m]  je zdvih hydraulického pístu; 
QG [m3s-1]   - průtok pracovní kapaliny; 
SH [m2]   - plocha hydraulického pístu; 
tCH [s]   - celková doba jednoho cyklu hydromotoru; 
tz [s]   - doba jednoho zdvihu; 
VH [m3]   - objem válce hydromotoru. 
 

7.9.6 Síla zdvihu 
Kde: kgmHc 3165= ; 231083,7 mSH

−⋅= ;  pG = 6,3 MPa; Papz 92176=α ; Papz 118156=β ; 
281,9 −= kgsg . 
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Požadovaná minimální síla zdvihu: 
NkgskggmF HCG 3104981,93165 2 =⋅=⋅= −  

Požadovaná minimální síla zdvihu je NFG 31049= . 

Síla hydromotoru při zdvihání stolu:  
( ) HzzGV SpppF ⋅∆−∆−= βα  

( ) NmPaPaPaFV 476821083,71082,111022,9103,6 23446 =⋅⋅⋅−⋅−⋅= −  

Síla hydromotoru při zdvihání stolu je NFV 47682= . 

Závěr: 

GV FF ≥  
Síla hydromotoru při zdvihání stolu je dostačující. 
 
Kde:  
FG [N]  je požadovaná minimální síla zdvihu; 
FV [N]   - síla hydromotoru; 
mHc [kg]   - celková hmotnost působící proti zrychlení; 
pG [MPa]   - pracovní tlak hydraulické kapaliny; 
pzα  [Pa]   - celková tlaková ztráta v přívodním potrubí a kanálu při zvedání 
       stolu; 
pzβ  [Pa]   - celková tlaková ztráta v odpadním potrubí a kanálu při zvedání stolu; 
SH [m2]   - plocha hydraulického pístu. 
 

7.10 Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4 

7.10.1 Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s motorem 
SIEMENS 1FT 7064 
Dáno: stCH 32,0= ; stcoA 26,1= ; stcoA 34,1064 = ; stcoA 23,1068 = . 

06464 coACHC ttt +=  

ssstC 66,134,132,064 =+=  

Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s pohonem SIEMENS 1FT 7064 je 
stC 66,164 = . 

7.10.2 Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s motorem 
SIEMENS 1FT 7066 
Dáno: stCH 32,0= ; stcoA 26,1= ; stcoA 34,1064 = ; stcoA 23,1068 = . 

coACHC ttt +=66  

ssstC 58,126,132,066 =+=  

Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s pohonem SIEMENS 1FT 7066 je 
stC 58,166 = . 



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 70

7.10.3 Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s motorem 
SIEMENS 1FT 7068 
Dáno: stCH 32,0= ; stcoA 26,1= ; stcoA 34,1064 = ; stcoA 23,1068 = . 

06868 coACHC ttt +=  
ssstC 55,123,132,068 =+=  

Celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s pohonem SIEMENS 1FT 7068 je 
stC 55,168 = . 

 
Kde: 
tC64 [s]  je celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s motorem 

    1FT 7064; 
 tC66 [s]   - celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s motorem 

    1FT 7066; 
tC68 [s]   - celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, s motorem 

    1FT 7068; 
tcoA  [s]   - celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4); 
tcoA064  [s]   - celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4); 
tcoA068  [s]   - celková doba oběhu ¼ otáčky (dělení n = 4); 
tCH [s]   - celková doba jednoho cyklu hydromotoru. 

7.10.4 Faktory prodlužující celkovou dobu polohování: 
• Úprava okamžitého zrychlení servomotoru v přechodových oblastech (kap. 7.7). 
 

• Časová prodleva při změně přestavení hydraulického rozdělovače. 
 

• Časová prodleva při změnách stavu systému, tj. prodleva řídícího systému mezi 
otáčením stolu a zvedáním (spouštěním) stolu. 

 

Všechny tyto faktory prodlužují celkovou dobu polohování jednoho cyklu. Odhaduje se 
prodloužení doby polohování až o 1 s. 
 

7.11 Šroubová spojení konstrukčních částí 

7.11.1  Šroubové spojení ozubeného kola se středním čepem 
      Spojení je provedeno pomocí šesti lícovaných šroubů ISO 7379 a dvěma klasickými 
šrouby. Lícované šrouby zajišťují přenos kroutícího momentu z ozubeného kola na střední 
čep tvarovým stykem a zároveň vyvozují spolu s dvojicí běžných šroubů normálnou sílu, 
která je příčinou vzniku třecího momentu. Tento třecí moment působí proti pohybu 
uvedených částí a přispívá k celkové pevnosti spojení. 

7.11.1.1  Dovolené napětí lícovaných šroubů 
Dáno: ReL = 1080 MPa; Lícovaný šroub M8  ISO 7379 – 12.9. 

Tvarový spoj [60]: 
MPaMPaReLDL 32410803,03,0 =⋅=⋅=τ  

Dovolené smykové napětí je MPaDL 324=τ . 
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Silový spoj [60]: 
MPaMPaReLDL 21610802,02,0 =⋅=⋅=σ  

 
Dovolené napětí v tahu je MPaDL 216=σ . 
Dovolený tlak na povrch dříku lícovaných šroubů je MPapDL 250= [60]. 
 
Kde: 
pDL [MPa]   je dovolený tlak na povrch dříku lícovaných šroubů; 
ReL [MPa]   - jmenovitá mez kluzu; 
σDL [MPa]    - dovolené napětí v tahu; 
τDL [MPa]    - dovolené smykové napětí. 
 

7.11.1.2  Výpočet kroutících momentů působících ve šroubovém spoji 
Kde: Mm068 = 10,9 Nm; ηA = 0,94;  pA = 35 ;  pKA = 5,0556;  pB = 40;  pKB = 4,4444. 
  
Kroutící moment přenášený uvedeným typem spojení je vypočten pro použití 
nejvýkonnějšího servomotoru  SIEMENS 1FT 7068. 

Varianta A 
NmNmppMM KAAAmKLA 18130556,5935,094,09,10068 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η  

Kroutící moment přenášený šroubovým spojem má hodnotu NmM KLA 1813= . 

Varianta B 
NmNmppMM KBBAmKL 1822444,44094,09,10068 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= η  

Kroutící moment přenášený šroubovým spojem má hodnotu NmM KL 1822= . 
 
Vhodným řešením převodových poměrů obou variant A i B se kroutící momenty vstupující 
do spoje liší jen minimálně. Konstrukční uspořádání obou variant je také téměř shodné 
(odlišnosti uvádím zvlášť), proto je provedena kontrola pevnosti konstrukčních uzlů 
s použitím vyššího kroutícího momentu MKL pro obě varianty současně. 
 
Kde:  
MKL [Nm]  je kroutící moment přenášený šroubovým spojem; 
MKLA [Nm]   - kroutící moment přenášený šroubovým spojem; 
Mm068 [Nm]   - kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7068; 
pA [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu A; 
pB [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu B; 
pkA [-]   - převodové číslo kuželového soukolí; 
pkB [-]   - převodové číslo čelního soukolí; 
ηA [-]   - účinnost planetové převodovky. 
 

7.11.1.3  Výpočet síly působící na roztečné kružnici šroubů  

Dáno: NmM KL 1822= ; D70 = 0,070m. 
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K70

 
Obr. 7.21 Namáhání šroubů na roztečné kružnici. 

 

N
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MF KL
K 52057

070.0
218222

70
70 =

⋅
=

⋅
=  

Síla působící na roztečné kružnici je NFK 5205770 = . 

7.11.1.4  Dovolené zatížení lícovaných šroubů silou kolmou k ose šroubu (ve smyku) 
[60] 

Tvarový styk zajišťuje šest lícovaných šroubů ISO 7379 o průměru dříku DL = 10 mm. 
Dáno:DL10 = 10mm; MPaDL 324=τ . 

NmmMPa
D

SF L
DLLDLDL 152604

4
103246

4
66

22
10

10 =
⋅

⋅⋅=
⋅

⋅⋅=⋅⋅=
ππ

ττ  

Celkové dovolené zatížení všech lícovaných šroubů dohromady je NFDL 152604= . 

7.11.1.5  Utahovací moment stanovený výrobcem [60] 

Utahovací moment lícovaného šroubu při 14,014,0 =f  je NmMUL 30= . 

7.11.1.6  Výpočet síly v ose šroubu (FQL) ( odvození vzorce-obecně ) 

Utahovací síla [9]: 

ϕ
ϕ

tgf
ftg

FF
ZV

ZV
QLUL ⋅−

+
⋅=
1

 

Úhel stoupání závitu: 

oD
stg
⋅

=
π

ϕ                 

Tření v závitech [9]: 

2
cosϕ

ff ZV =  

Utahovací moment [9]: 
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22
SPL

NL
SL

ULUL
D

Ff
D

FM ⋅⋅+⋅=  

Třecí moment mezi hlavou šroubu a podložkou [9]: 

hL

SPL

hL
 

Obr. 7.22 Plocha hlavy šroubu. 

2
SPL

QLt
D

FfM ⋅⋅=
   2

hLhL
SPL

dD
D

⋅
=

 
 

7.11.1.7   Utahovací moment / síla v ose šroubu [9] 

Dáno: NmMUL 30= ; 14,014,0 =f , o3030 =β ; mmDSL 188,7= ; mms 25,18 = ; 
mmDhL 27,16= ; mmdhL 10= . 
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( )mmFNm QL 3053,230 ⋅=  

( ) N
mm

NmmFQL 13013
3053,2

30000
==  

Osová síla v lícovaném šroubu ISO 7379  M8  je NFQL 13013= . 

7.11.1.8   Kontrola dříku šroubu na otlačení [60] 

Dáno: NFK 5205770 = ;  DL10 = 10mm; MPapDL 250= . 
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MPa
mmmm

N
DD
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LL

K
L 8,86

10106
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6 1010

70 =
⋅⋅

=
⋅⋅

=  

Tlak na povrchu dříku šroubu je MPapL 8,86= . 

DLL pp ≤  

Kontrola na otlačení lícovaného šroubu je vyhovující. 
 
Pozn.: Namáhání šroubů na otlačení je ve skutečnosti sníženo o třecí moment působící ve 
stykové ploše spojovaných součástí. 

7.11.1.9  Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí 
Axiální síla vzniklá v kuželovém převodu (varianta A), která způsobuje odtlačení ozubeného 
kola od dosedací plochy čepu, je nízká, proto se neuvažuje. 

Normálná síla ve stykové ploše:  
Normálnou sílu vyvozuje 6 lícovaných šroubů a 2 běžné šrouby. 
Dáno: NFQL 13013= . 

NNFF QLNL 1041041301388 =⋅=⋅=  

Normálná síla ve stykové ploše je NFNL 104104= . 

Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí: 
Dáno: NFNL 104104= ; 14,014,0 =f . 

NNfFF nLtL 1457514,010410414,0 =⋅=⋅=  

Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí je NFtL 14575=  

7.11.1.10  Celková síla působící proti porušení šroubového spoje ozubeného kola a  
středního čepu 

Proti protočení ozubeného kola a středového čepu působí tvarový styk lícovaných šroubů a 
třecí síla vyvolaná dotažením šroubů. 
Dáno: NFDL 152604= ; NFK 5205770 = ; NFtL 14575= . 

tLDLCL FFF +=  

NNNFCL 16717914575152604 =+=  

Celková síla působící proti porušení šroubového spoje je NFCL 167179= . 

21,3
52057

167179

70

===
N
N

F
F

k
K

CL
L  70KCL FF ≥  

Koeficient bezpečnosti celkové síly působící proti porušení šroubového spoje je 21,3=Lk . 
 
Kde: 
D70 [m]  je průměr roztečné kružnice lícovaných šroubů; 
dhL [mm]   - průměr díry pro lícované šrouby; 
DhL [mm]   - průměr hlavy lícovaných šroubů; 
DL10 [mm]   - průměr dříku lícovaného šroubu; 
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DSL [mm]   - střední průměr závitu lícovaných šroubů; 
f0,14 [-]   - součinitel tření; 
FCL [N]   - celková síla působící proti porušení šroubového spoje; 
FDL [N]   - celkové dovolené zatížení všech lícovaných šroubů; 
FK70 [N]   - síla působící na roztečné kružnici lícovaných šroubů; 
FNL [N]   - normálná síla ve stykové ploše; 
FQL [N]   - osová síla v lícovaném šroubu ISO 7379  M8; 
FtL [N]   - třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí; 
kL [-]   - koeficient bezpečnosti; 
MKL [Nm]   - kroutící moment přenášený šroubovým spojem; 
MUL [Nm]   - utahovací moment lícovaného šroubu stanovený výrobcem; 
pDL [MPa]    - dovolený tlak na povrch dříku lícovaných šroubů; 
pL [MPa]    - tlak na povrchu dříku šroubu; 
s8 [mm]   - rozteč závitu; 
β30 [o]   - polovina vrcholového úhlu metrického závitu; 
τDL [MPa]    - dovolené smykové napětí. 
 

7.11.2  Šroubové spojení ozubeného věnce s diskem (varianta B) 

7.11.2.1 Výpočet síly působící na roztečné kružnici šroubů (síly namáhající šrouby) 

Dáno: NmM KL 1822= ; D345 = 0,345m; počet šroubů 10; počet kolíků 5. 

K345

345

345  
Obr. 7.23 Namáhání šroubů na roztečné kružnici. 
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⋅
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⋅
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Síla působící na roztečné kružnici je NFK 10562345 = .  

7.11.2.2 Dovolené napětí v tahu šroubu pevnostní třídy 10.9 [61] 

Dáno: Re10.9 = 900 MPa, 
MPaMPaReD 5409006,06,0 9.109.10 =⋅=⋅=σ  

Dovolené napětí v tahu je MPaD 5409.10 =σ . 

7.11.2.3 Návrh síly v ose šroubu [61] 

Dáno: Dm10  = 8,160 mm; MPaD 5409.10 =σ . 
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345 =
⋅

⋅⋅
=
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Navržená osová síla šroubu je NFQ 19466345 = . 

7.11.2.4 Výpočet utahovacího momentu ( odvození vzorce-obecně ) 

Utahovací síla [9]: 

ϕ
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tgf
ftg

FF
ZV

ZV
QU ⋅−

+
⋅=
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Úhel stoupání závitu [9]: 

oD
stg
⋅

=
π

ϕ                 

Tření v závitech [9]: 

2
cosϕ

ff ZV =  

Třecí moment mezi hlavou šroubu a podložkou [9]: 

h

S

h  
Obr. 7.24 Plocha hlavy šroubu. 
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Utahovací moment [9]: 

22
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D
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D

FM ⋅⋅+⋅=  

7.11.2.5 Utahovací moment [9] 

Dáno: NFQ 19466345 = , 14,014,0 =f , o3030 =β , mmDS 026,910 = , mms 5,110 = , 
mmDh 0,1610 = , mmdh 5,1010 = . 
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Utahovací moment šroubu M10 10.9 je NmM U 52345 = . 

7.11.2.6 Kontrola redukovaného napětí v dříku šroubu 
Šroub je namáhán osovou silou a kroutícím momentem vyvolaným při dotahování šroubu. 

Namáhání dříku šroubu v tahu: 
Dáno: NFQ 19466345 = ; Dm10  = 10 mm. 
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Namáhání dříku šroubu v tahu je MPa4,372345 =σ . 

Redukované napětí ve šroubu při dotahování [9]: 
Dáno: MPa4,372345 =σ ; MPaD 5409.10 =σ . 

9.10
2

109
2
345345 3 DKred στσσ ≤⋅+=               MPaMPaK 4,2234,3726,06,0 345109 =⋅=⋅= στ  

MPaMPaMPared 5374,22334,372 22
345 =⋅+=σ  

Redukované napětí ve šroubu při dotahování je MPared 537345 =σ . 

9.10345 Dred σσ ≤  

Redukované napětí ve šroubu při dotahování nepřekračuje dovolené namáhání. 

7.11.2.7 Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí 

Normálná síla ve stykové ploše:  
Normálovou sílu vyvozuje 10 šroubů M10. 
Dáno: NFQ 19466345 = . 

NNFF QN 194660194661010 345345 =⋅=⋅=  

Normálná síla ve stykové ploše je NFN 194660345 = . 
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Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí: 
Dáno: NFN 194660345 = ; 14,014,0 =f . 

NNfFF Nt 2725214,019466014,0345345 =⋅=⋅=  

Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí je NFt 27252345 = . 

7.11.2.8 Dovolená síla přenášená kolíky [61] 

Dáno: MPaDK 6010 =τ ; mmDK 1010 = ; počet kolíků 5. 
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⋅
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Dovolená síla přenášená kolíky je NFKOL 23550345 =  

Kontrola na otlačení [61]:  
Dáno: NFKOL 23550345 = ; mmDK 1010 = ; MPapDK 5010 = . 
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Tlak na povrchu kolíků při působení maximální dovolené síly 345KOLF  je MPapKOL 1,47345 = . 

10345 DKKOL pp ≤  

Maximální možný tlak na povrchu kolíku nepřekračuje dovolené namáhání. 

7.11.2.9 Celková síla působící proti porušení šroubového spoje ozubeného věnce a disku 
Proti protočení ozubeného věnce a disku působí třecí síla vyvolaná dotažením šroubů a 
tvarový styk kolíků. 

Celková síla: 
Dáno: NFKOL 23550345 = ; NFt 27252345 = . 

345345345 KOLtC FFF +=  

NNNFC 508022355027252345 =+=  

Celková síla působící proti porušení šroubového spoje je NFC 50802345 = . 

81,4
10562
50802

345

345
345 ===

N
N

F
F

k
K

C
KOL  345345 KC FF ≥  

Koeficient bezpečnosti celkové síly působící proti porušení šroubového spoje je 
81,4345 =KOLk . 

 
Kde: 
D345 [m]  je průměr roztečné kružnice šroubů; 
dh10 [mm]   - průměr díry pro šroub; 
Dh10 [mm]   - průměr hlavy šroubu; 
DK10 [mm]   - průměr dříku kolíku; 
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Dm10 [mm]   - malý průměr závitu šroubu; 
DS10 [mm]   - střední průměr závitu šroubu; 
f0,14 [-]   - součinitel tření; 
FC345 [N]   - celková síla působící proti porušení šroubového spoje; 
FK345 [N]   - síla působící na roztečné kružnici šroubů; 
Fkol345 [N]   - dovolená síla přenášená kolíky; 
FN345 [N]   - normálná síla ve stykové ploše; 
FQ345 [N]   - navržená osová síla ve šroubu; 
Ft345 [N]   - třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí; 
Kkol345 [-]   - koeficient bezpečnosti; 
MKL [Nm]   - kroutící moment přenášený šroubovým spojem; 
MU345 [Nm]   - utahovací moment šroubu; 
pDK10 [MPa]    - dovolený tlak na povrch kolíku; 
Pkol345 [MPa]    - tlak na povrchu kolíků při působení maximální dovolené síly; 
Re10.9 [MPa]   - jmenovitá mez kluzu; 
S10 [mm]   - rozteč závitu; 
β30 [o]   - polovina vrcholového úhlu metrického závitu; 
σ345 [MPa]    - namáhání dříku šroubu v tahu; 
σD10.9 [MPa]    - dovolené napětí v tahu; 
σred345 [MPa]    - redukované napětí ve šroubu při dotahování; 
τDK10 [MPa]    - dovolené smykové napětí kolíku; 
τK10.9 [MPa]    - dovolené smykové napětí ve šroubu. 
 
 

7.11.3  Šroubové spojení středního čepu se středním stolem 
Na šrouby spojující středový čep se středním stolem působí kroutící moment pohonu stolu a 
síla v ose šroubů vznikající v přímočarém hydromotoru při dosednutí stolu do čelního 
Hirthova ozubení.  

7.11.3.1 Výpočet síly působící na roztečné kružnici šroubů od kroutícího momentu 
pohonu 

Dáno: NmM KL 1822= , D112 = 0,345m; počet šroubů 8; počet kolíků 4. 

K112

112

112  
Obr.7.25  Namáhání šroubů na roztečné kružnici. 
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Síla působící na roztečné kružnici je NFK 32536112 = .  
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7.11.3.2 Dovolené napětí v tahu šroubu pevnostní třídy 10.9  

Dáno: Re10.9 = 900 MPa [61]. 
MPaMPaReD 5409006,06,0 9.109.10 =⋅=⋅=σ  

Dovolené napětí v tahu je MPaD 5409.10 =σ . 

7.11.3.3  Návrh síly v ose šroubu při montáži  

Dáno: Dm12 = 9,853 mm, MPaD 5409.10 =σ  [61]. 
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π  

Navržená osová síla šroubu je NFQ 28381112 = . 

7.11.3.4  Kontrola redukovaného napětí v dříku šroubu 

Šroub je namáhán osovou silou a kroutícím momentem vyvolaným při dotahování šroubu. 

Namáhání dříku šroubu v tahu: 
Dáno: NFQ 28381112 = , Dm12 = 9,853 mm. 
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Namáhání dříku šroubu v tahu je MPa4,372112 =σ . 

Redukované napětí ve šroubu [9]: 
Dáno: MPa4,372112 =σ ; MPaD 5409.10 =σ . 

9.10
2

112
2
112112 3 DKred στσσ ≤⋅+=            MPaMPaK 4,2234,3726,06,0 112112 =⋅=⋅= στ  

MPaMPaMPared 5374,22334,372 22
112 =⋅+=σ  

Redukované napětí ve šroubu při dotahování je MPared 537112 =σ . 

9.10112 Dred σσ ≤   

Redukované napětí ve šroubu při dotahování nepřekračuje dovolené namáhání. 

7.11.3.5  Kontrola dovoleného napětí šroubu v tahu při zatížení  
Po dosednutí stolu do Hirthova ozubení začne v ose šroubů působit síla vznikající 
v přímočarém hydromotoru. 

Síla hydromotoru rozdělena na 1 šroub: 
Dáno: NFV 47682= . 

NNF
F V

V 5960
8
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81 ===  
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Síla hydromotoru rozdělena na 1 šroub je NFV 59601 = . 

Celkové napětí šroubu při zatížení: 
Dáno: NFV 59601 = ; NFQ 28381112 = ; Dm12 = 9,853 mm; MPaD 5409.10 =σ . 

( ) ( )
2

12

1112

12

1112
112

4

m

VQVQ
C D

FF
S

FF
⋅

⋅+
=

+
=

π
σ  

( ) MPaNN
C 6,450

853,9
4596028381

2112 =
⋅

⋅+
=

π
σ  

Celkové napětí šroubu při zatížení je MPaC 6,450112 =σ  

9.10112 DC σσ ≤  
Celkové napětí předepjatého šroubu při zatížení silou hydromotoru je nižší než dovolené 
napětí.  
 

7.11.3.6  Výpočet utahovacího momentu [9] 

Odvození dle kap. 7.11.2.4. 
Dáno: NFQ 28381112 = , 14,014,0 =f , o3030 =β , mmDS 863,1012 = , mms 75,112 = , 

mmDh 0,1812 = , mmdh 1312 = . 

42

2
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2
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11214,0
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112112
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+

⋅⋅+⋅

⋅
⋅−

+
⋅

⋅=
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βπ

 

4
130,182838114,0

2
863,10

863,10
75,1

2
866,0
14,01

2
866,0
14,0

863,10
75,1

28381112
mmmmNmm

mm
mm

mm
mm

NMU
+

⋅⋅+⋅

⋅
⋅−

+
⋅

⋅=

π

π

 

NmNmmMU 9089517112 ==  

Utahovací moment šroubu M12 10.9 je NmMU 90112 = . 

7.11.3.7  Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí 

Normálná síla ve stykové ploše:  
Normálovou sílu vyvozuje 8 šroubů M12. 
Dáno: NFQ 28381112 = . 

NNFF QN 2270482838188 112112 =⋅=⋅=  

Normálná síla ve stykové ploše je NFN 227048112 = . 
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Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí: 
Dáno: NFN 227048112 = ; 20,020,0 =f . 

NNfFF Nt 4541020,022704820,0112112 =⋅=⋅=  

Třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí je NFt 45410112 = . 

7.11.3.8  Dovolená síla přenášená kolíky 

Dáno: MPaDK 6010 =τ [61]; mmDK 1212 = ;  počet kolíků 4. 
2

12101210112 4 KDKKDKKOL DSF ⋅⋅=⋅⋅= πττ  

NmmMPaFKOL 271301260 2
112 =⋅⋅= π  

Dovolená síla přenášená kolíky je NFKOL 27130112 = . 

Kontrola na otlačení: 
Dáno: NFKOL 27130112 = ; mmDK 1212 = ; MPapDK 5010 =  [61]. 

MPa
mm
N

D
F

p
K

KOL
KOL 1,47

124
27130

4 22
12

112 =
⋅

=
⋅

=  

Tlak na povrchu kolíků při působení maximální dovolené síly je MPapKOL 1,47= . 

10112 DKKOL pp ≤  

Maximální možný tlak na povrchu kolíku nepřekračuje dovolené namáhání. 

7.11.3.9 Celková síla působící proti porušení šroubového spoje středového čepu a 
středního stolu 
Proti protočení středového čepu a středního stolu působí třecí síla vyvolaná dotažením šroubů 
a tvarový styk kolíků. 

Celková síla: 
Dáno: NFKOL 27130112 = ; NFt 45410112 = ; NFK 32536112 = . 

112112112 KOLtC FFF +=  

NNNFC 755402713045410112 =+=  

Celková síla působící proti porušení šroubového spoje je NFC 75540112 = . 

32,2
32536
75540

112

112
112 ===

N
N

F
F

k
K

C
KOL              112112 KC FF ≥  

Koeficient bezpečnosti celkové síly působící proti porušení šroubového spoje je 3,2112 =KOLk . 
Kde: 
D112 [m]  je průměr roztečné kružnice šroubů; 
dh12 [mm]   - průměr díry pro šroub; 
Dh12 [mm]   - průměr hlavy šroubu; 
DK12 [mm]   - průměr dříku kolíku; 
Dm12 [mm]   - malý průměr závitu šroubu; 
DS12 [mm]   - střední průměr závitu šroubu; 
f0,14 [-]   - součinitel tření; 
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f0,20 [-]   - součinitel tření; 
FC112 [N]   - celková síla působící proti porušení šroubového spoje; 
FK112 [N]   - síla působící na roztečné kružnici šroubů; 
Fkol112 [N]   - dovolená síla přenášená kolíky; 
FN112 [N]   - normálná síla ve stykové ploše; 
FQ112 [N]   - navržená osová síla ve šroubu; 
Ft112 [N]   - třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí; 
FV [N]   - síla hydromotoru; 
FV1 [N]   - síla hydromotoru rozdělena na 1 šroub; 
Kkol112 [-]   - koeficient bezpečnosti; 
MKL [Nm]   - kroutící moment přenášený šroubovým spojem; 
MU112 [Nm]   - utahovací moment šroubu; 
pDK10 [MPa]    - dovolený tlak na povrch kolíku; 
Pkol112 [MPa]    - tlak na povrchu kolíků při působení maximální dovolené síly; 
Re10.9 [MPa]   - jmenovitá mez kluzu; 
S12 [mm]   - rozteč závitu; 
β30 [o]   - polovina vrcholového úhlu metrického závitu; 
σ112 [MPa]    - namáhání dříku šroubu v tahu; 
σD10.9 [MPa]    - dovolené napětí v tahu; 
σred112 [MPa]    - redukované napětí ve šroubu při dotahování; 
τDK10 [MPa]    - dovolené smykové napětí kolíku; 
τK10.9 [MPa]    - dovolené smykové napětí ve šroubu. 
 
 

7.11.4  Šroubové spojení s předpětím víka válce s válcem hydromotoru 
Víko válce je zatíženo tlakem hydraulického oleje nebo přímo pístem hydromotoru (tvoří 
doraz pístu). Šrouby víka jsou předepnuty tak, aby nedošlo během provozu k nadzvednutí 
víka a tím k úniku oleje. Víko je osazeno 10 šrouby pevnostní třídy 8.8. 

7.11.4.1 Dovolené napětí v tahu šroubu pevnostní třídy 8.8 
Dáno: Re8.8  = 640 MPa  [61], 

MPaMPaReD 1926403,03,0 8.88.8 =⋅=⋅=σ  

Dovolené napětí v tahu je MPaD 1928.8 =σ . 
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7.11.4.2 Výpočet tuhosti šroubu a příruby 

šd
šz

p

d
p

p

 
Obr. 7.26 Deformační kužel, činné délky a průměry. 

Tuhost šroubu: 
Tuhost šroubu je počítána zvlášť pro válcovou a závitovou část s uvážením částečného vlivu 
matice. Jednotlivé tuhosti jsou řazeny sériově. 
 

Tuhost válcové části dříku [9]: 
Dáno: MPaEŠ

5101,2 ⋅= ; mmDŠd 10= ; mmlŠd 13= . 

16
252

1 10269,1
413

10101,2
4

−⋅=
⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=
⋅

= Nmm
mm

mmMPa
l

DE
l

SE
c

Šd

ŠdŠ

Šd

ŠdŠ ππ
  

Tuhost válcové části dříku je 16
1 10269,1 −⋅= Nmmc . 

 

Tuhost závitové části dříku [9]: 
Dáno: MPaEŠ

5101,2 ⋅= ; mmDm 16,810 = ; mmlŠz 22= . 

15
252

1010
2 10989,4

422
16,8101,2

4
−⋅=

⋅
⋅⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=
⋅

= Nmm
mm

mmMPa
l

DE
l

SE
c

Šz

mŠ

Šz

mŠ ππ
  

Tuhost závitové části dříku je 15
2 10989,4 −⋅= Nmmc . 

 

Celková tuhost dříku [9]: 
Dáno: 16

1 10269,1 −⋅= Nmmc ; 15
2 10989,4 −⋅= Nmmc . 

21

21

21

111
cc
ccc

ccc Š
Š +

⋅
=⇒+=  

15
1516

1516

10581,3
10989,410269,1
10989,410269,1 −

−−

−−

⋅=
⋅+⋅
⋅⋅⋅

= Nmm
NmmNmm
NmmNmmcŠ  

Celková tuhost dříku je 1510581,3 −⋅= NmmcŠ . 
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Tuhost příruby [9]: 
Deformační komolý kužel je pro jednoduchost řešení nahrazen dutým válcem. 

            

p

p p

                        

p

p p

 
Obr. 7.27  Nahrazení deformačního komolého kužele dutým válcem. 

Dáno: MPaE p
5101,2 ⋅= ; mmDp 32= ; mmd p 11= ; mml p 22= . 

( )
4

22

⋅

+⋅⋅
=

⋅
=

p

ppp

p

pp
p l

dDE
l

SE
c

π
 

( ) ( )( ) 16
225

10292,6
430

1132101,2 −⋅=
⋅

+⋅⋅⋅
= Nmm

mm
mmmmMPac p

π  

Tuhost příruby je 1610292,6 −⋅= Nmmc p . 

7.11.4.3   Pracovní síla na jeden šroub 
Víko hydraulického válce je přišroubováno 10 šrouby M10 pevnostní třídy 8.8. 
Dáno: NFV 47682= . 

NNF
F V

pp 4768
10

47682
10

===  

Pracovní síla na jeden šroub je NFpp 4768= . 

7.11.4.4  Výpočet síly předepnutí v ose šroubu při montáži [9] 

Dáno: NFpp 4768= ; 1510581,3 −⋅= NmmcŠ ; 1610292,6 −⋅= Nmmcp ; ψ = 0,3. 
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Síla předepnutí v ose šroubu při montáži je NFQV 5942= . 

7.11.4.5  Maximální osová síla ve šroubu za provozu [9] 

Dáno: NFpp 4768= ; ψ = 0,3. 

( ) ( ) ( ) NNFFFF ppppppQVM 61983,0147681 =+⋅=+⋅=+⋅= ψψ  
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Obr.7.28 Deformační charakteristika šroubového spoje. 

Maximální osová síla ve šroubu za provozu je NFQVM 6198= . 
 

7.11.4.6  Kontrola redukovaného napětí v dříku šroubu při montáži 
Šroub je při montáži namáhán osovou silou a kroutícím momentem vyvolaným při 
dotahování šroubu. 

Namáhání dříku šroubu při montáži v tahu: 
Dáno: NFQV 5942= ; mmDm 16,810 = . 

MPa
mm

N
D

F
S
F

m

QVQV
tV 114

4
16,8

5942

4

22
1010

=
⋅

=
⋅

==
ππ

σ  

Namáhání dříku šroubu při montáži v tahu je MPatV 114=σ .  

Redukované napětí ve šroubu při montáži [9]: 
Dáno: MPatV 114=σ ; MPaD 1928.8 =σ .  

8.8
22 3 DKVtVredV στσσ ≤⋅+=                       MPaMPatVKV 681146,06,0 =⋅=⋅= στ  

MPaMPaMParedV 164683114 22 =⋅+=σ  

Redukované napětí ve šroubu při dotahování je MParedV 164=σ . 

8.8DredV σσ ≤  

Redukované napětí ve šroubu při dotahování nepřekračuje dovolené namáhání. 
 

7.11.4.7  Kontrola napětí dříku šroubu v tahu při provozu 

Dáno: NFQVM 6198= ; MPaD 1928.8 =σ ; mmDm 16,810 = . 

MPa
mm

N
D

F
S
F

m

QVM

m

QVM
tVM 119

4
16,8

6198

4

22
1010

=
⋅

=
⋅

==
ππ

σ  

Napětí dříku šroubu v tahu při provozu je MPatVM 119=σ . 
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8.8DtVM σσ ≤  

Napětí v ose šroubu při provozu nepřekračuje dovolené napětí. 

7.11.4.8  Výpočet utahovacího momentu [9] 

Odvození dle kap. 7.11.2.4. 
Dáno: NFQV 5942= , 14,014,0 =f , o3030 =β , mmDS 026,910 = , mms 5,110 = , 

mmDh 0,1610 = , mmdh 1110 = . 
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NmNmmMUV 9,1515880 ==  

Utahovací moment šroubu M12 10.9 je NmMUV 9,15= . 
 
Kde: 
c1 [Nmm-1] je tuhost válcové části dříku; 
c2 [Nmm-1]  - tuhost závitové části dříku; 
cp [Nmm-1]  - tuhost příruby; 
cŠ [Nmm-1]  - celková tuhost dříku šroubu; 
dh10 [mm]   - průměr díry pro šroub; 
Dh10 [mm]   - průměr hlavy šroubu; 
Dm10 [mm]   - malý průměr závitu šroubu; 
Dp [mm]   - vnější průměr náhradního válce příruby; 
dp [mm]   - vnitřní průměr náhradního válce příruby; 
DS10 [mm]   - střední průměr závitu šroubu; 
DŠd [mm]   - průměr dříku šroubu; 
Ep [MPa]   - modul pružnosti v tahu mat. příruby; 
EŠ [MPa]   - modul pružnosti v tahu mat. dříku šroubu; 
f0,14 [-]   - součinitel tření; 
Fpp [N]   - pracovní síla na jeden šroub; 
FQV [N]   - síla předepnutí v ose šroubu při montáži; 
FQVM [N]   - maximální osová síla ve šroubu za provozu; 
FV [N]   - síla hydromotoru; 
lp [mm]   - výška náhradního válce příruby; 
lŠd [mm]   - délka válcové části dříku šroubu; 
lŠz [mm]   - délka závitové části dříku šroubu; 
MUV [Nm]   - utahovací moment šroubu; 
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Re8.8 [MPa]   - jmenovitá mez kluzu; 
S10 [mm]   - rozteč závitu; 
β30 [o]   - polovina vrcholového úhlu metrického závitu; 
σD8.8 [MPa]    - dovolené napětí v tahu; 
σredV [MPa]    - redukované napětí ve šroubu při dotahování; 
σtV [MPa]    - namáhání dříku šroubu při montáži v tahu; 
τKV [MPa]    - dovolené smykové napětí ve šroubu; 
ψ [-]   - koeficient zbytkového napětí. 
 

7.12 Výpočet vnitřního čelního ozubení 

Přenos kroutícího momentu z planetové převodovky na otočný stůl je u varianty B řešen 
dvojicí čelních ozubených kol s přímými zuby. Pastorek (obr. 7.29, poz. 1) má vnější čelní 
ozubení a  spolu zabírající věnec (obr. 7.29, poz. 2) vnitřní čelní ozubení. 

1
2

 
Obr. 7.29 Vnitřní čelní soukolí s přímými zuby. 

7.12.1 Základní rozměry čelního nekorigovaného soukolí s přímými zuby 
[16] 
Dle předběžných výpočtů voleno: m = 4 mm, zB1 = 18, zB2 = 80, α = 20 o, bB1 = 39 mm,   
bB2 = 45 mm, bWB = 39 mm. 

Rozteč zubů: 
Dáno: m = 4 mm. 

mmmmmpB 566,124 =⋅=⋅= ππ  

Rozteč zubů je mmpB 566,12= . 

Základní rozteč zubů:  
Dáno: mmpB 566,12= ; α = 20 o. 

mmmmpp o
BbB 809,1120cos566,12cos =⋅=⋅= α  

Základní rozteč zubů je mmpbB 809,11= . 

Průměr roztečné kružnice: 
Dáno: m = 4 mm; zB1 = 18; zB2 = 80. 

mmmmmzd BB 7241811 =⋅=⋅=  ,  mmmmmzd BB 32048022 =⋅=⋅=  

Průměr roztečné kružnice pastorku je mmd B 721 =  a věnce je mmd B 3202 = . 
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Průměr základní kružnice: 
Dáno: mmd B 721 = ; mmd B 3202 = ; α = 20 o.  

mmmmdd o
BbB 658,6720cos72cos11 =⋅=⋅= α   

mmmmdd o
BbB 702,30020cos320cos22 =⋅=⋅= α  

Průměr základní kružnice pastorku je mmdbB 658,671 =  a věnce je mmdbB 702,3002 = . 

Průměr hlavové kružnice: 
Dáno: m = 4 mm; mmd B 721 = ; mmd B 3202 = . 

mmmmmmmdd BaB 804272211 =⋅+=⋅+=  

Průměr hlavové kružnice kola - předběžný výpočet:  
mmmmmmmdd BxaB 31242320222 =⋅−=⋅−=  

Průměr hlavové kružnice pastorku je mmdaB 801 = . 

Kontrola na interferenci věnce ( vnitřní ozubení ): 
Dáno: mmd xaB 3122 = ; mmd B 721 = ; mmd B 3202 = ; α = 20 o. 

( )xaBBBBB dddddkm 2
2

21
2
1

2
2 sin2sin5,0 −⋅⋅⋅−⋅+⋅= αα   

( ) mmmmmmmmmmmmkm o 218,031220sin32072220sin723205,0 2222 =−⋅⋅⋅−⋅+⋅=  

Je-li: 0>km , provede se zkrácení hlavy: 
 mmmmmmkmdd xaBaB 436,312218,02312222 =⋅+=⋅−=  

Průměr hlavové kružnice věnce po úpravě je mmdaB 436,3122 = . 

Průměr patní kružnice: 
Dáno: c = 0,25 mm; m = 4 mm; mmd B 721 = ; mmd B 3202 = . 

( ) ( ) mmmmmmmmcmdd BfB 6225,0142721211 =+⋅⋅−=+⋅⋅−=  

( ) ( ) mmmmmmmmcmdd BfB 33025,01423201222 =+⋅⋅+=+⋅⋅+=  

Průměr patní kružnice pastorku je mmd fB 621 =  a věnce je mmd fB 3302 = . 

Průměr valivé kružnice: 
Dáno: mmd B 721 = ; mmd B 3202 = . 

mmdd BWB 7211 ==   ,  mmdd BWB 32022 ==  

Průměr valivé kružnice pastorku je mmdWB 721 =  a věnce je mmdWB 3201 = . 
 

Tloušťka zubu (na roztečné kružnici): 
Dáno: m = 4 mm. 

mmmmmsB 283,6
2
4

2
=

⋅
=

⋅
=

ππ  
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Tloušťka zubu na roztečné kružnici je mmsB 283,6= . 

Teoretická vzdálenost os ozubeného převodu: 
Dáno: mmd B 721 = ; mmd B 3202 = . 

( ) ( ) mmmmmmdd
a BB

B 124
2

72320
2

12 =
−

=
−

=  

Teoretická vzdálenost os ozubeného převodu je mmaB 124=  

Skutečná vzdálenost os ozubeného převodu: 
Dáno: mmaB 124= . 

mmaa BWB 124==  

Skutečná vzdálenost os ozubeného převodu je mmaWB 124= . 

Provozní úhel záběru: 
Dáno: α = 20 o. 

o
W 20== αα  

Provozní úhel záběru je o
W 20=α . 

Součet jednotkových posunutí je 0. 

Součinitel přisunutí je 0. 

Součinitel záběru profilu: 
Dáno: o

W 20=α ; mmaWB 124= ; mmdaB 801 = ; mmdaB 436,3122 = ; mmpbB 809,11= .  

bB

WWBbBaBbBaB
B p

adddd
⋅

⋅⋅−−−−
=

2
sin22

2
2

2
2

1
2

1 α
εα  

808,1
809,112

20sin1242702,300436,312658,67000,80 2222

=
⋅

⋅⋅+−−−
=

mm
mmmmmmmmmm o

Bαε

Součinitel záběru profilu je 808,1=Bαε . 

 
Kde: 
aB [mm]  je teoretická vzdálenost os ozubeného převodu; 
aWB [mm]   - skutečná vzdálenost os ozubeného převodu; 
bB1 [mm]   - šířka zubů pastorku; 
bB2 [mm]   - šířka zubů ozubeného věnce; 
bWB [mm]   - šířka ozubení; 
c [mm]   - hlavová vůle; 
daB1 [mm]   - průměr hlavové kružnice pastorku; 
daB2 [mm]   - průměr hlavové kružnice věnce; 
daB2x [mm]   - předběžný průměr hlavové kružnice věnce; 
dB1 [mm]   - průměr roztečné kružnice pastorku; 
dB2 [mm]   - průměr roztečné kružnice věnce; 
dbB1 [mm]   - průměr základní kružnice pastorku; 
dbB2 [mm]   - průměr základní kružnice věnce; 
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dfB1 [mm]   - průměr patní kružnice pastorku; 
dfB2 [mm]   - průměr patní kružnice věnce; 
dWB1 [mm]   - průměr valivé kružnice pastorku; 
dWB2 [mm]   - průměr valivé kružnice věnce; 
km [mm]   - kontrola na interferenci věnce ( vnitřní ozubení ); 
m [mm]   - modul ozubení; 
pB [mm]   - rozteč zubů; 
pbB [mm]   - základní rozteč zubů; 
sB [mm]   - tloušťka zubu na roztečné kružnici; 
zB1 [-]   - počet zubů pastorku;  
zB2 [-]   - počet zubů ozubeného věnce; 
α [o]   - úhel záběru; 
αW [o]   - provozní úhel záběru; 
εαB [-]   - součinitel záběru profilu. 
 

7.12.2  Zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol dle ČSN 01 
4686 [16, 17] 

7.12.2.1 Únavová únosnost na dotyk 

Obvodová síla na roztečné kružnici: 
Dáno: Mm068 = 10,9 Nm; pB = 40; ηA = 0,94; mmd B 721 = . 

N
m

Nm
d

pM
d
M

F
B

ABm

B

KB
tB 11384

072,0
94,0409,10222

1

068

1

=
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
⋅

=
η

  

Obvodová síla na roztečné kružnici je NFtB 11384= . 

Poměr zubů (převodový poměr): 
Dáno: zB1 = 18;  zB2 = 80. 

4444,4
18
80

1

2 ===
B

B
B z

z
u  

Poměr zubů (převodový poměr) je 4444,4=Bu . 

Součinitel tvaru zubů: 
5,2=HZ  

Součinitel mechanických vlastností materiálu: 

MPaZ E 190=  

Součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů: 
86,0=BZε  

Napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů ( KH = 1 ): 

Dáno: MPaZ E 190= ; 5,2=HZ ; 86,0=BZε ; 4444,4=Bu ; NFtB 11384= ; mmd B 721 = ; 
bWB = 39 mm. 
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B

B

BWB

tB
BHEHOB u

u
db

F
ZZZ

1

1

+
⋅

⋅
⋅⋅⋅= εσ  

MPa
mmmm

NMPaHOB 910
4444,4

14444,4
7239

1138486,05,2190 =
+

⋅
⋅

⋅⋅⋅=σ  

Napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů je MPaHOB 910=σ . 

7.12.2.2 Výpočtové napětí v ohybu 

Součinitel vnějších dynamických sil: 
1=AK  

Obvodová rychlost na roztečné kružnici: 
Dáno: mmd B 721 = ; 125,1 −= sn pB  . 

11
1

1 28,0072,025,1
2

2 −− =⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅= msmsdndnv BpB
B

pBB πππ  

Obvodová rychlost na roztečné kružnici je 128,0 −= msvB . 

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů na dotyk: 
1,1=αHK  

Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk: 
27,1=βHK  

Pomocné součinitele: 
07,39=PK   ,    0193,0=QK  

Součinitel rychlosti:  
Dáno: 07,39=PK ; 0193,0=QK ; 1=AK ; NFtB 11384= ; zB1 = 18; 128,0 −= msvB ; 

4444,4=Bu ; bWB = 39 mm. 

2

2
1

1100
1

B

BBB
Q

tBA

WBP
vB u

uvzK
FK
bK

K
+

⋅
⋅

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
⋅

+=  

008,1
4444,41

4444,4
100
28,0180193,0

113841
3907,391 2

21

=
+

⋅
⋅

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅
⋅

+=
−ms

N
mmKvB  

Součinitel rychlosti je 008,1=vBK  

Součinitel přídavných zatížení: 
Dáno: 1=AK ; 008,1=vBK ; 1,1=αHK ; 27,1=βHK . 

408,127,11,1008,11 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= βα HHvBAHB KKKKK  

Součinitel přídavných zatížení je 408,1=HBK . 
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Výpočtové napětí v dotyku: 
Dáno: 408,1=HBK ; MPaHOB 910=σ . 

NMPaKHBHOBHB 8,1079408,1910 =⋅=⋅= σσ  

Výpočtové napětí v dotyku je NHB 8,1079=σ  

7.12.2.3 Bezpečnost proti tvorbě pittingů 

Hodnoty NHB 8,1079=σ  bude dosahováno jen při zrychlování stolu a brždění stolové desky 
za použití nejvýkonnějšího použitelného servomotoru. 
Dáno: NHB 8,1079=σ ; MPaH 12702,1lim =σ . 

2,11,12,1lim
2,1 ÷≥⋅⋅⋅= VRL

HB

H
HB ZZZS

σ
σ

,          1=⋅⋅ VRL ZZZ   pro tvrzená a broušená kola 

18,11
8,1079

1270
2,1 =⋅=

MPa
MPaSHB  

Bezpečnost proti tvorbě pittingů je dostačující. 
 
Kde: 
bWB [mm]  je šířka ozubení; 
dB1 [mm]   - průměr roztečné kružnice pastorku; 
FtB [N]   - obvodová síla na roztečné kružnici; 
KA [-]   - součinitel vnějších dynamických sil; 
KHB [-]   - součinitel přídavných zatížení; 
KHα [-]   - součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů na dotyk; 
KHβ [-]   - součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk; 
Kp [-]   - pomocný součinitel; 
KQ [-]   - pomocný součinitel;  
KvB [-]   - součinitel rychlosti; 
Mm068 [Nm]   - kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7068; 
npB [s-1]   - otáčky pastorku; 
pB [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu B; 
SHB1,2  [-]   - součinitel bezpečnosti proti tvorbě pittingů; 
uB [-]   - poměr zubů (převodové číslo); 
vB [ms-1]   - obvodová rychlost na roztečné kružnici; 
zB1 [-]   - počet zubů pastorku;  
zB2 [-]   - počet zubů ozubeného věnce; 
ZE [-]   - součinitel mechanických vlastností materiálu; 
ZH [-]   - součinitel tvaru zubů; 
ZτB [-]   - součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů; 
ηA [-]   - účinnost planetové převodovky; 
σHB [MPa]   - výpočtové napětí v dotyku; 
σHlim1,2 [MPa]   - mez únavy v dotyku; 
σHOB [MPa]   - napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů. 
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7.12.2.4 Statická únosnost v dotyku 

Jednorázové maximální zatížení: 
Dáno: NFtB 11384= . 

NNFF tBBt 227681138422max =⋅=⋅=  

Jednorázové maximální zatížení je NF Bt 22768max = . 

Dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení: 
Dáno: MPaVHV 720= . 

MPaMPaVHVHP 288072044max =⋅=⋅=σ  

Dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení je MPaHP 2880max =σ . 

Největší napětí v dotyku: 
Dáno: NF Bt 22768max = ; NFtB 11384= ; MPaHOB 910=σ ; 408,1=HBK .  

tB

HBBt
HOBBH F

KF ⋅
⋅= max

max σσ   

MPa
N

NMPaBH 1527
11384

408,122768910max =
⋅

⋅=σ  

Největší napětí v dotyku je MPaBH 1527max =σ  

Statická bezpečnost v dotyku: 
Dáno: MPaHP 2880max =σ ; MPaBH 1527max =σ . 

89,1
1527
2880

max

max ===
MPa
MPaS

BH

HP
HstB σ

σ
 

Bezpečnost napětí v dotyku je dostačující. 
 
Kde: 
FtB [N]  je obvodová síla na roztečné kružnici; 
FtmaxB [N]   - jednorázové maximální zatížení; 
KHB [-]   - součinitel přídavných zatížení; 
SHstB [-]   - statická bezpečnost v dotyku; 
VHV [MPa]   - tvrdost na boku zubu; 
σHmaxB [MPa]   - největší napětí v dotyku; 
σHOB [MPa]   - napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů; 
σHPmax [MPa]   - dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení. 

7.12.2.5 Únavová únosnost paty zubu v ohybu 

V nebezpečném průřezu paty zubu.  

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů: 
1,1=αFK  
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Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk: 
27,1=βFK  

Provozní součinitel: 
Dáno: 1=AK ; 008,1=vBK ; 1,1=αFK ; 27,1=βFK . 

408,127,11,1008,11 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= βα FFvBAFB KKKKK  

Provozní součinitel je 408,1=FBK . 

Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí: 
85,4=FSBY     

Součinitel sklonu zubu: 
1=BYβ   

Součinitel vlivu záběru profilu: 
Dáno: 808,1=Bαε . 

6425,0
808,1

8,02,08,02,0 =+=+=
B

BY
α

ε ε
 

Součinitel vlivu záběru profilu je 6425,0=BYε . 

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu: 
Dáno: 408,1=FBK ; 85,4=FSBY ; 1=BYβ ; 6425,0=BYε ; NFtB 11384= ; m = 4 mm;  
bWB = 39 mm. 

MPa
mmmm

N
mb

FYYYK

WB

tBBBFSBFB
FB 320

439
113846425,0185,4408,1

=
⋅

⋅⋅⋅⋅
=

⋅

⋅⋅⋅⋅
= εβσ  

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu je MPaFB 320=σ . 

7.12.2.6 Bezpečnost proti vzniku únavového lomu v patě zubu 

Součinitel životnosti pro ohyb: 
Dáno: 9=qH , 6

lim 103 ⋅=FN , 710=N . 

8748,0
10
1039

7

6
lim =

⋅
== qH F

N N
NY  

Součinitel životnosti pro ohyb je 8748,0=NY  . 

Součinitel vrubové citlivosti: 
5,1=δY   

Součinitel velikosti pro ohyb: 
1=xY  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu: 
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Dáno: MPaF 7002,1lim =σ ; 8748,0=NY ; 5,1=δY ; 1=xY ; MPaFB 320=σ . 

4,1lim ≥
⋅⋅⋅

=
FB

xNF
FB

YYYS
σ

σ δ  

87,2
320

15,18748,0700
=

⋅⋅⋅
=

MPa
MPaSFB  

Bezpečnost proti únavovému lomu je dostačující. 
 
Kde: 
bWB [mm]  je šířka ozubení; 
FtB [N]   - obvodová síla na roztečné kružnici; 
KA [-]   - součinitel vnějších dynamických sil; 
KFB [-]   - provozní součinitel; 
KFα [-]   - součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů; 
KFβ [-]   - součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk; 
KvB [-]   - součinitel rychlosti; 
m [mm]   - modul ozubení; 
N [-]   - počet cyklů; 
NFlim [-]   - bázový počet zatěžovacích cyklů; 
qH [-]   - exponent Wöhlerovy křivky; 
SFB [-]   - součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu; 
YFSB [-]   - součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí; 
YN [-]   - součinitel životnosti pro ohyb; 
Yx [-]   - součinitel velikosti pro ohyb; 
YβB [-]   - součinitel sklonu zubu; 
Yδ [-]   - součinitel vrubové citlivosti; 
YεB [-]   - součinitel vlivu záběru profilu; 
εαB [-]   - součinitel záběru profilu; 
σFB [MPa]   - ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu; 
σFlim1,2 [MPa]   - mez únavy v ohybu. 

7.12.2.7 Statická bezpečnost proti vzniku trvalé deformace v patě zubu 

Maximální místní ohybové napětí v patě zubu: 
Dáno: NF Bt 22768max = ; NFtB 11384= ; MPaFB 320=σ . 

MPa
N

NMPa
F
F

tB

BtFB
BF 640

11384
22768320max

max =
⋅

=
⋅

=
σσ  

Maximální místní ohybové napětí v patě zubu je MPaBF 640max =σ . 

Statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení: 
Dáno: MPaF 7002,1lim =σ . 

MPaMPaFFSt 17507005,25,2 lim =⋅=⋅= σσ  

Statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení je MPaFSt 1750=σ . 

Součinitel bezpečnosti proti vzniku trvalé deformace zubu, počátečních trhlin nebo 
křehkého lomu v patě zubu: 
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Dáno: NF Bt 22768max = ; MPaFSt 1750=σ . 

25,1
max

≥=
BF

FSt
FSBS

σ
σ

 

73,2
640

1750
==

MPa
MPaSFSB  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku trvalé deformace zubu, počátečních trhlin nebo křehkého 
lomu v patě zubu je dostačující. 
 
Kde: 
FFSt [N]  je  statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení; 
FtB [N]   -obvodová síla na roztečné kružnici; 
FtmaxB [N]   - jednorázové maximální zatížení; 
SFSB [-]   - součinitel bezpečnost proti vzniku trvalé deformace zubu; 
σFB [MPa]   - ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu; 
σFlim1,2 [MPa]   - mez únavy v ohybu; 
σFmaxB [MPa]   - maximální místní ohybové napětí v patě zubu. 

7.12.2.8 Výsledky pevnostní kontroly 

Bezpečnost proti tvorbě pittingů 

18,12,1 =HBS  

Statická bezpečnost v dotyku 

89,1=HstBS  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu 

87,2=FBS  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku trvalé deformace zubu, počátečních trhlin nebo 
křehkého lomu v patě zubu 

73,2=FSBF  
 

7.12.3   Výsledky výpočtu ozubeného soukolí v programu Autodesk 
Inventor 

Ozubené soukolí bylo navrženo a výpočetně ověřeno v programu Autodesk Inventor 
Professional 10.0. 

Scénáře 
Vnitřní ozubení - CSN 

Způsob výpočtu geometrie: Osové vzdálenosti dle modulu, počtu zubů, korekce a sklonu 
zubů 

Rozdělení korekcí: V převráceném poměru 

Způsob výpočtu zatížení: Ze vstupního momentu a otáček příkon 
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Metoda pevnostního výpočtu: Pevnostní kontrola 
 

Základní parametry 
 

Parametr  Jednotka Veličina 
Požadovaný převodový poměr  4,4444 
Skutečný převodový poměr   4,4444 
Úhel záběru α 20° 
Výška hlavy zubu ha* 1 (= 4 mm) 
Hlavová vůle c* 0,25 (= 1 mm) 
Zaoblení paty   0,38 (= 1,52 mm) 
Výška hlavy nástroje   1,25 (= 5 mm) 
Úhel sklonu zubů β 0° 
Modul m 4 mm 
Vzdálenost os aw 124 mm 
Roztečná vzdálenost os a 124 mm 
Celková jednotková korekce   0 
Provozní úhel záběru aw 20° 
Normální rozteč p 12,566 mm 
Základní rozteč ptb 11,809 mm 
Součinitel trvání záběru   1,8076 (1,8076 + 0) 
Označení přesnosti   8-8-8-Db/III 
Zaručená boční vůle jnmin 0,054 mm 
Mezní úchylka sklonu zubu Fb 0,018 mm 
Mezní úchylka rovnoběžnosti os fx 0,018 mm 
Mezní úchylka rovnoběžnosti os fy 0,009 mm 

 
Parametr  Kolo 1 Kolo 2 

Počet zubů 18 80 
Jednotkové posunutí 0 0 
Roztečný průměr d 72 mm 320 mm 
Průměr základní kružnice db 67,658 mm 300,702 mm 
Hlavový průměr da 80 mm 312,436 mm 
Patní průměr df 62 mm 330 mm 
Pracovní roztečný průměr dw 72 mm 320 mm 
Tloušťka zubu s 6,283 mm 6,283 mm 
Šířka hlavy zubu 0,6817 (= 2,7267 mm) 0,5812 (= 2,3248 mm)
Šířka ozubení 39 mm 45 mm 
Šířkový poměr 0,5417 0,1219 
Tloušťka zubu na tětivě sk -0,045,548

-0,14
mm

 

0,225 5,548 
0,08 

mm

 
Rozměr přes zuby W 

-0,03830,53
-0,133

mm

 

0,21 116,663 
0,075 

mm
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Rozměr přes válečky (kuličky) M 
-0,11581,831
-0,285

mm

 

0,625 309,66 
0,295 

mm

 
Průměr válečku (kuličky) dw 7 mm 7 mm 
Virtuální počet zubů zv 18 80 
Mezní obvodové házení ozubení Fr 0,05 mm 0,071 mm 
Mezní úchylka čelní rozteče fpt 0,025 mm 0,028 mm 
Mezní úchylka základní rozteče fpb 0,023 mm 0,026 mm 

Zatížení 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Výkon P 3,2201 kW 3,1879 kW 
Účinnost h 0,99 
Otáčky n 75 min-1 16,875 min-1 
Točivý moment Mk 410 Nm 1804 Nm 
Obvodová síla Ft 11388,8889 N 
Radiální síla Fr 4145,2166 N 
Axiální síla Fa 0 N 
Normální síla Fn 12119,8024 N 
Obvodová rychlost v 0,2827 m/s 
Rezonanční otáčky nE1 19141,79 min-1 - 

  

Pevnostní výpočet dle ČSN 01 4686 
Trvanlivost Lh 25000 hod 

Materiálové hodnoty 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Mez únavy v dotyku sHlim 1270 MPa 1270 MPa 
Mez únavy v ohybu sFlim 700 MPa 700 MPa 
Mez pevnosti v tahu   785 MPa 785 MPa 
Mez kluzu v tahu   588 MPa 588 MPa 
Tvrdost v jádře zubu   200 HV 200 HV 
Tvrdost na boku zubu   600 HV 600 HV 
Bázový počet zatěžovacích cyklů v dotyku [106]   100 100 
Bázový počet zatěžovacích cyklů v ohybu [106]   3 3 
Exponent Wöhlerovy křivky pro dotyk   10 10 
Exponent Wöhlerovy křivky pro ohyb   9 9 
Modul pružnosti v tahu [103]   206 MPa 206 MPa 
Poissonovo číslo   0,3 0,3 
Zpracování materiálu   4 4 

Součinitelé pro dotyk 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Vnějších dynamických sil KA 1 
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Koeficient vnitřních dynamických sil KHv 1,008 
Koef. nerovnoměrnosti zatížení po šířce KHb 1,431 
Podílu zatížení jednotlivých zubů KHa 1 
Celkový KH 1,442 
Jednorázového přetížení KAS 1 
Koeficient mechanických vlastností Ze 189,812 
Koeficient tvaru spoluzabírajících zubů Zh 2,495 
Koeficient délky dotyku Zε 0,855 
Koeficient jednopárového záběru ZB 1 1 
Koeficient životnosti Zn 1 1,147 
Maziva Zl 1 
Výchozí drsnosti zubů Zr 1 
Koeficient obvodové rychlosti Zv 0,906 
Koeficient sklonu zubu Zb 1 
Koeficient velikosti Zx 1 1 
Koeficient párování materiálu Zw 1 

Součinitelé pro ohyb 

 Parametr Kolo 1 Kolo 2 
Vnějších dynamických sil KA 1 
Koeficient vnitřních dynamických sil KFv 1,008 
Koef. nerovnoměrnosti zatížení po šířce KFb 1,375 
Podílu zatížení jednotlivých zubů KFa 1,276 
Celkový KF 1,768 
Jednorázového přetížení KAS 1 
Koeficient tvaru zubu YFa 2,897 1,996 
Koeficient koncentrace napětí YSa 1,506 2,503 
Přídavného vrubu v &patě zubu YSarel 1 1 
Koeficient sklonu zubu Yb 1 
Vlivu záběru profilu  Yε 0,643 
Střídavého zatížení Ya 1 1 
Technologie výroby Yt 1 1 
Koeficient životnosti Yn 1 1 
Koeficient vrubové citlivosti Yd 1,19 1,35 
Velikosti Yx 1 1 
Drsnosti povrchu Yr 1 

Výsledky výpočtu 

 Parametr Kolo 1 Kolo 2 
Koeficient bezpečnosti v dotyku SH 1,162 1,219 
Koeficient bezpečnosti v ohybu SF 2,303 2,632 
Statická bezpečnost v dotyku SHst 2,215 2,215 
Statická bezpečnost v ohybu SFst 4,838 4,873 
Pevnostní kontrola Vyhovuje 

Tab. 7.1 Výsledky výpočtu čelního ozubeného soukolí. 
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7.13 Výpočet kuželového ozubení 

K přenosu kroutícího momentu z planetové převodovky na otočný stůl je pro variantu A 
řešen dvojicí kuželových ozubených kol s přímými zuby. Obr. 7.30. Pastorek (poz. 1) a  
spolu zabírající kolo (poz. 2).  

1
2

 
Obr. 7.30 Kuželové soukolí s přímými zuby. 

7.13.1 Základní rozměry kuželového korigovaného soukolí [16] 

7.13.1.1 Základní rozměry kuželového korigovaného soukolí s přímými zuby 
s proměnnou výškou zubu  
Dle předběžných výpočtů voleno: m = 4 mm; zA1 = 18, zA2 = 91; α = 20 o; bA1,2 = 35 mm; bWA 
= 35 mm; mmx 453,02,1 = ; c = 0,20. 

Úhel os soukolí: 
o90=Σ  

Převodový poměr: 
Dáno: zA1 = 18; zA2 = 91. 

0556,5
18
91

1

2 ===
A

A
A z

zu  

Převodový poměr je 0556,5=Au . 

Úhel roztečného kužele pro Σ = 90o: 
Dáno: 0556,5=Au . 

o

A

arctg
u

arctg 189,11
0556,5
11

1 =⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=δ  

o
A arctgarctgu 811,780556,52 ===δ  

Úhel roztečného kužele pastorku je o189,111 =δ a kola je o811,782 =δ . 

Vnější roztečný průměr: 
Dáno: m = 4 mm; zA1 = 18; zA2 = 91. 

mmmmzmd AAe 7218411 =⋅=⋅= ,  mmmmzmd AAe 36491422 =⋅=⋅=  

Vnější roztečný průměr pastorku je mmd Ae 721 =  a kola je mmd Ae 3642 = . 

Střední roztečný průměr: 
Dáno: bWA = 35 mm; mmd Ae 721 = ; mmd Ae 3642 = . 
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mmmmmmbdd o
WAAeAm 209,65189,11sin3572sin 111 =⋅−=⋅−= δ  

mmmmmmbdd o
WAAeAm 665,329811,78sin35364sin 222 =⋅−=⋅−= δ  

Střední roztečný průměr pastorku je mmd Am 209,651 =  a kola je mmd Am 665,3292 = . 

Střední normálný modul: 
Dáno: mmd Am 209,651 = ; zA1 = 18. 

mmmm
z

d
m

A

Am
mn 6227,3

18
209,65

1

1 ===  

Střední normálný modul je mmmmn 6227,3= . 

Virtuální čelní modul:  
Dáno: mmmmn 6227,3= . 

mmmm vtmn 6227,3==  

Virtuální čelní modul je mmmvt 6227,3= . 

Výška hlavy zubu: 
Dáno: m = 4 mm; mmx 453,02,1 = . 

( ) ( ) mmmmmmxmhae 812,5453,0141 2,11 =+⋅=+⋅=  

( ) ( ) mmmmmmxmhae 188,2453,0141 2,12 =−⋅=−⋅=  

Výška hlavy zubu je mmhae 812,51 =  a mmhae 188,22 = . 

Průměr vnější hlavové kružnice: 
Dáno: o811,782 =δ ; o189,111 =δ mmd Ae 3642 = ; mmd Ae 721 = ; mmhae 188,22 = ; 

mmhae 812,51 = . 

mmmmmmhdd o
aeAeae 403,83189,11cos812,5272cos2 1111 =⋅⋅+=⋅⋅+= δ  

mmmmmmhdd o
aeAeae 849,364811,78cos188,22364cos2 2222 =⋅⋅+=⋅⋅+= δ  

Průměr vnější hlavové kružnice pastorku je mmdae 403,831 =  a kola je mmdae 849,3642 = . 

7.13.1.2 Rozměry náhradního (virtuálního) kola (uprostřed šířky zubu) 

Virtuální úhel záběru: 
Dáno: α = 20 °. 

o
vn 20== αα  

Virtuální úhel záběru je o
vn 20=α . 

Virtuální převodové číslo: 
Dáno: 0556,5=Au . 

559,250556,5 22 === Av uu  



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 103

Virtuální převodové číslo je 559,25=vu . 

Počet zubů virtuálního kola: 
Dáno: zA1 = 18; zA2 = 91; o189,111 =δ ; o811,782 =δ . 

349,18
189,11cos

18
cos 1

1
1 === o

A
v

zz
δ

 

961,468
811,78cos

91
cos 2

2
2 === o

A
v

zz
δ

 

Počet zubů virtuálního pastorku je 349,181 =vz   a kola je 961,4682 =vz . 

Roztečný průměr virtuálního kola: 
Dáno: mmd Am 209,651 = ; mmd Am 665,3292 = ; o189,111 =δ ; o811,782 =δ . 

mmmmd
d o

Am
v 472,66

189,11cos
209,65

cos 1

1
1 ===

δ
 

mmmmd
d o

Am
v 946,1698

811,78cos
665,329

cos 2

2
2 ===

δ
 

Roztečný průměr virtuálního pastorku je mmdv 472,661 =  a kola je mmdv 946,16982 = . 

Virtuální vzdálenost os: 
Dáno: mmdv 472,661 = ; mmdv 946,16982 = . 

( ) ( ) mmmmmmdda vvv 702,882946,1698472,665,05,0 21 =+⋅=+⋅=  

Virtuální vzdálenost os je mmav 702,882= . 

Virtuální hlavový průměr: 
Dáno: mmdv 472,661 = ; mmdv 946,16982 = ; mmmvt 6227,3= ; mmx 453,02,1 = . 

( ) ( ) mmmmmmmmxmdd vtvva 000,77453,016227,32472,6612 2,111 =+⋅⋅+=+⋅⋅+=  

( ) ( ) mmmmmmmmxmdd vtvva 909,1702453,016227,32946,169812 2,122 =−⋅⋅+=−⋅⋅+=  

Virtuální hlavový průměr pastorku je mmdva 000,771 =  a kola je mmdva 909,17022 = . 

Virtuální základní průměr: 
Dáno: mmdv 472,661 = ; mmdv 946,16982 = ; o

vn 20=α . 

mmmmdd o
vnvvb 463,6220cos472,66cos11 =⋅=⋅= α  

mmmmdd o
vnvvb 487,159620cos946,1698cos22 =⋅=⋅= α  

Virtuální základní průměr pastorku je mmdvb 463,621 = a kola je mmdvb 487,15962 = . 

Šířka ozubení virtuálního soukolí: 
Dáno: mmbWA 35= . 

mmbb WAv 35==  
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Šířka ozubení virtuálního soukolí je mmbv 35= . 

Součinitel záběru virtuálního soukolí: 
Dáno: mmdva 000,771 = ; mmdva 909,17022 = ; mmdvb 463,621 = ; mmdvb 487,15962 = ; 

mmav 702,882= ; o
vn 20=α ; mmmvt 6227,3= . 

vtvt

vnvvbvavbva
v m

adddd
απ

α
ε α cos2

sin22
2

2
2

2
1

2
1

⋅⋅⋅
⋅⋅−−+−

=  

o

o

v mm
mmmmmmmmmm

20cos6227,32
20sin702,8822487,1596909,1702463,62000,77 2222

⋅⋅⋅
⋅⋅−−+−

=
π

ε α

mmv 580,1=αε  

Součinitel záběru virtuálního soukolí je mmv 580,1=αε . 
 
Kde: 
av [mm]  je virtuální vzdálenost os ozubeného převodu; 
bA1,2 [mm]   - šířka zubů pastorku a ozubeného věnce; 
bv [mm]   - šířka ozubení virtuálního soukolí; 
bWA [mm]   - šířka ozubení; 
c [mm]   - hlavová vůle; 
dae1 [mm]   - průměr vnější hlavové kružnice pastorku; 
dae2 [mm]   - průměr vnější hlavové kružnice kola; 
de1A [mm]   -vnější roztečný průměr pastorku; 
de2A [mm]   -vnější roztečný průměr kola; 
dm1A [mm]   - střední roztečný průměr pastorku; 
dm2A [mm]   - střední roztečný průměr kola; 
dv1 [mm]   - roztečný průměr virtuálního pastorku; 
dv2 [mm]   - roztečný průměr virtuálního kola; 
dva1 [mm]   - virtuální hlavový průměr pastorku; 
dva2 [mm]   - virtuální hlavový průměr kola; 
dvb1 [mm]   - virtuální základní průměr pastorku; 
dvb2 [mm]   - virtuální základní průměr kola; 
hae1 [mm]   - výška hlavy zubu; 
hae2 [mm]   - výška hlavy zubu; 
m [mm]   - modul ozubení; 
mmn [mm]   - střední normálný modul; 
mvt [mm]   - virtuální čelní modul; 
uA [-]   - převodový poměr; 
uv [-]   - virtuální převodové číslo; 
zA1 [-]   - počet zubů pastorku;  
zA2 [-]   - počet zubů kola; 
zv1 [-]   - počet zubů virtuálního pastorku;  
zv2 [-]   - počet zubů virtuálního kola; 
α [o]   - úhel záběru; 
αvn [o]   - virtuální úhel záběru; 
 δ1 [o]   - úhel roztečného kužele pastorku; 
δ2 [o]   - úhel roztečného kužele kola; 
εvα [-]   - součinitel záběru virtuálního soukolí; 
Σ [o]   - úhel os soukolí. 
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7.13.2  Zjednodušený kontrolní výpočet kuželových (virtuálních čelních) 
ozubených kol dle ČSN 01 4686 [16, 17] 

7.13.2.1 Síly působící v ozubení 

Obvodová síla na roztečné kružnici: 
Dáno: Mm068 = 10,9 Nm; pA = 35; ηA = 0,94; mmd Am 209,651 = . 

N
m

Nm
d

pM
d
MF

Am

Am

Am

KA
tm 10999

065209,0
94,0359,10222

1

94,0068

1

=
⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
⋅

=
η

  

Obvodová síla na roztečné kružnici je NFtm 10999= . 
 

Střední osové síly: 
Dáno: NFtm 10999= ; α = 20 o; o189,111 =δ ; o811,782 =δ . 

NtgNtgFF oo
tmam 8,776189,11sin2010999sin 11 =⋅⋅=⋅⋅= δα  

NtgNtgFF oo
tmam 2,3927811,78sin2010999sin 22 =⋅⋅=⋅⋅= δα  

Střední osová síla na pastorku je NFam 8,7761 = a kola je NFam 2,39272 = . 

Střední radiální síly: 
Dáno: NFtm 10999= ; α = 20 o; o189,111 =δ ; o811,782 =δ . 

NtgNtgFF oo
tmrm 2,3927189,11cos2010999cos 11 =⋅⋅=⋅⋅= δα  

NtgNtgFF oo
tmrm 8,776811,78cos2010999cos 22 =⋅⋅=⋅⋅= δα  

Střední radiální síla na pastorku je NFrm 2,39271 = a kola je NFrm 8,7762 = . 

7.13.2.2 Únavová únosnost na dotyk 
Napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů ( KH = 1 ) 

Součinitel tvaru zubů: 
5,2=HZ  

Součinitel mechanických vlastností materiálu: 

MPaZ E 190=  

Součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů: 
90,0=AZε  

Napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů (KH = 1): 

Dáno: NFtm 10999= ; 90,0=AZε ; MPaZ E 190= ; 5,2=HZ ; 559,25=vu ; mmbWA 35= ; 
mmdva 000,771 = . 

v

v

vAWA

tm
AHEHOA u

u
db

FZZZ 1

1

+
⋅

⋅
⋅⋅⋅= εσ  
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MPa
mmmm

NMPaHOA 4,880
559,25

1559,25
000,7735

1099990,05,2190 =
+

⋅
⋅

⋅⋅⋅=σ  

Napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů je MPaHOA 4,880=σ . 
 

Součinitel vnějších dynamických sil: 
1=AK  

Obvodová rychlost na roztečné kružnici: 
Dáno: mmdva 000,771 = ; npA = 1,43 s-1. 

11
1

1 345,0077,043,1
2

2 −− =⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅= msmsdndnv vApA
vA

pAA πππ  

Obvodová rychlost na roztečné kružnici je 1345,0 −= msvA . 

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů na dotyk: 
1,1=αHK  

Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk: 
27,1=βHK  

Pomocné součinitele: 
07,39=PK   ,    0193,0=QK  

Součinitel rychlosti:  
Dáno: 0193,0=QK ; 07,39=PK ; 1=AK ; 1345,0 −= msvA ; 559,25=vu ; NFtm 10999= ; 

mmbWA 35= ; 349,181 =vz . 

2

2
1

1100
1

v

vAv
Q

tmA

WAP
vA u

uvz
K

FK
bK

K
+

⋅
⋅

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅
⋅

+=  

009,1
559,251

559,25
100

345,0349,180193,0
109991

3507,391 2

21

=
+

⋅
⋅

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅
⋅

+=
−ms

N
mmKvA  

Součinitel rychlosti je 009,1=vAK  

Součinitel přídavných zatížení: 
Dáno: 1=AK ; 009,1=vAK ; 1,1=αHK ; 27,1=βHK . 

410,127,11,1009,11 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= βα HHvAAHA KKKKK  

Součinitel přídavných zatížení je 410,1=HAK . 

Výpočtové napětí v dotyku: 
Dáno: 410,1=HAK ; MPaHOA 4,880=σ . 

NMPaKHAHOAHA 1045410,14,880 =⋅=⋅= σσ  



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 107

Výpočtové napětí v dotyku je NHA 1045=σ  

7.13.2.3 Bezpečnost proti tvorbě pittingů 

Hodnoty NHA 4,1045=σ  bude dosahováno jen při zrychlování stolu a brždění stolové desky 
za použití nejvýkonnějšího použitelného servomotoru. 
Dáno: NHA 1045=σ ; MPaH 12702,1lim =σ . 

2,11,12,1lim
2,1 ÷≥⋅⋅⋅= VRL

HA

H
HA ZZZS

σ
σ

,          1=⋅⋅ VRL ZZZ   pro tvrzená a broušená kola 

22,11
1045
1270

2,1 =⋅=
MPa
MPaSHA  

Bezpečnost proti tvorbě pittingů je dostačující. 
 
kde: 
bWA [mm]  je šířka ozubení; 
dm1A [mm]   - střední roztečný průměr pastorku; 
dva1 [mm]   - virtuální hlavový průměr pastorku; 
Ftm [N]   - obvodová síla na roztečné kružnici; 
KA [-]   - součinitel vnějších dynamických sil; 
KHA [-]   - součinitel přídavných zatížení; 
KHα [-]   - součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů na dotyk; 
KHβ [-]   - součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk; 
Kp [-]   - pomocný součinitel; 
KQ [-]   - pomocný součinitel;  
KvA [-]   - součinitel rychlosti; 
Mm068 [Nm]   - kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7068; 
npA [s-1]   - otáčky pastorku; 
pA [-]   - převodové číslo planetové převodovky pro variantu A; 
SHA1,2  [-]   - součinitel bezpečnosti proti tvorbě pittingů; 
uv [-]   - virtuální převodové číslo; 
vA [ms-1]   - obvodová rychlost na roztečné kružnici; 
ZE [-]   - součinitel mechanických vlastností materiálu; 
ZH [-]   - součinitel tvaru zubů; 
zv1 [-]   - počet zubů virtuálního pastorku;  
ZτA [-]   - součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů; 
α [o]   - úhel záběru; 
δ1 [o]   - úhel roztečného kužele pastorku; 
δ2 [o]   - úhel roztečného kužele kola; 
ηA [-]   - účinnost planetové převodovky; 
σHA [MPa]   - výpočtové napětí v dotyku; 
σHlim1,2 [MPa]   - mez únavy v dotyku 
σHOA [MPa]   - napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů. 

7.13.2.4 Statická únosnost v dotyku 

Jednorázové maximální zatížení: 
Dáno: NFtm 10999= . 

NNFF tmtm 219981099922max =⋅=⋅=  
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Jednorázové maximální zatížení je NFtm 21998max = . 

Dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení: 
Dáno: MPaVHV 720= . 

MPaMPaVHVHP 288072044max =⋅=⋅=σ  

Dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení je MPaHP 2880max =σ . 
 

Největší napětí v dotyku: 
Dáno: NFtm 10999= ; NFtm 21998max = ; 410,1=HAK ; MPaHOA 4,880=σ . 

tm

HAtm
HOAAH F

KF ⋅
⋅= max

max σσ   

MPa
N

NMPaAH 4,1478
10999

410,1219984,880max =
⋅

⋅=σ  

Největší napětí v dotyku je MPaAH 4,1478max =σ  

Statická bezpečnost v dotyku: 
Dáno: MPaAH 4,1478max =σ ; MPaHP 2880max =σ . 

95,1
1478
2880

max

max ===
MPa
MPaS

AH

HP
HstA σ

σ  

Bezpečnost napětí v dotyku je dostačující. 
 
Kde: 
Ftm [N]  je obvodová síla na roztečné kružnici; 
Ftmmax [N]   - jednorázové maximální zatížení; 
KHA [-]   - součinitel přídavných zatížení; 
SHstA [-]   - statická bezpečnost v dotyku; 
VHV [MPa]   - tvrdost na boku zubu; 
σHmaxA [MPa]   - největší napětí v dotyku; 
σHOA [MPa]   - napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů; 
σHPmax [MPa]   - dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení. 

7.13.2.5 Únavová únosnost paty zubu v ohybu 

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu. 

Součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů: 
1,1=αFK  

Součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk: 
27,1=βFK  

Provozní součinitel: 
Dáno: 1,1=αFK ; 27,1=βFK ; 1=AK ; 009,1=vAK . 
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410,127,11,1009,11 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= βα FFvAAFA KKKKK  

Provozní součinitel je 410,1=FAK . 

Součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí: 
75,4=FSAY     

Součinitel sklonu zubu: 
1=AYβ   

Součinitel vlivu záběru profilu: 
Dáno: mmv 580,1=αε . 

706,0
580,1

8,02,08,02,0 =+=+=
α

ε ε v
AY  

Součinitel vlivu záběru profilu je 706,0=AYε . 

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu: 
Dáno: 410,1=FAK ; 75,4=FSAY  ; 1=AYβ ; 706,0=AYε ; NFtm 10999= ; mmbWA 35= ; 

mmmvt 6227,3= . 

vtWA

tmAAFSAFA
FA mb

FYYYK
⋅

⋅⋅⋅⋅
= εβσ  

MPa
mmmm

N
FA 410

6227,335
10999706,0175,4410,1

=
⋅

⋅⋅⋅⋅
=σ  

Ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu je MPaFA 410=σ . 

7.13.2.6 Bezpečnost proti vzniku únavového lomu v patě zubu 

Součinitel životnosti pro ohyb: 
Dáno: 9=qH , 6

lim 103 ⋅=FN , 710=N . 

8748,0
10
1039

7

6
lim =

⋅
== qH F

N N
NY  

Součinitel životnosti pro ohyb je 8748,0=NY  . 

Součinitel vrubové citlivosti: 
5,1=δY   

Součinitel velikosti pro ohyb: 
1=xY  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu: 
Dáno: MPaF 7002,1lim =σ ; MPaFA 410=σ ; 8748,0=NY  ; 5,1=δY  ; 1=xY . 
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4,12,1lim ≥
⋅⋅⋅

=
FA

xNF
FA

YYY
S

σ
σ δ   

24,2
410

15,18748,0700
=

⋅⋅⋅
=

MPa
MPaSFA  

Bezpečnost proti únavovému lomu je dostačující. 
 
Kde: 
bWA [mm]  je šířka ozubení; 
Ftm [N]   - obvodová síla na roztečné kružnici; 
KA [-]   - součinitel vnějších dynamických sil; 
KFA [-]   - provozní součinitel; 
KFα [-]   - součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů; 
KFβ [-]   - součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk; 
KvA [-]   - součinitel rychlosti; 
mvt [mm]   - virtuální čelní modul; 
N [-]   - počet cyklů; 
NFlim [-]   - bázový počet zatěžovacích cyklů; 
qH [-]   - exponent Wöhlerovy křivky; 
SFA [-]   - součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu; 
YFSA [-]   - součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí; 
YN [-]   - součinitel životnosti pro ohyb; 
Yx [-]   - součinitel velikosti pro ohyb; 
YβA [-]   - součinitel sklonu zubu; 
Yδ [-]   - součinitel vrubové citlivosti; 
YεA [-]   - součinitel vlivu záběru profilu; 
εvα [-]   - součinitel záběru profilu; 
σFA [MPa]   - ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu; 
σFlim1,2 [MPa]   - mez únavy v ohybu. 
 

7.13.2.7 Statická bezpečnost proti vzniku trvalé deformace v patě zubu 

Maximální místní ohybové napětí v patě zubu: 
Dáno: NFtm 21998max = ; NFtm 10999= ; MPaFA 410=σ . 

MPa
N

NMPa
F
F

tm

tmFA
AF 820

10999
21998410max

max =
⋅

=
⋅

=
σσ  

Maximální místní ohybové napětí v patě zubu je MPaAF 820max =σ . 

Statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení: 
Dáno: MPaF 7002,1lim =σ . 

MPaMPaFFSt 17507005,25,2 2,1lim =⋅=⋅= σσ  

Statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení je MPaFSt 1750=σ . 

Součinitel bezpečnosti proti vzniku trvalé deformace zubu, počátečních trhlin nebo 
křehkého lomu v patě zubu: 
Dáno: NFtm 21998max = ; MPaFSt 1750=σ . 
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25,1
max

≥=
BF

FSt
FSAF

σ
σ  

13,2
820

1750
==

MPa
MPaFFSA  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku trvalé deformace zubu, počátečních trhlin nebo křehkého 
lomu v patě zubu je dostačující. 
 
Kde: 
FFSt [N]  je  statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení; 
Ftm [N]   -obvodová síla na roztečné kružnici; 
Ftmmax [N]   - jednorázové maximální zatížení; 
SFSA [-]   - součinitel bezpečnost proti vzniku trvalé deformace zubu; 
σFA [MPa]   - ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu; 
σFlim1,2 [MPa]   - mez únavy v ohybu; 
σFmaxA [MPa]   - maximální místní ohybové napětí v patě zubu. 
 

7.13.2.8 Výsledky pevnostní kontroly 

Bezpečnost proti tvorbě pittingů 
22,12,1 =HAS  

Statická bezpečnost v dotyku 
95,1=HstAS  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu 
24,2=FAS  

Součinitel bezpečnosti proti vzniku trvalé deformace zubu, počátečních trhlin nebo 
křehkého lomu v patě zubu 

13,2=FSAF  

 

7.13.3  Výsledky výpočtu ozubeného soukolí v programu Autodesk 
Inventor 

Ozubené soukolí bylo navrženo a výpočetně ověřeno v programu Autodesk Inventor 
Professional 10.0. 

 Scénáře 
Typ ozubení - CSN 

Metoda pevnostního výpočtu: Pevnostní kontrola 

Rozdělení korekcí: Komplexně 

Způsob výpočtu zatížení: Ze vstupního momentu a otáček příkon 
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Základní parametry 

Parametr  Jednotka Veličina 
Převodový poměr u 5,0556 
Čelní úhel záběru α 20° 
Výška hlavy zubu ha* 1 (= 4 mm) 
Hlavová vůle c* 0,2 (= 0,8 mm) 
Zaoblení paty   0,3 (= 1,2 mm) 
Výška hlavy nástroje   1,2 (= 4,8 mm) 
Úhel sklonu zubů β 0° 
Úhel os S 90° 
Čelní modul met 4 mm 
Střední normálný modul mmn 3,6227 mm 
Virtuální převodový poměr uv 25,559 
Virtuální vzdálenost os av 882,702 mm 
Vnější délka površky roztečného kužele Re   185,526 mm 
Délka površky na středním Kužely Rm   168,026 mm 
Výška hlavy zubu he   8,8 mm 
Šířka ozubení  b 35 mm 
Šířkový poměr   0,1887 
Součinitel trvání záběru   1,5792 (1,5792 + 0) 
Označení přesnosti   8-8-8-Db/III 
Zaručená boční vůle jnmin 0,063 mm 
Mezní úchylka sklonu zubu Fb 0,018 mm 
Mezní úchylka rovnoběžnosti os fx 0,018 mm 
Mezní úchylka rovnoběžnosti os fy 0,009 mm 

  
Parametr  Kolo 1 Kolo 2 

Počet zubů 18 91 
Jednotkové posunutí 0,453 -0,453 
Jednotková změna tloušťky zubu 0,0504 -0,0504 
Vnější roztečný průměr de 72 mm 364 mm 
Střední roztečný průměr dm 65,209 mm 329,665 mm 
Vnější hlavový průměr dae 83,403 mm 364,849 mm 
Vnitřní hlavový průměr dai 67,669 mm 296,019 mm 
Vnější patní průměr dfe 66,137 mm 361,434 mm 
Výška vnějšího hlavového kužele 180,872 mm 33,853 mm 
Výška vnitřního hlavového kužele 146,75 mm 27,467 mm 
Úhel roztečného kužele  11,1888° 78,8112° 
Úhel hlavového kužele ha 12,9831° 79,4869° 
Úhel patního kužele hf 10,2661° 76,7701° 
Vnější tloušťka zubu se 7,804 mm 4,762 mm 
Šířka hlavy zubu 0,5308 (= 2,1233 mm) 0,7908 (= 3,1631 mm)
Tloušťka zubu na tětivě sk -0,056

6,891
-0,196

mm
 

-0,11 
4,205 

-0,31 
mm

 
Výška hlavy zubu nad tětivou hk 4,558 mm 1,423 mm 
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Virtuální počet zubů zv 18,3488 468,9692 
Mezní obvodové házení ozubení Fr 0,05 mm 0,071 mm 
Mezní úchylka čelní rozteče fpt 0,025 mm 0,028 mm 
Mezní úchylka základní rozteče fpb 0,023 mm 0,026 mm 

Zatížení 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Výkon P 3,219 kW 3,1868 kW 
Účinnost h 0,99 
Otáčky n 85,72 min-1 16,9556 min-1 
Točivý moment Mk 358,6 Nm 1794,793 Nm 
Obvodová síla Ft 10998,5646 N 
Normálná síla Fn 11704,4279 N 
Radiální síla (Směr 1) Fr 3927,0627 N 776,7816 N 
Radiální síla (Směr 2) Fr 3927,0627 N 776,7816 N 
Axiální síla (Směr 1) Fa 776,7816 N 3927,0627 N 
Axiální síla (Směr 2) Fa 776,7816 N 3927,0627 N 
Obvodová rychlost v 0,2927 m/s 
Rezonanční otáčky nE1 19866,81 min-1 - 

Pevnostní výpočet dle ČSN 01 4686 

Trvanlivost Lh 25000 hod 

Materiálové hodnoty 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Mez únavy v dotyku sHlim 1270 MPa 1270 MPa 
Mez únavy v ohybu sFlim 700 MPa 700 MPa 
Mez pevnosti v tahu   785 MPa 785 MPa 
Mez kluzu v tahu   588 MPa 588 MPa 
Tvrdost v jádře zubu   200 HV 200 HV 
Tvrdost na boku zubu   600 HV 600 HV 
Bázový počet zatěžovacích cyklů v dotyku [106]   100 100 
Bázový počet zatěžovacích cyklů v ohybu [106]   3 3 
Exponent Wöhlerovy křivky pro dotyk   10 10 
Exponent Wöhlerovy křivky pro ohyb   9 9 
Modul pružnosti v tahu [103]   206 MPa 206 MPa 
Poissonovo číslo   0,3 0,3 
Zpracování materiálu   4 4 

Součinitelé pro dotyk 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Vnějších dynamických sil KA 1 
Koeficient vnitřních dynamických sil KHv 1,007 
Koef. nerovnoměrnosti zatížení po šířce KHb 1,393 
Podílu zatížení jednotlivých zubů KHa 1 
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Celkový KH 1,404 
Jednorázového přetížení KAS 1,5 
Koeficient mechanických vlastností Ze 189,812 
Koeficient tvaru spoluzabírajících zubů Zh 2,495 
Kuželového ozubení Zk 0,85 
Koeficient sklonu zubu Zε 1 
Koeficient délky dotyku Zε 0,898 
Koeficient jednopárového záběru ZB 1 1 
Koeficient životnosti Zn 1 1,147 
Maziva Zl 1 
Výchozí drsnosti zubů Zr 1 
Koeficient obvodové rychlosti Zv 0,907 
Koeficient velikosti Zx 1 1 

Součinitelé pro ohyb 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Vnějších dynamických sil KA 1 
Koeficient vnitřních dynamických sil KFv 1,007 
Koef. nerovnoměrnosti zatížení po šířce KFb 1,335 
Podílu zatížení jednotlivých zubů KFa 1,083 
Celkový KF 1,456 
Jednorázového přetížení KAS 1,5 
Koeficient tvaru zubu YFa 2,243 1,75 
Koeficient koncentrace napětí YSa 1,811 0,777 
Přídavného vrubu v patě zubu YSarel 1 1 
Kuželového ozubení Yk 1 
Koeficient sklonu zubu Yb 1 
Koeficient délky dotyku Yε 0,707 
Střídavého zatížení Ya 1 1 
Technologie výroby Yt 1 1 
Koeficient životnosti Yn 1 1 
Koeficient vrubové citlivosti Yd 1,258 1,262 
Velikosti Yx 1 1 
Drsnosti povrchu Yr 1 

 

Výsledky výpočtu 

Parametr  Kolo 1 Kolo 2 
Koeficient bezpečnosti v dotyku SH 1,202 1,379 
Koeficient bezpečnosti v ohybu SF 2,429 7,276 
Statická bezpečnost v dotyku SHst 2,044 2,044 
Statická bezpečnost v ohybu SFst 3,218 9,611 
Pevnostní kontrola Vyhovuje 

Tab. 7.2 Výsledky výpočtu kuželového ozubeného soukolí. 
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7.14 Kontrola čelního Hirthova ozubení 

7.14.1 Kontrola celkové vůle v převodech pro správnou funkci Hirthova 
ozubení 
     Pohonný mechanizmus otočného stolu zajišťuje libovolný smysl otáčení. Pro zajištění 
správné funkce musí být natočení stolové desky provedeno s takovou přesností , aby vždy 
došlo k správnému a bezkoliznímu dosednutí obou částí Hirthova ozubení do tvarového styku 
při dosednutí stolu. Nadměrné vůle v pohonném mechanizmu by znemožnily splnit tento 
požadavek. Hirthovo ozubení zajišťuje přesné zapolohování stolové desky vůči základu. 
Současně musí zajistit zachycení všech sil působících na desku stolu při obrábění. 

7.14.1.1 Natočení desky stolu vlivem vymezení vůlí v převodech 

Dáno: αp = 5/ (5 arcmin) [51]; vpmax = 0,1mm; 0556,5=Au ; mmd Am 665,3292 = . 

o
o

Am

o
p

A

p
Hi mm

mm
d

v
u

2
/

2

max 101261,5
665,329

3601,0
600556,5

5360
60

−⋅=
⋅

⋅
+

⋅
=

⋅

⋅
+

⋅
=

ππ
α

α    

Natočení desky stolu vlivem vůlí v převodech je o
Hi

2101261,5 −⋅=α . 

7.14.1.2 Dráha na roztečné kružnici Hirthova ozubení při vymezení vůle v převodech 

Dáno: o
Hi

2101261,5 −⋅=α ; DHi = 450mm [32]; dHi = 400mm [32]. 

( ) ( ) mmmmmmdD
b

o
HiHiHi

Hi 190,0
2

101261,5sin
2

400450
2

sin
2

2

=
⋅

⋅
+

=⋅
+

=
−α

 

Dráha na roztečné kružnici Hirthova ozubení při vymezení vůle v převodech je 
mmbHi 190,0= . 

7.14.1.3 Kontrola spojení Hirthova ozubení 

Dáno: mmbHi 190,0= ; mmbZHi 890,5=  [32]. 

2
ZHi

Hi
b

b ≤  

Vůle v převodovém mechanizmu jsou mnohonásobně menší než polovina šířky zubové 
mezery na roztečné ploše ozubení. Dojde k bezproblémovému spojení obou Hirthových 
ozubení. 
 
Kde: 
bHi [mm]  je dráha na roztečné kružnici Hirthova ozubení při vymezení vůle  
       v převodech; 
bZHi [mm]   - šířka zubové mezery Hirthova ozubení na roztečné ploše; 
DHi [mm]   - vnější průměr Hirthova ozubení; 
dHi [mm]   - vnitřní průměr Hirthova ozubení. 
dm2A [mm]   - střední roztečný průměr kola; 
uA [-]   - převodový poměr; 
vpmax [mm]   - maximální boční vůle v ozubeném soukolí; 
αHi [o]   - natočení desky stolu vlivem vůlí v převodech; 
αp [o]   - velikost celkové vůle v ozubení planetové převodovky. 
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7.14.2 Pevnostní kontrola Hirthova ozubení [46, 48] 

7.14.2.1 Radiální síla působící na boky zubů 

Hi

Hi

         

Hi

Hi

HiHi

2
 

Obr.7.31 Rozvržení sil - zátěžné síly. 

Dáno: MHi = 11000 Nm; DHi = 450mm; dHi = 400mm. 
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Radiální síla je NFrHi 51765= . 

7.14.2.2 Axiální síla nutná k dotlačení Hirthova ozubení do vzájemného styku 

Dáno: NFrHi 51765= ; 1,01,0 =f ; kHi = 2. 

30°

FnHi

FaHi

rHiF

ZHi
 

Obr. 7.32 Rozvržení sil- síly působící na bok zubu. 
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Axiální síla nutná k dotlačení Hirthova ozubení do vzájemného styku je NFaHi 46723= . 

7.14.2.3 Minimální axiální síla za provozu 
Předpokládám zatížení silou hydromotoru a 1/3 maximální zátěže. 
Dáno: NFV 47682= ; mHi3 = 1055 kg; g = 9,81 kgm-2. 

NNkgskgFgmF VHiaHiP 580324768280,91055 2
3 =+⋅=+⋅= −  

Minimální axiální síla za provozu je NFaHiP 58032= . 

7.14.2.4 Kontrola minimální axiální síly 
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Dáno: NFaHiP 58032= ; NFaHi 46723= . 

aHiaHiP FF ≥  

Minimální axiální síla za provozu zaručuje dostatečnou sílu přítlaku. 

7.14.2.5 Maximální axiální síla přítlaku 

Dáno: NFV 47682= ; mHi = 3165 kg; g = 9,81 kgm-2. 

NNkgskgFgmF VHiaHiM 787314768281,93165 2 =+⋅=+⋅= −  

Maximální axiální síla za provozu je NFaHiM 78731= . 

7.14.2.6 Kontrola zubů na střih 

Dáno: 120=Zn , mmbZHi 890,5= , MPaDHiS 240=σ  
 

A AZP ZS

ZHi

Hi

 
Obr. 7.33 Hirthovo ozubení - plochy střihu a otlačení.  
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Namáhání zubů na střih je MPaHiS 93,2=σ . 

DHiSHiS σσ ≤  

Namáhání zubů Hirthova ozubení ve střihu je vyhovující. 

7.14.2.7 Kontrola zubů na otlačení 

Dáno: 120=Zn ; mmhHi 4= ; MPaDHiP 400=σ ; NFrHi 51765= ; DHi = 450mm;  
dHi = 400mm.  
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Namáhání zubů na otlačení je MPaHiP 31,4=σ . 

DHiPHiP σσ ≤  

Namáhání zubů Hirthova ozubení v otlačení je vyhovující. 

7.14.2.8 Kontrola zubů na ohyb 
Zuby Hirthova ozubení nejsou namáhány na ohyb, protože zubovou mezeru, kam by se zub 
mohl ohnout, stále vyplňuje zub protějšího ozubení, který nedovolí, aby k ohybu vůbec 
došlo. 
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Kde:  
bZHi [mm]  je šířka zubové mezery Hirthova ozubení na roztečné ploše; 
DHi [mm]   - vnější průměr Hirthova ozubení; 
dHi [mm]   - vnitřní průměr Hirthova ozubení; 
f0,1 [-]   - součinitel tření; 
FaHi [N]   - axiální síla nutná k dotlačení Hirthova ozubení do vzájemného styku; 
FaHiM [N]   - maximální axiální síla za provozu; 
FrHi [N]   - radiální síla působící na Hirthovo ozubení; 
FV [N]   - síla hydromotoru; 
g  [kgm-2]   - gravitační zrychlení; 
kHi [-]   - koeficient bezpečnosti; 
mHi [kg]   - maximální hmotnost stolu se zátěží; 
MHi [Nm]   - tečný moment působící na Hirthovo ozubení; 
mHi3 [kg]   - minimální hmotnost stolu se zátěží za provozu; 
nZ [-]   - počet zubů Hirthova ozubení; 
σDHiP [MPa]   - dovolené namáhání zubů na otlačení; 
σDHiP [MPa]   - dovolené namáhání zubů na střih; 
σHiP [MPa]   - namáhání zubů na otlačení; 
σHiS [MPa]   - namáhání zubů na střih. 
 

7.15 Kontrola ložisek 

      Ložiska jsou zatěžována pouze při polohování stolu, nejsou zatěžována silami od 
obrábění. Zátěžnými silami jsou síly od vlastní hmotnosti, hmotnosti břemene a síly reakcí 
z ozubeného soukolí. Pro jednoduchost řešení jsou uvažovány pouze maximální reakce sil   
ozubeného soukolí převzaté z obou variant A a B. 

1

2

F

F

aL

rL  
Obr. 7.34 Umístnění ložisek a zátěžných sil. 

7.15.1 Kontrola axiálního válečkového ložiska [16, 55] 
Voleno ložisko: ČSN 02 4740 – 81 120[54] 
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7.15.1.1 Požadované minimální zatížení axiálního ložiska [54] 

Dáno: Co = 630 kN;  A =0,027;  nL = 16,95 min-1. 

kNkNnACF L
oamL 315,0

1000
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−

 

Požadované minimální zatížení axiálního ložiska je NFamL 315= . Skutečné minimální 
zatížení ložiska je NFamLS 5465= . 
Kde:  
A [-]  je součinitel minimálního zatížení ložiska; 
Co [kN]              - základní statická únosnost ložiska; 
FamL [kN]               - požadované minimální zatížení axiálního ložiska;   
FamLS [kN]               - skutečné minimální zatížení ložiska;   
nL        [min-1]      - otáčky ložiska.                

7.15.1.2 Kontrola statické únosnosti a trvanlivosti ložiska 

Kontrola statické únosnosti ložiska:  
Dáno: Co = 630 kN ;  so = 2; NFaL 34976= .  

NNFsC aLoa 699523497620 =⋅=⋅=  

Statická únosnost ložiska je NCoa 69952= . 

ooa CC ≤   

Ložisko má dostatečnou statickou únosnost.  
kde: 
Co [kN]             je základní statická únosnost ložiska; 
Coa   [N]                   - základní únosnost ložiska; 
FaL  [N]   - zatížení ložiska;                   
so         [-]              - koeficient bezpečnosti při statickém zatížení. 

Kontrola trvanlivosti ložiska: 

Dáno: nL = 16,95 min-1; C = 156 kN;  p = 10/3;  LPL = 25 000 h; NFaL 34976= .  
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Vypočtená trvanlivost ložiska je hLhL 143613= . 

PLhL LL ≥  

Dané ložisko má dostatečnou trvanlivost. 
 
Kde: 
C   [N]   je dynamická únosnost ložiska;                   
FaL         [N]           - zatížení ložiska;             
LhL         [h]         - trvanlivost vypočtená;              
LPL      [h]          - požadovaná trvanlivost;             
nL         [min-1]       - otáčky ložiska;              
p         [-]          - koeficient pro ložiska s čárovým stykem.        
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7.15.2  Kontrola radiálního jehlového ložiska [16, 55] 

Voleno ložisko: ČSN 02 4683 – K 90 x 98 x 30 [54] 

Normalizovaná je pouze klec ložiska, valivé dráhy jsou součástí konstrukce. 

Kontrola statické únosnosti ložiska [54]: 

Dáno: Co = 156 kN ;  so = 2; NFrL 4145= .  

NNFsC rLor 8290414520 =⋅=⋅=  

Statická únosnost ložiska je NCor 8290= . 

or CC ≤0   

Ložisko má dostatečnou statickou únosnost. 
 
Kde: 
Cor     [N]      je základní únosnost ložiska; 
Co [kN]              - základní statická únosnost ložiska; 
FaL  [N]   - zatížení ložiska;                   
so         [-]                   - koeficient bezpečnosti při statickém zatížení. 

Kontrola trvanlivosti ložiska: 

Dáno: nL = 16,95 min-1; C = 60 kN ;  p = 10/3;  LPL = 25 000 h; NFrL 4145= .  
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Vypočtená trvanlivost ložiska je hLhL 7268331= . 

PLhL LL ≥  

Dané ložisko má dostatečnou trvanlivost. 
 
Kde: 
C    [N]   je dynamická únosnost ložiska;                   
FaL         [N]           - zatížení ložiska;             
LhL         [h]            - trvanlivost vypočtená;             
LPL      [h]         - požadovaná trvanlivost;             
nL         [min-1]       - otáčky ložiska;              
p         [-]          - koeficient pro ložiska s čárovým stykem.          
     

7.16 Kontrola navržené pružiny  

Návrh a kontrola tlačné pružiny vodícího čepu narážek koncových spínačů je proveden 
pomocí programu: Autodesk Inventor Professional 10. 

Pevnostní výpočet pružiny - Kontrolní výpočet pružiny 
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Zatížení pružiny 
Parametr Označení Veličina Jednotka
Minimální pracovní síla F1 30 N 
Maximální pracovní síla F8 50 N 
Pracovní síla F 30 N 

Tab. 7.3 Zatížení pružiny. 

Rozměry pružiny 
Parametr Označení Veličina Jednotka
Délka volné pružiny L0 31,9 mm 
Průměr drátu d 1,9 mm 
Vnější průměr D1 20 mm 
Střední průměr D 18,1 mm 
Vnitřní průměr D2 16,2 mm 
Poměr vinutí i 9,526   

Tab. 7.4 Rozměry pružiny. 

Závity pružiny 
Parametr Označení Veličina 
Závěrných závitů nz 2 
Obrobených závitů zo 1,5 
Počet činných závitů n 5 
Směr vinutí Pravý 

Tab. 7.5 Závity pružiny. 

Provedení a montážní rozměry pružiny 
Parametr Označení Veličina Jednotka 
Délka předpružené pružiny L1 25,117 mm 
Délka plně zatížené pružiny L8 20,595 mm 
Pracovní zdvih H 4,522 mm 
Pracovní délka pružiny L 25 mm 

Tab. 7.6 Provedení a montážní rozměry pružiny. 

Materiál pružiny 

Tažený patentovaný z nelegované oceli - 3.tř. 
Parametr Označení Veličina Jednotka 
Mez pevnosti v tahu spt 2000 MPa 
Mezní dovolené napětí v krutu tD 1000 MPa 
Modul pružnosti ve smyku G 80500 MPa 
Hustota r 7850 Kg/m3 
Součinitel využití materiálu us 0,8   

Tab. 7.7 Materiálové hodnoty. 
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Pracovní diagram 

 
Obr. 7.35 Pracovní diagram tlačné pružiny. 

Výsledky výpočtu 

Parametr Označení Veličina Jednotka 
Vůle mezi závity volné pružiny a 3,91 mm 
Rozteč mezi závity volné pružiny t 5,81 mm 
Korekční součinitel napětí v krutu K 1,141   
Tuhost pružiny c 4,423 N/mm 
Deformace v předpruženém stavu s1 6,78 mm 
Deformace v plně zatíženém stavu s8 11,3 mm 
Deformace v mezním stavu s9 19,55 mm 
Mezní zkušební délka pružiny Lminf 15,11 mm 
Teoretická mezní délka pružiny L9 12,35 mm 
Síla pružiny v mezním stavu F9 86,47 N 
Napětí v předpruženém stavu t1 229,97 MPa 
Napětí v plně zatíženém stavu t8 383,28 MPa 
Dosedací napětí t9 662,84 MPa 
Kritická rychlost pružiny v 7,86 m/s 
Vlastní kmitočet pružiny f 418 Hz 
Deformační energie W8 0,283 J 
Rozvinutá délka drátu l 405,4 mm 
Hmotnost pružiny m 0,009 kg 
Kontrola pružiny Vyhovuje 

Tab. 7.8 Výsledky výpočtu v Autodesk Inventor Professional 10. 
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7.17 Pevnostní a deformační kontrola důležitých uzlů 

     Robustní konstrukce otočného stolu musí splňovat nejenom požadavek pevnostní  
spolehlivosti, ale i požadavek vysoké tuhosti celého zařízení. Především velmi nízkých 
deformací jednotlivých částí s ohledem na požadovanou přesnost celého zařízení a zároveň 
tlumit chvění vznikající při obrábění. 
Pro kontrolu tohoto předpokladu volím základní výpočty z oblasti pevnosti pružnosti a 
metodu konečných prvků (MPK) obsaženou v programu Autodesk Inventor Professional 10, 
technologie ANSYS. Metoda konečných prvků má také za úkol identifikovat skrytá a běžně 
opomíjená místa s nebezpečným namáháním. 
Tato metoda je schopna řešit velmi složité konstrukce, ale má jistá omezení. Především 
v náročnosti správného zadání vstupních údajů.  
 

     Metoda konečných prvků obsažená v programu Autodesk Inventor Professional 10, 
má velmi omezenou možnost zadání vstupních údajů. Proto výsledky z tohoto 
programu nemohou být považovány bezhlavě za správné! Nelze je také bezdůvodně 
zavrhovat! 

     Následující výpočty metodou MKP lze brát spíše jako demonstraci dané metody na 
dané úloze a výsledky považovat spíše za informativní než za neotřesitelnou pravdu. 

 

7.17.1  Pevnostní a deformační kontrola základního tělesa otočného stolu 

Materiálové hodnoty: 
Základní těleso otočného stolu je vyrobeno odléváním z šedé litiny. 
 

Šedá litina - mechanické vlastnosti 
Youngův modul 9 . 104 MPa  
Poissonova konstanta 0,3 
Hustota 7,15 . 10-6 kg/mm³ 
Mez v kluzu 200 MPa  
Mez pevnosti v tahu  276 MPa  

Tab. 7.9 Materiálové hodnoty. 

7.17.1.1 Pevnostní a deformační kontrola základního tělesa otočného stolu 
v nadzvednuté poloze 

Způsob namáhání: 
     Pevnostní kontrola je provedena pro pevnostně více namáhané základní těleso varianty A.  
V poloze s nadzvednutým břemenem je namáhán tíhou břemene a vlastní hmotností.  
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Geometrie a síť: 
Geometrie a síť 

Kóty ohraničujícího kvádru
523 mm 
160 mm 
525 mm 

Hmotnost součásti 80,99 kg 
Objem součásti 1,133 . 107 mm³ 
Nastavení přesnosti sítě 100 
Uzly 564484 
Prvky 367504 

Tab. 7.10 Geometrie a síť. 

 

Zatížení a vazby: 
Definice zatížení tělesa 

Název Velikost Vektor Poloha 

Standardní zemská gravitace 9807 mm/s² 
0 mm . s-2 

9807 mm . s-2 
0 mm . s-2 

- 

Síla  Povrch – síla 3,105 . 104 N  
0 N  
-3,105 . 104 N 
0 N  

Pevná vazba  Povrch – pevná vazba 0 mm  
0 mm  
0 mm  
0 mm  

Tab. 7.11 Definice zatížení a vazeb. 
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Výsledky analýzy: 

 
Obr. 7.36 Grafický výstup pevnostní analýzy MKP. 

 
Obr. 7.37 Grafický výstup deformační analýzy MKP. 
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Konstrukční výsledky 
Název Minimum Maximum 

Ekvivalentní napětí 0,002 MPa 28,020 MPa 
Deformace 0,000 mm 0,027 mm 
Koeficient bezpečnosti 7,137 - 

Tab. 7.12 Výsledky pevnostní analýzy. 

Zhodnocení výsledků: 
• Místo spojení válce hydromotoru s pláštěm otočného stolu je ve skutečnosti 

namáháno z velké části střihem a ne převážně ohybem, jak je vlivem nedokonalosti 
zadávání vstupních hodnot vykreslil program Autodesk Inventor. Relativně tuhá 
příruba válce hydromotoru zachytí převážnou část ohybového momentu a tím dojde 
ke snížení výsledného napětí.  

 
• Výsledný průhyb také nebude vlivem tuhosti příruby válce hydromotoru dosahovat 

předem deklarovaných hodnot z výpočtu MKP ( 0,027mm).  
 

Kontrola nejvíce namáhaného místa klasickým výpočtem: 
Dáno: MPalit 200Re = ; 217207mmASP = ; mHi = 3165 kg; g = 9,81 kgm-2; 9,1=VPk . 

ASP

F

 
Obr. 7.39 Schéma zatížení límce pláště zátěží a vlastní hmotností.  

MPa
mm

kgmkgk
A

gm
VP

SP

Hi
GP 43,39,1

17207
81,93165

2

2

=⋅
⋅

=⋅
⋅

=
−

σ  

Namáhání límce pláště střihem je MPaGP 43,3=σ . 

531,58
43,3

200Re
≥===

MPa
MPak

GP

lit
GP σ

 

Koeficient bezpečnosti ve střihu límce pláště z šedé litiny je dostačující. 
 
Kde:  
ASP [mm2]  je plocha průřezu; 
g  [kgm-2]   - gravitační zrychlení; 
kGP [-]   - koeficient bezpečnosti; 
kVP [-]   - koeficient vrubu; 
mHi [kg]   - maximální hmotnost stolu se zátěží; 
Relit [MPa]   - mez kluzu šedé litiny; 
σGP [MPa]   - namáhání střih. 

příruba válce hydromotoru 
těleso stolu
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Závěr:  
     Koeficient bezpečnosti vypočtený MKP v programu Autodesk Inventor Professional 10 je 
7,137 a výsledek klasického výpočtu určil koeficient bezpečnosti 58,31. Rozdíl těchto hodnot 
lze vysvětlit výše popsaným problémem uvedeným v hodnocení výsledků MKP. Metoda 
konečných prvků (MKP) neprokázala další skrytá místa s nebezpečným namáháním. 
S jistou pravděpodobností lze považovat základní těleso otočného stolu za dostatečně 
pevnostně dimenzované. Pro získání poměrně přesných výsledků je třeba použít jiný 
dokonalejší program pro pevnostní analýzu MKP, např. výpočtový systém ANSYS. 
 

7.17.1.2 Pevnostní a deformační kontrola základního tělesa otočného stolu ve spuštěné 
poloze 

Způsob namáhání: 
     Pevnostní kontrola je provedena pro pevnostně více namáhané základní těleso varianty A. 
Plášť je ve spuštěné  poloze namáhán silou vyvozenou přímočarým hydromotorem (FV).  
 

Geometrie a síť: 
Geometrie a síť 

Kóty ohraničujícího kvádru
523 mm 
160 mm 
525 mm 

Hmotnost součásti 80,27 kg 
Objem součásti 1,133 . 107 mm³ 
Nastavení přesnosti sítě 100 
Uzly 563658 
Prvky 366919 

Tab. 7.13 Geometrie a síť. 

Zatížení a vazby: 
Definice zatížení a vazeb 

Název Typ Velikost Vektor 

Síla  Povrch – síla 4,75 . 104 N
0 N 

4,75 . 104 N 
0 N 

Pevná vazba  Povrch – pevná vazba 0 mm 
0 mm 
0 mm 
0 mm 

Tab. 7.14 Definice zatížení a vazeb. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky                                                                                       Otočný polohovací stůl                      
Fakulta strojního inženýrství                                                                                                                                  Bc. Vojtěch Mareček                            
VUT v Brně                                                                                                                              

 128

Výsledky analýzy: 

 
Obr. 7.40 Grafický výstup pevnostní analýzy MKP. 

 
Obr. 7.41 Grafický výstup deformační analýzy MKP. 
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Obr.7.42 Grafický výstup pevnostní a deformační  analýzy MKP-detail.        

 
Konstrukční výsledky 

Název Minimum Maximum 
Ekvivalentní napětí 0,002 MPa 46,15 MPa 
Deformace 0,000 mm 0,018mm 
Koeficient bezpečnosti 4,334 - 

Tab. 7.15 Výsledky pevnostní analýzy. 

Zhodnocení výsledků: 
• Místo spojení válce hydromotoru s pláštěm otočného stolu je ve skutečnosti 

namáháno z velké části střihem a ne převážně ohybem, jak je vlivem nedokonalosti 
zadávání vstupních hodnot vykreslil program Autodesk Inventor. Relativně tuhá 
příruba válce hydromotoru zachytí převážnou část ohybového momentu a tím dojde 
ke snížení výsledného napětí.  

 
• Výsledný průhyb také nebude vlivem tuhosti příruby válce hydromotoru dosahovat 

předem deklarovaných hodnot z výpočtu MKP ( 0,023mm).  
 

Kontrola nejvíce namáhaného místa klasickým výpočtem: 
Dáno: MPalit 200Re = ; 217207mmASP = ; NFV 47682= ; 9,1=VPk . 
 

ASP

VF

 
Obr. 7.44 Schéma zatížení límce pláště silou hydromotoru.  

MPa
mm

Nk
A
F

VP
SP

V
HdP 27,59,1

17207
47682

2 =⋅=⋅=σ  

Namáhání límce pláště střihem je MPaHdP 27,5=σ . 

těleso stolu

příruba válce hydromotoru 
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595,37
27,5

200Re
≥===

MPa
MPak

HdP

lit
GP σ

 

Koeficient bezpečnosti ve střihu límce pláště z šedé litiny je dostačující. 
 
Kde:  
ASP [mm2]  je plocha průřezu; 
FV [N]   - síla hydromotoru; 
kGP [-]   - koeficient bezpečnosti; 
kVP [-]   - koeficient vrubu; 
Relit [MPa]   - mez kluzu šedé litiny; 
σHdP [MPa]   - namáhání střih. 
 

Závěr:  
Koeficient bezpečnosti vypočtený MKP v programu Autodesk Inventor Professional 10 je 
4,334 a výsledek klasického výpočtu určil koeficient bezpečnosti 37,95. Rozdíl těchto hodnot 
lze vysvětlit výše popsaným problémem uvedeným v hodnocení výsledků MKP. Metoda 
konečných prvků (MKP) neprokázala další skrytá místa s nebezpečným namáháním. 
S jistou pravděpodobností lze považovat základní těleso otočného stolu za dostatečně 
pevnostně dimenzované. Pro získání poměrně přesných výsledků je třeba použít jiný 
dokonalejší program pro pevnostní analýzu MKP, např. výpočtový systém ANSYS. 
 
 

7.17.2  Pevnostní a deformační kontrola stolové desky otočného stolu 
     Pevnostní  a deformační analýza byla provedena na stolové desce největšího 
montovatelného průměru 630 mm.  

Způsob namáhání: 
Stolová deska otočného stolu je namáhána tíhou zátěže a vlastní hmotností. 

Materiálové hodnoty: 
Šedá litina – mechanické vlastnosti 

Youngův modul 9 . 104 MPa  
Poissonova konstanta 0,3 
Hustota 7,15 . 10-6 kg/mm³ 
Mez v kluzu 200 MPa  
Mez pevnosti v tahu  276 MPa  

Tab. 7.16 Materiálové hodnoty. 

Geometrie a síť: 
Geometrie a síť 

Kóty ohraničujícího kvádru 630 mm 
67 mm 
630 mm 

Hmotnost součásti 92,31 kg 
Objem součásti 1,291 . 107 mm³ 
Nastavení přesnosti sítě 100 
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Uzly 92963 
Prvky 59499 

Tab. 7.17 Geometrie a síť. 

Zatížení a vazby: 
Definice zatížení a vazeb 

Název Typ Velikost Vektor 

Síla  Povrch – síla 4,76e . 104  N
0, N 

4,76 . 104 N 
0, N 

Pevná vazba  Povrch – pevná vazba 0 mm 
0 mm 
0 mm 
0 mm 

Tab. 7.18 Definice zatížení a vazeb. 

 

Výsledky analýzy: 

 

 
Obr. 7.45 Grafický výstup pevnostní analýzy MKP. 
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     Obr. 7.46 Grafický výstup pevnostní analýzy MKP-detail .          

 
Obr. 7.47 Grafický výstup deformační analýzy MKP. 

 
 

Konstrukční výsledky 
Název Minimum Maximum 

Ekvivalentní napětí 1,555 . 10-4 MPa 23,56 MPa 
Deformace 0,000 mm 1,566 . 10-2 mm 
Koeficient bezpečnosti 8,488 - 

Tab. 7.19 Výsledky pevnostní analýzy. 

Zhodnocení výsledků a závěr:  
     Zadání všech vstupních hodnot do programu Autodesk Inventor Professional 10 pro MKP 
se podařilo v plné míře dle skutečného zatížení. 
Výsledný koeficient bezpečnosti od  zatížení tíhou zátěže a vlastní hmotností je dostatečně 
vysoký, jeho hodnota je 8,488.  Největší deformace desky stolu na jeho okraji 0,016 mm je 
pro dané použití přijatelná. Výsledky analýzy MKP lze považovat za důvěryhodné po ověření 
v jiném  dokonalejším programu, např.: výpočtový systém ANSYS. 
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8 Bezpečnostní analýza 

8.1 Popis problému 

     Otočný polohovací stůl je určen jako součást výrobní linky a během provozu je vyloučena 
jakákoliv přítomnost osob. Přítomnost pracovníků je možná pouze pro montážní, seřizovací a 
údržbářské činnosti. Bezpečnostní analýza rizik je zaměřena pouze na otočný stůl, nikoliv na 
ostatní členy výrobní linky. Analýza je provedena pro obě varianty A i B současně. Popis 
konstrukčního uspořádání a princip činnosti otočného stolu je popsán v kap. 5 a 6. 
     Analýza rizik je řešena dle směrnice EU 2006/42/ES, NV č. 24/2003 Sb. a podle norem: 
ČSN EN 1050:2001, ČSN EN ISO 12100-1:2004, ČSN EN ISO 12100-2:2004, ČSN EN 
12417 podle předem daných kritérií bodovým ohodnocením. Vyhodnocení se provádí 
součtem bodů a na základě jejich počtu stanovení rizikovosti daného zařízení.   

8.2 Stručný seznam nebezpečných míst stroje (obr. 8.1 ) 

1—otočný stůl (v provozu s upínacími prostředky a obrobky), 2—víko koncových spínačů a 
ozubeného soukolí, 3—přívod a odvod hydraulické kapaliny, 4—přívod tlakového vzduchu, 
5—servomotor s el.přípojkou, 6—místo pro upevnění čepu pro zdvíhání 4x, 7—těleso stolu.  
 

 
 

 
 

Obr. 8.1 Stručný seznam nebezpečných míst stroje.  

8.3 Kritéria pro posouzení a vyhodnocení rizika [62 - 70] 

     Tabulka rizikových stavů a událostí je zestručněna jen na rizikové události bezprostředně 
se týkající navrženého otočného polohovacího stolu. 

Pro výpočet rizik byla použita „kvantitativní metoda“ stanovení velikosti rizika. 
 
 
 
 
 
 
 

1

2 

3 4
5 6 7
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Vzorec pro výpočet míry rizika: ZTPRt ⋅⋅=  

kde: 
Rt [-]  je rizikový faktor s indexem kategorizace čísla; 
P [-]   - pravděpodobnost výskytu poškození zdraví; 
T [-]   - doba expozice rizikového faktoru; 
Z [-]   - závažnost poškození zdraví. 
 
P pravděpodobnost výskytu poškození zdraví 
 
velmi pravděpodobné …………………….10 
pravděpodobné….. ……...………………… 6 
nepravděpodobné ………….……………… 1 
není známo, že došlo, ale může dojít …….0,5 
prakticky nemožné………………………..0,1 

T doba expozice rizikového faktoru 
 
nepřetržitě (většinu směny)……………….10 
velmi často (cca polovina směny)…………. 7 
často (cca 1x denně)……………………….. 6 
občas (cca 1x týdně)………………………. 4 
málo (jednou měsíčně)…………………….. 3 
zřídka (cca 1x ročně)……………………… 2 
výjimečně………………………………….. 1 
není znám případ působení……………….0,5 
 
Z závažnost poškození zdraví 
 
větší počet smrtelných úrazů……………...100 
několik smrt. úrazů nebo hromadný úraz…. 50 
jeden smrtelný úraz………………………... 25 
invalidita…………………………………... 15 
těžký úraz (dlouhodobá hospitalizace)……. 10 
lehký úraz (absence několika dní)…………...5 
úraz bez absence (drobné poranění)…………1 
 
Vyhodnocení Rt : 
 
I. do 20………………. zařízení bezpečné (bez rizika vzniku úrazu) 
II. 21 až 40……………. zařízení bezpečné (rizika přijatelná) 
III. 41 až 90……………. zařízení nebezpečné (rizika na hranici přijatelnosti) 
IV. 91 až 200…………... zařízení zvlášť nebezpečné (výroba možná, pokud neexistuje 
    technické řešení odstranění rizika) 
V. 201 a více………….. zařízení pro svou rizikovost nevhodné pro výrobu a distribuci 
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R i z i k a ,  r i z i k o v é  s t a v y  a  r i z i k o v é  
u d á l o s t i  

podle ČSN EN 1050, ČSN EN 12 100-1 

a dalších norem typu B nebo C 

Pozn.: 

Pozice v odílu výskyt rizika jsou uváděny 
v závorkách dle obrázku 9.1  

Existuje   
riziko  

? 
 

 
ano  ne 

 

Výskyt rizika při činnosti  
 

N:    Normální provoz                        
E:    Seřizovací provoz  
M:   Montáž,demontáž  
I:     Uvedení do provozu 
W:   Údržba               
       (  seřizování,oprava,čištění ) 
T:    Transport 

Riziko- 
faktory 

 

Riziko-
kategorie

 

Ochranné opatření a princip 
řešení 

 

Ochranné 
opatření 

dostatečné 

 ?  
 
ano   ne   irelev 
  

1.   Mechanická rizika vyvolaná          

1.1  Riziko tlaku   M – přimáčknutí při montáži, pád 
stolu z úvazků při manipulaci. (6, 7)  20/I 

Dbát zvýšené opatrnosti, 
kvalifikovaný pracovník. 

   

1.2  Riziko střihu   - - -    

1.3  Riziko pořezání nebo oddělení   - - -    

1.4  Riziko navinutí    E, I, W – zachycení při otáčení stolu 
o upínací zař. na desce stolu. (1) 20/I 

Upozornění v návodu, Dbát 
zvýšené opatrnosti. 

   

1.5  Riziko vtažení nebo zachycení 
   

E, W – zachycení prstů mezi zuby 
ozub. kol po odmontování víka 
k.spínačů (2) 

2,5/I 
Upozornění v návodu, Dbát 
zvýšené opatrnosti. Vypnutý přívod 
el. energie. 

   

1.6  Riziko naražení 
   - - -    

1.7  Riziko bodnutí nebo píchnutí   - - -    

1.8  Riziko odření nebo poškrábání   E, M, I, W, T – od mechanických 
částí. 0,5/I Dbát zvýšené opatrnosti.    

1.9  Riziko vystříknutí nebo vymrštění vlivem 
vysokého tlaku kapalin   N,E, I – přívod hydraulické kapaliny 

– mechanické poškození. (3) 5/I 
Kovové potrubí (odolnější), při 
použití hadic ochrana krytováním. 

   

2.    Elektrická rizika vyvolaná:      

2.1   Dotykem osob s živými částmi (přímý 
dotyk) 

  - - -    
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R i z i k a ,  r i z i k o v é  s t a v y  a  r i z i k o v é  
u d á l o s t i  

podle ČSN EN 1050, ČSN EN 12 100-1 

a dalších norem typu B nebo C 

Pozn.: 

Pozice v odílu výskyt rizika jsou uváděny 
v závorkách dle obrázku 9.1 

Existuje   
riziko  

? 
 

 
ano  ne 

 

Výskyt rizika při činnosti  
 
N:      Normální provoz                     
E:      Seřizovací provoz  
M:     Montáž,demontáž  
I:       Uvedení do provozu 
W:    Údržba 
( seřizování,oprava,čištění )          
T:     Transport 

Riziko- 
faktory 

 

Riziko-
kategorie

 

Ochranné opatření a princip 
řešení 

 

Ochranné 
opatření 

dostatečné 

 ?  
 
ano    ne  irelev 
  

2.2    Dotykem osob s částmi, které se 
stávají živými vlivem špatných 
podmínek (nepřímý dotyk)  

  I, W – mechanické poškození 
přívodu el. energie motoru. (5) 12,5/I 

Dodatečná ochrana- přívodní 
kabel v ochranné trubce. 

   

3.      Tepelná rizika,  vedoucí k:      

3.1    Popálení, opaření a jiné zraněním při 
možném kontaktu osob s předměty 
nebo materiály s extrémně vysokou 
teplotou, vyzařováním tepelných zdrojů 

 

 

 

 
E,I, W – popálení od zahřátého 
pláště servomotoru. (5) 2/I 

Krytování servomotoru, 
upozornění v návodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.     Rizika vyvolána materiály a látkami       

7.2   Riziko požáru nebo výbuchu   
N, E, I, W – zkrat na elektrické 
instalaci, poškození izolace kabelu. 
(5)  

10/I 
Pravidelná kontrola el. zařízení, 
ochrana přívodního kabelu. 

   

10.    Neočekávané spuštění, 
neočekávané přejetí / přetočení  

        

10.1   Poruchou / selháním řídícího systému   P, E, I, W – samovolné zpuštění a 
tím riziko zachycení, vtažení. (1, 2) 5/I Řídící systém se zpětnou vazbou.    

10.2   Obnovou přívodu energie po 
přerušení 

  P, E, I, W – samovolné zpuštění a 
tím riziko zachycení, vtažení. (1, 2) 5/I 

Vhodným řídícím a kontrolním 
systémem. 

   

10.3 Vnějšími vlivy působícími na  elektrické   
zařízení 

  - - -    

10.5   Chybami v softwaru 
  I - samovolné zpuštění a tím riziko 

zachycení, vtažení. (1, 2) 5/I 
Při odlaďování softwaru dodržovat 
zvláštní předpisy, kvalifikovaná 
obsluha. 

   

Tab. 8.1 Vyhodnocení rizika, rizikových stavů a rizikových událostí [62 - 66]. 
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8.4 Vyhodnocení a stanovení míry rizika [62 - 70] 

 
Tabulka vyhodnocení velikosti rizika Rt pro jednotlivé posuzované okruhy: 
 

Článek 
ČSN 
EN 

12417 

Pravděpodobnost 
výskytu 

poškození zdraví 
(P) 

Doba 
expozice 

rizikového 
faktoru (T) 

Závažnost 
poškození 
zdraví (Z) 

Rizikový 
faktor Rt 

( Rt=P . T . Z ) 
Kategorie 

rizika 

1.1 1 2 10 20 I. 
1.2 - - - - - 
1.3 - - - - - 
1.4 1 2 10 20 I. 
1.5 0,5 0,5 10 2,5 I. 
1.6 - - - - - 
1.7 - - - - - 
1.8 0,5 1 1 0,5 I. 
1.9 1 0,5 10 5 I. 
2.1 - - - - - 
2.2 0,5 1 25 12,5 I. 
3.1 1 2 1 2 I. 
7.2 1 1 10 10 I. 
10.1 0,5 1 10 5 I. 
10.2 0,5 1 10 5 I. 
10.3 - - - - - 
10.5 0,5 1 10 5 I. 

Tab. 8.2 Vyhodnocení velikosti rizika Rt pro jednotlivé posuzované okruhy. 
 

Vyhodnocení a stanovení míry rizika: 

Posuzované zařízení je z hlediska bezpečnosti bezpečné bez vzniku úrazu. 
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9 Ekonomické zhodnocení 

9.1 Úvod 

     Pro seriózní ekonomickou analýzu je nutné znát tyto aspekty: celkovou cenu; technické 
parametry; zástavný prostor; životnost; servisní intervaly a mnoho dalších. Zhodnocení není 
prováděno mezi navrženými variantami A a B, neboť se jedná o téměř shodné řešení a také 
vzájemně nenahraditelné jiné prostorové použití (rozdílné umístění vnějšího pohonu).  
     Ekonomické posouzení je omezeno pouze na porovnání některých nových technických 
řešení s běžně používanými a stanovení přibližné celkové ceny navrhovaných variant.  

9.2 Porovnání z technického hlediska 

9.2.1 Varianta A  
      Navrhované řešení varianty A využívá k převodu otáčivého pohybu na desku stolu pohon 
s kuželovým soukolím, který se vyznačuje oproti běžně používanému šnekovému převodu 
nižší cenou, podstatně vyšší účinností a současně používá menší počet pohyblivých dílů.  
Pohon otočného stolu šnekovým soukolím vyžaduje pomocnou spojku s čelním Hirthovým 
ozubením pro zajištění přenosu síly ze šnekového kola na střední čep.  
Nevýhodou je použití dražší planetové převodovky o velkém převodovém stupni, než je 
tomu u šnekového převodu. 

9.2.2 Varianta B 
     Navrhované řešení varianty B využívá k převodu otáčivého pohybu na desku stolu pohon 
s vnitřním čelním ozubením. Tímto uspořádáním lze při stejném zástavbovém prostoru 
dosáhnout vyššího převodového poměru než u běžně používaného čelního ozubení s vnějšími 
zuby. Nevýhodou je, že při zvedání a spouštění stolu dochází k posuvu v ozubení, z tohoto 
důvodu lze použít jen přímé zuby. Ozubené kolo nemá v poloze vhodné pro otáčení plně 
využitu šířku ozubení.  

9.2.3 Varianta A i B 
     Výhodou při porovnání obou navrhovaných variant s otočným stolem s hydraulickým 
pohonem stolové desky je vyšší dynamika a  snazší řízení otáčivého pohybu. Vyšší dynamika 
pohybu realizovaná výkonným servomotorem přináší v praxi zkrácení vedlejších časů při 
dělení n = 4 o 1 – 2 sekundy. Plynulé řízení dynamiky pohybu snižuje účinně vibrace během 
polohování.  
Hydraulický okruh zvedání stolu je řešen s ohledem na snadný průtok hydraulické kapaliny, 
tím dosažení vysoké rychlosti zdvihu a dalšího zkrácení vedlejších časů. 
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9.3  Stanovení celkových výrobních nákladů navrženého 
otočného polohovacího stolu 

Celkové výrobní náklady jsou uváděny pro variantu řešení A. Varianta B se  podstatně  
cenově neliší.  
 

Název hlavních dílů Výrobce Cena  
[Kč] 

Počet 
kusů 

Cena 
celkem 

[Kč] 
Servomotor 1 FT 7066-5A F7 1-11F B SIEMENS 29 278 1 29 278 
Planetová převodovka SPK 140S MF2  ALPHA 41 243 1 41 243 
Čelní ozubení Hirth 450 TOS KUŘIM 40 000 2 80 000 
Indukční snímač ABB FZ015013 ABB 750 2 1500 
Vlastní otočný polohovací stůl - 227 979 1 227 979 
Celková cena - odhad 380 000 

Tab. 9.1 Stanovení celkové ceny otočného polohovacího stolu. 

 
     Odhad celkových výrobních nákladů otočného polohovacího stolu varianty A i B je 
380 000 Kč. 
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10 Patentová rešerše 
     Výsledné konstrukční uspořádání otočného polohovacího stolu (varianty A a B) bylo  
kontrolováno z hlediska ochrany průmyslového vlastnictví v databázích: 
 

• Úřadu průmyslového vlastnictví – patenty a užitné vzory 
 

Databáze obsahuje české přihlášky vynálezů zveřejněné od roku 1991, patenty od č. 213521, 
evropské patenty platné na území ČR a zapsané užitné vzory. 
 
Adresa hledání:  www.upv.cz/pls/portal30/ptlst 
Použitá klíčová slova: Otočný stůl, otočný polohovací stůl. 
 
Nalezeno celkem 9 záznamů. Pro dané konstrukčního řešení nebyl nalezen žádný platný 
záznam.    
 

• Evropského patentového úřadu (European Patent Office) - EP 
 
Databáze obsahuje přihlášky vynálezů a patentů platných na území Evropské unie. 
 
Adresa hledání: 
http://cz.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template= 
cz/cz/guick.hts  
Použitá klíčová slova: Rotary Table, Rotary Indexing Table. 
 
Nalezeno celkem 6 záznamů. Pro dané konstrukčního řešení nebyl nalezen žádný platný 
záznam.    
 

• Evropského patentového úřadu (European Patent Office) - Worldwide 
 
Databáze obsahuje přihlášky vynálezů a patentů platných celosvětově. 
 
Adresa hledání: 
http://cz.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template= 
cz/cz/guick.hts  
Použitá klíčová slova: Rotary Table, Rotary Indexing Table. 
 
Nalezeno celkem 621 záznamů. Pro dané konstrukčního řešení nebyl nalezen žádný platný 
záznam.    
 

• Amerického patentového a známkového úřadu (United States Patent and 
Trademark Office)  

 
Databáze obsahuje přihlášky vynálezů a patentů platných na území Spojených Států 
Amerických. 
 
Adresa hledání: www.uspto.gov/patft/index.html 
Použitá klíčová slova: Rotary Table, Rotary Indexing Table. 
 
Nalezeno celkem 112 záznamů. Pro dané konstrukčního řešení nebyl nalezen žádný platný 
záznam.    
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11 Shodnost provedení 
     Navržený otočný polohovací stůl je zkonstruován v souladu s následujícími 
harmonizovanými normami a normativními dokumenty: 
 
NV č. 17/2003 Sb./směrnice 2006/95/ES - elektrická zařízení nízkého napětí,  
NV č. 616/2006 Sb./směrnice 2004/108/ES - elektromagnetická kompatibilita,  
NV č. 24/2003 Sb./směrnice 98/37/ES - strojní zařízení,   
NV č. 9/2002 Sb./směrnice 2000/14/ES - emise hluku,  
Směrnice EU  2006/42/ES pro strojní zařízení. 
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12   Závěr 
     Úkoly stanovené v zadání diplomové práce byly splněny v plném rozsahu, a to jak po 
stránce popisné, výpočetní, tak i výkresové dokumentace. Navrhované zařízení bylo navíc 
zpracováno v 3D modelu. 
     Pro řešení otočného pohybu desky stolu bylo navrženo několik alternativních řešení, z 
nichž byly kompletně zpracovány dvě varianty (A a B).  
     Varianta A má vlastní pohon otočné desky stolu řešen  kuželovým soukolím s horizontální 
osou pohonu. Jde o nové pojetí pohonu stolu, ostatní výrobci otočných stolů používají 
především šnekový převod, který je nejbližší náhradou ozubené tyče z hydraulického pohonu 
stolu.  
Výhodou konstrukčního uspořádání varianty A je podstatně vyšší účinnost, nižší výrobní 
náklady a menší počet dílů, než u provedení se šnekovým převodem. 
Způsob umístění převodovky z vnější strany a vodorovnou osou rotace je výhodnější v těch 
případech, kde je vyžadován snadnější přístup k motoru nebo tam, kde jej nelze umístit 
z prostorových důvodů do zástavby pod otočný stůl. 
     Varianta B má vlastní pohon otočného stolu řešen vnitřním čelním soukolím s vertikální 
osou pohonu. Tímto uspořádáním lze při stejném zástavbovém prostoru dosáhnout podstatně 
vyššího převodového poměru než u čelního ozubení s vnějšími zuby. Konstrukční varianta 
s převodovkou pod otočným stolem a svislou osou se používá tam, kde je dostatek místa 
v zástavbě pod otočným stolem. Motor je lépe chráněný před nepříznivými vlivy obráběcího 
procesu.  
     Navržené varianty polohovacího zařízení se vyznačují stavebnicovým uspořádáním, které 
umožňují lépe se přizpůsobit konkrétním prostorovým a výkonným požadavkům. Především 
jde o volbu požadované velikostí upínací desky stolu, která se dále rozšiřuje o vhodný 
servomotor a přídavnou planetovou převodovku.  
     Konstrukce otočného polohovacího stolu je navržena s ohledem na vysokou provozní 
spolehlivost a nízké nároky na údržbu. Toho je dosaženo především malým počtem 
pohyblivých a nepohyblivých dílů, použitím kvalitních materiálů a robustností celého 
zařízení. Robustní konstrukce je zárukou vysoké tuhosti a tím snížení chvění a zvýšení 
kvality obrábění. 
     Vnitřní prostor zařízení je chráněn proti vniknutí nečistot a agresivních látek z okolního 
prostředí obráběcího procesu přetlakovým těsněním.  
     Všechny důležité konstrukční uzly byly ověřeny podrobnými výpočty. Základní těleso 
stolu řešené metodou konečných prvků programem Autodesk Inventor Professional 10 
vykázalo větší nesrovnalosti ve výsledku vlivem nedokonalosti použitého programu. 
Dimenzování tělesa stolu lze po ověření klasickým výpočtem považovat za dostatečné. 
     Nedílnou součástí je podrobná bezpečnostní analýza, ekonomické zhodnocení, patentová 
rešerše a analýza shodnosti provedení. 
     Součástí práce je 3D model, výkresová dokumentace sestavy obou variant a výrobní 
výkresy hlavních částí otočného stolu. 
     Během celého projektování byl využíván 3D modelovací a výpočetní systém Autodesk 
Inventor Professional 10. Prostorová vizualizace umožnila zefektivnit návrh nového zařízení. 
Výpočetní nástavba tohoto systému pomáhala rychle navrhnout a optimalizovat vhodné 
komponenty sestavy.  
     Navržené zařízení má veškeré předpoklady pro plnění požadované funkce. Potvrzení 
těchto předpokladů ukáže až jeho případné nasazení do provozu.  
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Bezpečnostní normy a nařízení:  
 
[62]     NV č. 24/2003 Sb./směrnice 98/37/ES: Bezpečnost strojních zařízení. 
[63]     ČSN EN 1050:2001: Bezpečnost strojních zařízení - Zásady pro posouzení rizika. 
[64]     ČSN EN ISO 12100-1:2004: Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 

všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie. 
[65]     ČSN EN ISO 12100-2:2004: Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, 

všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady. 
[66]     ČSN EN ISO 12417:2001: Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů – Obráběcí 

centra- Část 2: Technické zásady. 
[67]     Směrnice EU 2006/42/ES: Bezpečnost strojních zařízení. 
[68]     NV č. 17/2003 Sb./směrnice 2006/95/ES: Elektrická zařízení nízkého napětí. 
[69]     NV č. 616/2006 Sb./směrnice 2004/108/ES: Elektromagnetická kompatibilita. 
[70]     NV č. 9/2002 Sb./směrnice 2000/14/ES: Emise hluku. 
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14  Seznam použitých zkratek a symbolů 
A [-] součinitel minimálního zatížení ložiska
aB [mm] teoretická vzdálenost os ozubeného převodu
ASP [mm2] plocha průřezu
av [mm] virtuální vzdálenost os ozubeného převodu
aWB [mm] skutečná vzdálenost os ozubeného převodu
bA1,2 [mm] šířka zubů pastorku a ozubeného věnce
bB1 [mm] šířka zubů pastorku
bB2 [mm] šířka zubů ozubeného věnce
bHi [mm] dráha na roztečné kružnici hirthova ozubení při vymezení vůle 
bv [mm] šířka ozubení virtuálního soukolí
bWA [mm] šířka ozubení
bWB [mm] šířka ozubení
bZhi [mm] šířka zubové mezery hirthova ozubení na roztečné ploše 
C [mm] hlavová vůle
C [N] dynamická únosnost ložiska               
c2 [Nmm-1] tuhost závitové části dříku
Co [kN] základní statická únosnost ložiska
Coa [N] základní únosnost ložiska
Cor [N] základní únosnost ložiska
cp [Nmm-1] tuhost příruby
cŠ [Nmm-1] celková tuhost dříku šroubu
D [m] vnitřní průměr
D112 [m] průměr roztečné kružnice šroubů
D345 [m] průměr roztečné kružnice šroubů
D70 [m] průměr roztečné kružnice lícovaných šroubů
da [m] průměr vnitřního kroužku axiálního ložiska
daB1 [mm] průměr hlavové kružnice pastorku
daB2 [mm] průměr hlavové kružnice věnce
daB2x [mm] předběžný průměr hlavové kružnice věnce
dae1 [mm] průměr vnější hlavové kružnice pastorku
dae2 [mm] průměr vnější hlavové kružnice kola
dB1 [mm] průměr roztečné kružnice pastorku
dB2 [mm] průměr roztečné kružnice věnce
dbB1 [mm] průměr základní kružnice pastorku
dbB2 [mm] průměr základní kružnice věnce
de1A [mm] vnější roztečný průměr pastorku
de2A [mm] vnější roztečný průměr kola
dfB1 [mm] průměr patní kružnice pastorku
dfB2 [mm] průměr patní kružnice věnce
DH [m] vnější průměr hydraulického pístu
dH [m] vnitřní průměr hydraulického pístu
dh10 [mm] průměr díry pro šroub
Dh10 [mm] průměr hlavy šroubu
dh12 [mm] průměr díry pro šroub
Dh12 [mm] průměr hlavy šroubu
DHi [mm] vnější průměr hirthova ozubení
dHi [mm] vnitřní průměr hirthova ozubení
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dhL [mm] průměr díry pro lícované šrouby
DhL [mm] průměr hlavy lícovaných šroubů
Dk [mm] průměr rozšíření přívodního kanálu
dk [mm] průměr zúžení přívodního kanálu
DK10 [mm] průměr dříku kolíku
DK12 [mm] průměr dříku kolíku
DL10 [mm] průměr dříku lícovaného šroubu
Dm10 [mm] malý průměr závitu šroubu
Dm12 [mm] malý průměr závitu šroubu
dm1A [mm] střední roztečný průměr pastorku
dm2A [mm] střední roztečný průměr kola
Dp [mm] vnější průměr náhradního válce příruby
dp [m] průměr přívodního potrubí
dr [m] průměr vnitřního kroužku radiálního ložiska
DS10 [mm] střední průměr závitu šroubu
DS12 [mm] střední průměr závitu šroubu
DSL [mm] střední průměr závitu lícovaných šroubů
DŠd [mm] průměr dříku šroubu
dv1 [mm] roztečný průměr virtuálního pastorku
dv2 [mm] roztečný průměr virtuálního kola
dva1 [mm] virtuální hlavový průměr pastorku
dva2 [mm] virtuální hlavový průměr kola
dvb1 [mm] virtuální základní průměr pastorku
dvb2 [mm] virtuální základní průměr kola
dWB1 [mm] průměr valivé kružnice pastorku
dWB2 [mm] průměr valivé kružnice věnce
Ep [MPa] modul pružnosti v tahu mat. příruby
EŠ [MPa] modul pružnosti v tahu mat. dříku šroubu
f0,1 [-] součinitel tření
f0,14 [-] součinitel tření
f0,20 [-] součinitel tření
FaHi [N] axiální síla nutná k dotlačení hirthova ozubení do vzájemného styku
FaHiM [N] maximální axiální síla za provozu
FaL [N] zatížení ložiska            
FamL [kN] požadované minimální zatížení axiálního ložiska 
FamLS [kN] skutečné minimální zatížení ložiska
FC112 [N] celková síla působící proti porušení šroubového spoje 
FC345 [N] celková síla působící proti porušení šroubového spoje 
FCL [N] celková síla působící proti porušení šroubového spoje 
FDL [N] celkové dovolené zatížení všech lícovaných šroubů 
FFSt [N] statická pevnost v ohybu při maximálním zatížení 
FG [N] požadovaná minimální síla zdvihu
FK112 [N] síla působící na roztečné kružnici šroubů
FK345 [N] síla působící na roztečné kružnici šroubů
FK70 [N] síla působící na roztečné kružnici lícovaných šroubů 
Fkol112 [N] dovolená síla přenášená kolíky
Fkol345 [N] dovolená síla přenášená kolíky
FN112 [N] normálná síla ve stykové ploše
FN345 [N] normálná síla ve stykové ploše
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FNL [N] normálná síla ve stykové ploše
Fpp [N] pracovní síla na jeden šroub
FQ112 [N] navržená osová síla ve šroubu
FQ345 [N] navržená osová síla ve šroubu
FQL [N] osová síla v lícovaném šroubu ISO 7379  M8
FQV [N] síla předepnutí v ose šroubu při montáži
FQVM [N] maximální osová síla ve šroubu za provozu
FrHi [N] radiální síla působící na hirthovo ozubení
Ft112 [N] třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí 
Ft345 [N] třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí 
FtB [N] obvodová síla na roztečné kružnici
FtL [N] třecí síla ve stykové ploše spojovaných součástí 
Ftm [N] obvodová síla na roztečné kružnici
FtmaxB [N] jednorázové maximální zatížení
Ftmmax [N] jednorázové maximální zatížení
FV [N] síla hydromotoru
FV1 [N] síla hydromotoru rozdělena na 1 šroub
G [kgm-2] gravitační zrychlení
H [m] výška 
hae1 [mm] výška hlavy zubu
hae2 [mm] výška hlavy zubu
Hc [kgm-4] celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při zvedání stolu
Hcs [kgm-4] celkový odpor proti zrychlení zátěže a kapaliny při spouštění stolu
hH [m] zdvih hydraulického pístu
HmHc [kgm-4] odpor proti zrychlení stolové desky se zátěží
Hmk [kgm-4] odpor proti zrychlení kapaliny v potrubí a kanálech 
IA3 [kgm2] moment setrvačnosti pastorku A
IA4 [kgm2] moment setrvačnosti ozubeného kola A
IAB5 [kgm2] moment setrvačnosti středního čepu
IAB6 [kgm2] moment setrvačnosti čelního ozubení
IAB7 [kgm2] moment setrvačnosti středního stolu
IAB8 [kgm2] moment setrvačnosti stolu 630
IB3 [kgm2] moment setrvačnosti pastorku B
IB4 [kgm2] moment setrvačnosti věnce ozubeného kola B
IB4a [kgm2] moment setrvačnosti disku ozubeného kola
Im066 [kgm2] moment setrvačnosti servomotoru 1FT 7066
IredA35 [kgm2] moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru 
IredB40 [kgm2] moment setrvačnosti redukovaný na hřídel servomotoru 
ISP35 [kgm2] moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SP+ 
ISPK35 [kgm2] moment setrvačnosti převodovky ALPHA  SPK+ 
Iz [kgm2] moment setrvačnosti zátěže
KA [-] součinitel vnějších dynamických sil
KFA [-] provozní součinitel
KFB [-] provozní součinitel
KFα [-] součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů
KFβ [-] součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk
kGP [-] koeficient bezpečnosti
KHA [-] součinitel přídavných zatížení
KHB [-] součinitel přídavných zatížení
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kHi [-] koeficient bezpečnosti
KHα [-] součinitel podílu zatížení jednotlivých zubů na dotyk 
KHβ [-] součinitel nerovnoměrnosti zatížení zubu podél šířky pro dotyk
Kkol112 [-] koeficient bezpečnosti
Kkol345 [-] koeficient bezpečnosti
kL [-] koeficient bezpečnosti
Km [mm] kontrola na interferenci věnce ( vnitřní ozubení ) 
Kp [-] pomocný součinitel
KQ [-] pomocný součinitel
KvA [-] součinitel rychlosti
KvB [-] součinitel rychlosti
kVP [-] koeficient vrubu
LhL [h] trvanlivost vypočtená           
lk [m] délka přívodního kanálu
lp [m] délka přívodního potrubí
LPL [h] požadovaná trvanlivost        
lŠd [mm] délka válcové části dříku šroubu
lŠz [mm] délka závitové části dříku šroubu
lzp [m] délka přívodního potrubí
M [mm] modul ozubení
M35068 [Nm] vypočtený kroutící moment zrychlujících (zpomalujících) sil 
M40068 [Nm] vypočtený kroutící moment zrychlujících (zpomalujících) sil 
Mak35 [Nm] maximální povolený kroutící moment převodovky při akceleraci
Mak40 [Nm] maximální povolený kroutící moment převodovky při akceleraci
mb [kg] hmotnost zátěže
mHc [kg] celková hmotnost působící proti zrychlení
mHi [kg] maximální hmotnost stolu se zátěží
MHi [Nm] tečný moment působící na hirthovo ozubení
mHi3 [kg] minimální hmotnost stolu se zátěží za provozu
Mj [Nm] jmenovitý kroutící moment servomotoru
Mjk35 [Nm] jmenovitý kroutící moment převodovky
Mjk40 [Nm] jmenovitý kroutící moment převodovky
MKL [Nm] kroutící moment přenášený šroubovým spojem 
MKLA [Nm] kroutící moment přenášený šroubovým spojem 
Mm064 [Nm] kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7064 
Mm066 [Nm] kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7066 
Mm068 [Nm] kroutící moment servomotoru Siemens 1FT 7068 
mmn [mm] střední normálný modul
msc [kg] hmotnost stolu
Mtla [Nm] třecí moment axiálního ložiska
Mtlr [Nm] třecí moment radiálního ložiska
MU112 [Nm] utahovací moment šroubu
MU345 [Nm] utahovací moment šroubu
MUL [Nm] utahovací moment lícovaného šroubu stanovený výrobcem 
MUV [Nm] utahovací moment šroubu
mvt [mm] virtuální čelní modul
N [-] počet cyklů
N [-] dělení stolu n = 4 (po 90o)
NFlim [-] bázový počet zatěžovacích cyklů
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nL [min-1] otáčky ložiska         
nm064 [min-1] maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7064 
nm066 [min-1] maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7066 
nm068 [min-1] maximální otáčky servomotoru Siemens 1FT 7068 
npA [s-1] otáčky pastorku
npB [s-1] otáčky pastorku
nSA [min-1] maximální otáčky stolu, variantu A
nSB [min-1] maximální otáčky stolu, variantu B
nZ [-] počet zubů hirthova ozubení
P [-] pravděpodobnost výskytu poškození zdraví
P [-] koeficient pro ložiska s čárovým stykem            
ba [-] převodové číslo planetové převodovky pro variantu A 
Pa [N] dynamické zatížení axiálního ložiska
pB [-] převodové číslo planetové převodovky pro variantu B 
pB [mm] rozteč zubů
pbB [mm] základní rozteč zubů
pDK10 [MPa] dovolený tlak na povrch kolíku
pDL [MPa] dovolený tlak na povrch dříku lícovaných šroubů 
pG [MPa] pracovní tlak hydraulické kapaliny
pak [-] převodové číslo kuželového soukolí
pkB [-] převodové číslo čelního soukolí
Pkol112 [MPa] tlak na povrchu kolíků při působení maximální dovolené síly 
Pkol345 [MPa] tlak na povrchu kolíků při působení maximální dovolené síly 
pL [MPa]  tlak na povrchu dříku šroubu
Pr [N] dynamické zatížení radiálního ložiska
pzα [Pa] celková tlaková ztráta v přívodním potrubí a kanálu při zdvihu
pzβ [Pa] celková tlaková ztráta v odpadním potrubí a kanálu při zdvihu
QG [m3s-1] průtok pracovní kapaliny
qH [-] exponent Wöhlerovy křivky
Re [-] Reynoldsovo číslo
Re10.9 [MPa] jmenovitá mez kluzu
Re8.8 [MPa] jmenovitá mez kluzu
ReL [MPa] jmenovitá mez kluzu
Relit [MPa] mez kluzu šedé litiny
Rt [-] rizikový faktor s indexem kategorizace čísla
S10 [mm] rozteč závitu
S12 [mm] rozteč závitu
s8 [mm] rozteč závitu
sB [mm] tloušťka zubu na roztečné kružnici
SFA [-] součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu
SFB [-] součinitel bezpečnosti proti vzniku únavového lomu v patě zubu
SFSA [-] součinitel bezpečnost proti vzniku trvalé deformace zubu 
SFSB [-] součinitel bezpečnost proti vzniku trvalé deformace zubu 
SH [m2] plocha hydraulického pístu
SHA1,2 [-] součinitel bezpečnosti proti tvorbě pittingů
SHB1,2 [-] součinitel bezpečnosti proti tvorbě pittingů
SHstA [-] statická bezpečnost v dotyku
SHstB [-] statická bezpečnost v dotyku
so [-] koeficient bezpečnosti při statickém zatížení
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Sp [m2] plocha potrubí a kanálu
T [-] doba expozice rizikového faktoru
t15 [oC] teplota hydraulického oleje 15 oC
t40 [oC] pracovní teplota hydraulického oleje za provozu 40 oC 
tma [s] doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky 
bab [s] doba rozběhu stolové desky na jmenovité otáčky 
oba [s] doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky 
tab. [s] doba k zastavení stolové desky na nulové otáčky 
tC64 [s] celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, 1FT 6064
tc66 [s] celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, 1FT 6066
tC68 [s] celková doba polohování jednoho cyklu při dělení n = 4, 1FT6068
tcoA [s] celková doba oběhu ¼ otáčky( dělení n = 4)
tcoA064 [s] celková doba oběhu ¼ otáčky( dělení n = 4)
tcoA068 [s] celková doba oběhu ¼ otáčky( dělení n = 4)
tcoB [s] celková doba oběhu ¼ otáčky( dělení n = 4)
tCH [s] celková doba jednoho cyklu hydromotoru
toA [s] doba běhu při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu) 
toB [s] doba běhu při rovnoměrném pohybu (jmenovité otáčky stolu) 
tr [s] doba rozběhu hydromotoru při zvedání
tz [s] doba jednoho zdvihu
uA [-] převodový poměr
uB [-] poměr zubů (převodové číslo)
uv [-] virtuální převodové číslo
vA [ms-1] obvodová rychlost na roztečné kružnic
vB [ms-1] obvodová rychlost na roztečné kružnici
VH [m3] objem válce hydromotoru
VHV [MPa] tvrdost na boku zubu
vpmax [mm] maximální boční vůle v ozubeném soukolí
vs [ms-1] střední rychlosti proudění v přívodním potrubí
YFSA [-] součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí
YFSB [-] součinitel tvaru zubu a koncentrace napětí
YN [-] součinitel životnosti pro ohyb
Yx [-] součinitel velikosti pro ohyb
YβA [-] součinitel sklonu zubu
YβB [-] součinitel sklonu zubu
Yδ [-] součinitel vrubové citlivosti
YεA [-] součinitel vlivu záběru profilu
YεB [-] součinitel vlivu záběru profilu
Z [-] závažnost poškození zdraví
zA1 [-] počet zubů pastorku
zA2 [-] počet zubů kola
zB1 [-] počet zubů pastorku
zB2 [-] počet zubů ozubeného věnce
ZE [-] součinitel mechanických vlastností materiálu
ZH [-] součinitel tvaru zubů
zv1 [-] počet zubů virtuálního pastorku
zv2 [-] počet zubů virtuálního kola
ZτA [-] součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů 
ZτB [-] součinitel součtové délky dotykových křivek boků zubů 
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Α [o] úhel záběru
αHi [o] natočení desky stolu vlivem vůlí v převodech
αp [o] velikost celkové vůle v ozubení planetové převodovky 
αvn [o] virtuální úhel záběru
αW [o] provozní úhel záběru
β30 [o] polovina vrcholového úhlu metrického závitu
βV [-] koeficient objemové roztažnosti
δ1 [o] úhel roztečného kužele pastorku
δ2 [o] úhel roztečného kužele kola
∆pz [Pa] tlaková ztráta v přívodním potrubí
∆pzma [Pa] tlaková ztráta v náhlým zvětšením průřezu kanálu 
εSaa [rads-2] úhlové zrychlení stolu při rozběhu na jmenovité otáčky 
εSab [rads-2] úhlová zpomalení stolu při zastavení na nulové otáčky 
εSba [rads-2] úhlové zrychlení stolu při rozběhu na jmenovité otáčky 
εSBb [rads-2] úhlová zpomalení stolu při zastavení na nulové otáčky 
εvα [-] součinitel záběru virtuálního soukolí
εαB [-] součinitel záběru profilu
ζm [-] koeficient tlakové ztráty rozšířením kanálu
ζn [-] koeficient tlakové ztráty v lomeném kanálu
ηA [-] účinnost planetové převodovky
ηKA [-] účinnost kuželového soukolí
µla [-] součinitel tření axiálního ložiska
µlr [-] součinitel tření radiálního ložiska
Ρ [kgm-3] hustota 
ρ15 [kgm-3] hustota hydraulického oleje při teplotě 15oC
ρ40 [kgm-3] hustota hydraulického oleje při teplotě 40oC
Σ [o] úhel os soukolí
σ112 [MPa] namáhání dříku šroubu v tahu
σ345 [MPa] namáhání dříku šroubu v tahu
σD10.9 [MPa] dovolené napětí v tahu
σD8.8 [MPa] dovolené napětí v tahu
σDhiP [MPa] dovolené namáhání zubů na střih
σDL [MPa] dovolené napětí v tahu
σFA [MPa] ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu 
σFB [MPa] ohybové napětí v nebezpečném průřezu paty zubu 
σFlim1,2 [MPa] mez únavy v ohybu
σFmaxA [MPa] maximální místní ohybové napětí v patě zubu
σFmaxB [MPa] maximální místní ohybové napětí v patě zubu
σGP [MPa] namáhání střih
σHA [MPa] výpočtové napětí v dotyku
σHB [MPa] výpočtové napětí v dotyku
σHdP [MPa] namáhání střih
σHiP [MPa] namáhání zubů na otlačení
σHiS [MPa] namáhání zubů na střih
σHlim1,2 [MPa] mez únavy v dotyku
σHmaxA [MPa] největší napětí v dotyku
σHmaxB [MPa] největší napětí v dotyku
σHOA [MPa] napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů 
σHOB [MPa] napětí v dotyku při ideálním zatížení přesných zubů 
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σHpmax [MPa] dovolené napětí v dotyku při maximálním zatížení 
σred112 [MPa] redukované napětí ve šroubu při dotahování
σred345 [MPa] redukované napětí ve šroubu při dotahování
σredV [MPa] redukované napětí ve šroubu při dotahování
σtV [MPa] namáhání dříku šroubu při montáži v tahu
τDK10 [MPa] dovolené smykové napětí kolíku
τDL [MPa] dovolené smykové napětí
τK10.9 [MPa] dovolené smykové napětí ve šroubu
τKV [MPa] dovolené smykové napětí ve šroubu
υ40 [mm3s-1] kinematická viskozita při 40 oC
φSA [rad] dráha vykonaná při rovnoměrném pohybu stolu 
φSaA [rad] dráha vykonaná při rozběhu stolu na jmenovité otáčky 
φSaB [rad] dráha vykonaná při rozběhu stolu na jmenovité otáčky 
φSB [rad] dráha vykonaná při rovnoměrném pohybu stolu 
φSbA [rad] dráha vykonaná při zastavení stolu na nulové otáčky 
φSbB [rad] dráha vykonaná při zastavení stolu na nulové otáčky 
φSc [rad] celková dráha stolu při dělení n = 4
Ψ [-] koeficient zbytkového napětí
ωSA [rads-1] úhlová rychlost stolu při jmenovitých otáčkách
ωSB [rads-1] úhlová rychlost stolu při jmenovitých otáčkách
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